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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió Ordinària del dia 26 d´abril de 2022
A la sala de Juntes de la Casa Consistorial de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, a les
18:30 del dia 26 d´abril de 2022, es reuneixen en primera convocatòria, prèvia citació i
per la celebració de sessió ordinària a la que fa referència l’article 78.1 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Regim Jurídic de les Entitats Locals, els senyors relacionats a
continuació:
Alcalde president
Il·lm. Sr. Miguel Riera Rey

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de
l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat (https://www.olesademontserrat.cat/seu-electronica.htm). Utilitzi el "Codi per a la validació" que
apareix a la capçalera.

Tinents/tes d’alcalde
Jordi Martínez Vallmitjana
Lourdes Vallès Reguant
Xavier Rota i Boada.
Ada Agut i Domenèch
Dídac Solà Sánchez
Ivan Carreira Picamal
Domènec Paloma Sancho
Secretari
Vicenç Tur Martí
Interventor accidental
Sergi Garcia Ferrer
Assisteixen també a la sessió
Mercè Roquer Compte
Jordi López Guevara
Comprovada l’existència del quòrum necessari perquè es pugui celebrar la sessió, es
procedeix a obrir el debat i votació dels assumptes inclosos dins de l’ordre del dia:
1.- ACTES
1.1.- Acta Sessió Ordinària de data 12 d'abril de 2022. Exp. 2022/002104
2.- CONTRACTES
2.1.- Aixecament suspensió termini resolució contracte obres jocs infantils. Exp.2020/4954
2.2.- Incoació expedient i QC contracte obres gespa camp de futbol. Exp.2022/001353
3.- HISENDA
4.- LLICENCIES I AUTORITZACIONS
5.- CONVENIS
6.- SUBVENCIONS
6.1.- Subvenció nominativa a l'associació ACAIMA 2022. Exp. 2022/000550
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7.- PERSONAL
8.- ALTRES ASSUMPTES
8.1.- Pròrroga pòlissa assegurances "Càrrecs Electes". Exp. 2020/1735
9.- URGÈNCIES
9.1.- Llicència obres majors construcció piscina C/Barcelona 97.Exp. 2021/5386.
9.2.- Conveni per a la formació en pràctiques amb l'IES Lluís de Peguera en l'àmbit de la
biblioteca al departament de Cultura. Exp. 2022/001658
9.3.- Memòria valorada cribatge del terreny al Cementiri Antic. Exp. 2022/002054
9.4.- Pròrroga contracte mixt serveis i subministrament tasques zona enjardinada.
Exp.2018/3352
10.- PRECS I PREGUNTES
1.- ACTES
Punt 1.1. Acta Sessió Ordinària de data 12 d'abril de 2022. Exp. 2022/002104

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de
l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat (https://www.olesademontserrat.cat/seu-electronica.htm). Utilitzi el "Codi per a la validació" que
apareix a la capçalera.

“L’article 50 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text
Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local. disposa que de cada
sessió s'estendrà acta pel secretari de la corporació o, si s'escau, de l'òrgan
corresponent, fent constar com a mínim, la data i hora del començament i fi; els noms del
president i altres assistents; els assumptes tractats; el resultat dels vots emesos i els
acords adoptats. A les sessions plenàries s'han de recollir succintament les opinions
emeses.
L’article 109 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals estableix
que, de cada sessió d’òrgan col·legiat, el/la secretari/a estendrà acta.
L’acta és un document públic, solemne i autèntic redactat pel/la Secretari/a de la
Corporació, on es recullen els acords adoptats per aquesta en el curs de la sessió, el
resultat de les votacions i les incidències que hagin tingut lloc durant aquell.
Per altre banda, l’article 110.2 del mateix text legal estableix que l'acta, un cop aprovada
per l’òrgan competent, es transcriurà en el Llibre d'Actes, autoritzant amb les signatures
de l'Alcalde/ssa i del/la Secretari/a.
L’esborrany de l’acta de la sessió indicada ha estat tramesa als membres que integren
aquest òrgan col·legiat als efectes d’observacions i/o esmenes.
Tenint en compte tot el relacionat, no s'aprecien observacions o errades a corregir i és
per això que aquesta Alcaldia en ús de les atribucions que m’atorga l’article 21 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, proposo a la Comissió
Informativa General l’adopció del següent
ACORD
PRIMER Aprovar l’acta de la Junta de Govern Local de la Sessió Ordinària de data 12
d’abril de 2022, deixant còpia certificada del present acord a l’expedient.
SEGON.- Trametre l’acta aprovada al Departament de la Presidència de la Generalitat de
Catalunya, al Ministerio de Hacienda y Función pública i procedir a la seva publicació.”
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Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local municipal, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia número 1322 de 2 de juliol de 2019.
Votació: Majoria Simple.
2.- CONTRACTES
Punt 2.1. Aixecament suspensió termini resolució contracte obres jocs infantils.
Exp.2020/4954

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT
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“Proposta de l’Alcaldia
Exp. 2020/4954
Ctc.30-22 La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 16 de novembre de
2021, va acordar resoldre el contracte de subministrament i instal·lació d’un joc combinat
al Parc de l’Estatut d’Olesa de Montserrat, adjudicat a l’empresa Crous Expert, SL,
tramitat mitjançant procediment obert simplificat, per incompliment de les obligacions
contractuals previstes a la clàusula 37 apartat 6 del plec tipus que regeixen aquesta
contractació, d’acord amb els informe tècnics de dates 29 d’octubre, 3 i 4 de novembre de
2021.
Mitjançant registre d’entrada número E2021024331 de data 1 de desembre de 2021,
l’empresa Crous Expert, SL, va presentar resposta a la resolució contractual en qüestió,
en el sentit d’oposar-se a l’esmentada resolució.
En compliment del que disposa l’article 191.3.a) de l’LCSP, que estableix que és
preceptiu el dictamen de l’òrgan consultiu respecte de les resolucions de contractes quan
es formuli oposició del contractista, en data 10 de febrer de 2022 mitjançant Decret
número 2022DECR000268 es suspèn el termini per a la resolució del contracte en virtut
de la petició d’informe a la Comissió Jurídica Assessora.
En data 21 de març de 2022 mitjançant registre d’entrada número E2022005243 s’ha
rebut dictamen emès per la Comissió Jurídica Assessora amb número de referència
81/22, en el que s’informa favorablement sobre la resolució del contracte subscrit per
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat amb l’empresa Crous Expert, SL, relatiu al
subministrament i la instal·lació d’un joc combinat al parc de l’Estatut.
Vists l’informe tècnic de la cap del departament de Contractació de data 4 d’abril de 2022,
on s’informa favorablement l’aixecament de la suspensió del termini per a la resolució del
procediment i en conseqüència la resolució del contracte de subministrament i instal·lació
d’un joc combinat al Parc de l’Estatut d’Olesa de Montserrat, adjudicat a l’empresa Crous
Expert, SL; per incompliment del contractista.
Vist l’informe jurídic del Secretari de data 5 d’abril de 2022, en el que es conclou que es
procedent resoldre el contracte per causes imputables a l’empresa d’acord amb l’article
211.1, apartat f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per
la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament
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Europeu i del consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, així com el no
confiscament la garantia definitiva per import de 2.660,00€, ni l’inici d’expedient de danys
i prejudicis atenent a que tot i que es constata l’incompliment, aquest no és directament
imputable en termes de mala fe contractual a l’adjudicatari.
En data 8 d’abril de 2022, la Tresorera accidental emet informe favorable per a tramitar la
devolució de la garantia dipositada.
Vist allò que disposa l’article 65 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el
Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, sobre la
devolució i cancel·lació de les garanties.
En virtut de tot això, aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent
ACORD:

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de
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PRIMER. Aixecar la suspensió del termini per a la resolució del procediment, i en
conseqüència aprovar definitivament la resolució del contracte de subministrament i
instal·lació d’un joc combinat al Parc de l’Estatut d’Olesa de Montserrat, adjudicat a
l’empresa Crous Expert, SL, amb NIF número B67152173 per incompliment del
contractista.
SEGON. Aprovar el retorn de la garantia número 320200005826 per un import de DOS
MIL SIS-CENTS SEIXANTA EUROS (2.660,00€) a favor de l’empresa Crous Expert, SL,
dipositada amb motiu de l’esmentat contracte
La devolució ha de complir els requisits de la base 46a de les Bases d’Execució del
pressupost municipal per a l’exercici 2022.
TERCER. Notificar aquest acord a l’empresa Crous Experts SL, adjuntant els dos informes
de dates 4 i 5 d’abril de 2022 respectivament.”
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local municipal, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia número 1322 de 2 de juliol de 2019.
Votació: Majoria Simple.
Punt 2.2. Incoació expedient i QC contracte obres gespa camp de futbol.
Exp.2022/001353
“Proposta de la Regidoria de Gestió de l’Espai Públic i d’Equipaments
Exp. 2022/001353
Ctc.32-22. L’objecte d’aquest expedient és la substitució de la gespa del camp de futbol
d’Olesa de Montserrat, així com l’arranjament de la planimetria del camp i la realització de
la xarxa de reg perquè s’adeqüi a les noves necessitats de la gespa.
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L’execució de les obres previstes suposa una millora en un equipament municipal i
necessàries per al seu correcte funcionament. Actualment la gespa del camp de futbol es
troba en molt mal estat ja que es va instal·lar fa 10 anys. A més, el camp presenta
problemes de planimetria que desemboquen en filtracions d’aigua del reg i la pluja cap a
les oficines i els vestidors.
El contracte no serà dividit en lots ja que la realització independent de les diverses
prestacions compreses en l'objecte del contracte dificultaria la correcta execució del
mateix des del punt de vista tècnic.
Per portar a terme la contractació corresponent s’ha d’iniciar un procediment obert
simplificat, d’acord amb allò que estableixen els articles 159 i concordants de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la que es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre adjudicació dels contractes.
El valor estimat del contracte (VEC) d’aquest procediment és el de 188.182,03€.

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de
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La Junta de Govern Local, en sessió ordinària, de data 15 de març de 2022 va aprovar la
memòria valorada que porta per títol: “Substitució de la gespa del camp de futbol
municipal” per un import de DOS-CENTS VINT-I-SET MIL SET-CENTS EUROS AMB
VINT-I-SIS CÈNTIMS (227.700,26€) IVA inclòs..
S’ha elaborat l’informe justificatiu de la necessitat de celebrar el present contracte en data
8 d’abril de 2022, s’ha redactat el quadre de característiques del plec tipus que ha de
regir l’adjudicació i execució del contracte.
S’ha fiscalitzat l’expedient i la Secretaria municipal ha emès informe d’acord amb allò
establert en la disposició addicional tercera normes específiques de contractació pública
en les Entitats Locals de la LCSP.
Vist allò que disposen els articles 116, 117 i concordants de la LCSP.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER. Incoar l’expedient de contractació de les obres de substitució de la gespa del
camp de futbol d’Olesa de Montserrat, així com l’arranjament de la planimetria del camp i
la realització de la xarxa de reg perquè s’adeqüi a les noves necessitats de la gespa, que
es tramitarà pel procediment obert simplificat d’acord amb l’article 159 i concordants de la
LCSP.
El pressupost de licitació del contracte és de 227.700,26€ IVA inclòs, d’acord amb el
següent detall:



Base imposable: 188.182,03€
IVA (21%): 39.518,23€

SEGON. Aprovar el quadre de característiques del plec tipus del contracte de les obres
de substitució de la gespa del camp de futbol d’Olesa de Montserrat, així com
l’arranjament de la planimetria del camp i la realització de la xarxa de reg perquè s’adeqüi
a les noves necessitats de la gespa.
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TERCER. Aprovar l’autorització (A) de la despesa per un import total de DOS-CENTS
VINT-I-SET MIL SET-CENTS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS (227.700,26€) IVA
inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 53V07 342 63700.
QUART. Iniciar el procediment de licitació del contracte i publicar anunci de licitació al
Perfil del contractant, per a la presentació d'ofertes en un termini de 20 dies hàbils, a
comptar des de l'endemà de la publicació. Les proposicions es presentaran mitjançant
SOBRE DIGITAL.”
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local municipal, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia número 1322 de 2 de juliol de 2019.
Votació: Majoria Simple.

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de
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3.- HISENDA
4.- LLICENCIES I AUTORITZACIONS
5.- CONVENIS
6.- SUBVENCIONS
Punt 6.1. Subvenció nominativa a l'associació ACAIMA 2022. Exp. 2022/000550
“Proposta de la Regidoria de Medi Ambient
Exp. 2022/000550
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat té la voluntat d’organitzar i promoure activitats en
matèria benestar dels animals, assolint el màxim nivell de protecció i benestar i afavorint
una responsabilitat més elevada i una conducta més cívica de la ciutadania en la defensa
i preservació dels gats com a animal domèstic.
L’entitat ASSOCIACIÓ CONTRA L’ABANDONAMENT I MALTRACTAMENT ANIMAL ACAIMA, amb CIF G63940563 ha sol·licitat a l’Ajuntament que li sigui concedida una
subvenció per a dur a terme el projecte “Control de colònies de gats urbans a Olesa de
Montserrat 2022”.
El marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en: la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de
desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS)
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així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals
de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS) i
l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament que fou aprovada pel Ple d’aquesta
corporació el 24 d’octubre de 2019 i publicada definitivament al BOP de Barcelona el 31
de gener de 2020 (en endavant l’Ordenança).
En el cas concret objecte d’aquesta sol·licitud, es donen les circumstàncies previstes a
l’apartat a) de l’article 18 de l’Ordenança per tal que es pugui procedir a la concessió
d’una subvenció directa donat que existeixen en el pressupost municipal per a l’any 2022
a la partida 42 311 48900 MEDI AMBIENT – SUBV. CONTRA ABANDÓ MALT. ANIMAL
dotada amb un crèdit de 17.535,00 €.
El primer paràgraf de l’article 28 LGS habilita a què aquestes subvencions s’instrumentin
mitjançant conveni.
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La redacció del conveni que es proposa recull l’establert en l’apartat segon de l’article 18
de l’OGS, i en concret: identificació del/de la beneficiari/ària, l’objecte i la quantia de la
subvenció, el termini d’execució de l’activitat subvencionada, el termini i la forma de
justificació, la forma de pagament, així com la compatibilitat amb altres subvencions o
ajudes rebudes per la mateixa finalitat.
L’entitat es troba al corrent de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat social i
no és deutora per resolució de procedència de reintegrament, constant en l’expedient els
certificats de l’Administració Tributària, de la Seguretat Social i de l’Hisenda Local.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER: Aprovar el conveni regulador de la subvenció, any 2022.
SEGON.- Facultar a l’alcalde, assistit per la secretari municipal, per la signatura d’aquest
conveni.
TERCER.- Aprovar l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a l’entitat
ASSOCIACIÓ CONTRA L’ABANDÓ I MALTRACTAMENT ANIMAL, amb CIF G63940563
per un import total de 17.535,00 € destinada a la realització de les activitats descrites en
l’objecte del conveni.
QUART.- Aprovar l’Autorització i Disposició (AD) per un import de 17.535,00 € a favor de
l’entitat ASSOCIACIÓ CONTRA L’ABANDÓ I MALTRACTAMENT ANIMAL, amb CIF
G63940563, amb càrrec a la partida 42 311 48900 MEDI AMBIENT – SUBV. CONTRA
ABANDÓ MALT. ANIMAL del pressupost municipal per a l’any 2022.
CINQUÈ.- Considerar que l’entitat col·labora amb l’Ajuntament en la realització d’una
tasca que és competència d’aquest, imprescindible i que es tracta d’una entitat sense
ànim de lucre amb la totalitat de les seves sòcies voluntàries, i és per la qual cosa que es
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considera justificat que aquesta subvenció excedeixi del 50% del cost de l’activitat i sigui
per la totalitat de la despesa subvencionada, sense superar en cap cas, el cost total del
projecte, complint l’exigència de justificació de l’art. 10.2 de l’OGS.
SISÈ.- Aprovar la Bestreta (O) per un import de 17.535,00 € a favor de l’entitat
ASSOCIACIÓ CONTRA L’ABANDÓ I MALTRACTAMENT ANIMAL amb CIF G63940563,
amb càrrec a la partida 42 311 48900 MEDI AMBIENT – SUBV. CONTRA ABANDÓ
MALT. ANIMAL del pressupost municipal per a l’any 2022, corresponents al 100% de la
subvenció concedida.
SETÈ.- Publicar l’atorgament de la subvenció i el seu conveni, amb indicació de la
convocatòria, l’aplicació pressupostària, el/la beneficiari/ària, la quantitat concedida i la
finalitat de la subvenció, al Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, a través de
la seva tramesa a la BDNS.
VUITÈ.- Comunicar aquest acord a la Intervenció i a la Tresoreria municipals
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NOVÈ.- Notificar aquest acord a l’entitat ASSOCIACIÓ CONTRA L’ABANDÓ I
MALTRACTAMENT ANIMAL.

CONVENI PER A L’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ DIRECTA
A ACAIMA
Departament: Medi Ambient
Exp.2022/000550
REUNITS
D’una banda, l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat (en endavant Ajuntament) representat
per Miquel Riera Rey, Alcalde, assistit pel secretari de la corporació, Vicenç Tur Martí.
De l’altra, l’ASSOCIACIÓ CONTRA L’ABANDONAMENT I MALTRACTAMENT ANIMAL ACAIMA (en endavant entitat) amb CIF número G63940563, representada per
Encarnación Barranco Gómez, amb NIF número 24120233H, en el seu càrrec de
Presidenta.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

I. L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat té la voluntat de fomentar i promoure el
benestar dels animals, assolint el màxim nivell de protecció i benestar dels animals
i afavorint una responsabilitat més elevada i una conducta més cívica de la
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ciutadania en la defensa i preservació dels gats com a animal domèstic.

II.

El Decret Legislatiu 2/2008, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Protecció
dels Animals, estableix en el seu Article 16 | 16.1 Correspon als ajuntaments de
recollir i controlar els animals abandonats, perduts o ensalvatgits i de controlar els
animals salvatges urbans.

III.

ACAIMA és una entitat local sense ànim de lucre que s’encarrega de la protecció i
defensa dels animals i ha sol·licitat l’atorgament d’una subvenció per a dur a
terme el projecte “Control de colònies de gats urbans a Olesa de Montserrat
2022”.

IV.

El pressupost municipal pel 2022 preveu la subvenció nominativa a l’entitat

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de
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ACAIMA.

V.

És voluntat d’ambdues parts celebrar el present conveni per articular l’atorgament
de la subvenció directe prevista nominativament al pressupost municipal per l’any
2022.

Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per aquest
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents:

ACORDS

PRIMER.- Objecte del conveni
L’objecte d’aquest conveni és atorgar directament una subvenció a ACAIMA per a
l’execució del projecte “Control de colònies de gats urbans a Olesa de Montserrat 2022”,
que respon als següents objectius específics del Pla Estratègic de subvencions:


Assolir el màxim nivell de protecció i benestar dels animals (sanitari, alimentació i
en d’altres àmbits).
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Afavorir una responsabilitat més elevada i una conducta més cívica de la
ciutadania en la defensa i la preservació dels gats com a animal domèstic.



Control de la població de gats urbans.

I, en concret, inclou a les activitats següents:


Control, esterilització i manteniment de colònies de gats urbans a Olesa de
Montserrat



Participació en les activitats que s’organitzen en el municipi, campanyes, etc.

SEGON.- Compromís per part de entitat

L’entitat es compromet a:


Destinar l’import de la subvenció a l’execució del servei pel qual s’atorga la present
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subvenció d’acord amb allò establert al conveni.


Organitzar i realitzar les tasques necessàries per gestionar les colònies de gats
urbans complint els criteris establerts al “Programa per l’establiment de colònies de
gats en àmbits urbans de la Diputació de Barcelona”.



Aplicar el programa CER de captura, esterilització i retorn del gat a la seva colònia:

a) Capturar a la via pública, i/o privada sempre que es tingui consentiment
per escrit del propietari, ja sigui dins de les actuacions de control de les
colònies per part d’ACAIMA OLESA i/o a petició de l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat, dels gats urbans que no estiguin identificats.

b) Trasllat dels gats al centre veterinari per a un examen físic, esterilització (amb
petita marca a l’orella que els identifica) vacunació -si és necessari- i la seva
desparasitació externa i interna.

c) Retorn del gat a la seva colònia un cop esterilitzat.
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Proporcionar aliment sec (pinso) i aigua en els punts establerts de la colònia de
gats.



Manteniment de l’entorn. S’aplicaran les condicions de salubritat i neteja
necessàries en aquests punts d’alimentació que seran realitzades de manera
regular per mantenir la zona sempre neta.



Totes les activitats seran realitzades amb el mínim de perjudici per als veïns de la
zona.



Elaborar una memòria anual tal com especifica el punt setè d’aquest conveni i a
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més afegir el següent contingut:

 Mapa del municipi amb la ubicació concreta de les colònies controlades de
gats.

 Informació sobre les colònies de gats.

 Elaboració d’un registre: relació d’individus esterilitzats per colònies
especificant el seu nom (fitxa del gat).

 Fitxes d’actuació clínica i la taula de control segons els models establerts
en el “Programa per l’establiment de colònies controlades de gats en
àmbits urbans” del servei de salut pública de la Diputació de Barcelona.


Cooperar amb l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat en la proposta, si escau, de
condicionar noves colònies de gats, consensuats entre l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat i les Associacions de veïns afectades.
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Cooperar amb l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat en establir contacte amb les
persones que alimenten els gats de manera incorrecte per tal d’intentar
aconseguir la seva col·laboració i implicació.



Cooperar amb l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat en al participació en reunions
de mediació amb les persones d’Olesa de Montserrat que tinguin qualsevol mena
de conflicte relacionat amb una colònia de gats.



Cooperar amb l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat en tasques vers la Protecció i
Tinença responsable d’animals de companyia per a tractar la reducció
d’abandonaments i maltractaments als animals.



Cooperar amb l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat en tasques de suport tècnic
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sobre gats.



Nomenar un responsable del present conveni a fi de col·laborar en el seguiment
de les actuacions i donar resposta a les incidències que poguessin sorgir en el
compliment d’aquest conveni; i serà, d’aquesta part, la secretària de l’associació:
Lourdes Heredia Villanueva.



Fer constar en el desenvolupament de la seva activitat la indicació de la
col·laboració i el logotip de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.



Promoure l’adopció dels gats de carrer entre els ciutadans d’Olesa de Montserrat,
sempre que sigui possible, tal i com exposa en el Projecte de control i
esterilització de colònies de gats urbans a Olesa de Montserrat. Els animals
s’entregaran esterilitzats, vacunats i amb xip per la seva identificació. Inicialment
ACAIMA es desplaça al domicili de la família adoptant per donar pautes i ajuda
per a una millor adopció del gat.

TERCER.- Compromís per part de l’Ajuntament
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L’Ajuntament es compromet a:


Atorgar directament la subvenció nominativa prevista als pressupostos a l’entitat
identificada.



Cedir temporalment a ACAIMA OLESA espais per les colònies de gats i permetre
que ACAIMA OLESA instal·li dispositius a la via pública per a la protecció i
alimentació dels gats, sempre i quan tingui el vist i plau del Departament de Medi
Ambient.



Nomenar un responsable del present conveni a fi de col·laborar en el seguiment
de les actuacions i donar resposta a les incidències que poguessin sorgir en el
compliment d’aquest conveni; i serà, d’aquesta part, Marc Vinyals Carreras.

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT
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Mantenir un diàleg constant amb el responsable del present conveni per part
d’ACAIMA OLESA per tal de poder anticipar-se i planificar amb temps,
degudament, la reubicació de les colònies, en cas que sigui necessari davant de
futures obres (públiques o privades) al municipi on poguessin quedar afectades
les colònies existents degudament registrades i comunicades a l'Ajuntament, a fi i
efecte de complir la finalitat de la Llei de Protecció animal esmentada:
“aconseguir el màxim nivell de protecció i benestar dels animals i que ningú
els provoqui sofriment o maltractament, o els causi estats d’ansietat o por” i
poder prendre les mesures de seguretat oportunes per evitar qualsevol classe
d’accident a persones i animals.



A col·locar en totes les colònies registrades actualment i en les futures, un cartell
informatiu de l'existència de la mateixa i totes les recomanacions possibles i
sancions i multes per a garantir el major respecte a aquests animals per part de la
ciutadania.



A fer campanyes publicitàries per a la conscienciació i el foment del respecte i
protecció dels gats urbans, així com en contra de l'abandó dels animals. Aquestes
campanyes no estan incloses en el pressupost entre les parts en aquest conveni.
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A fer constar la col·laboració d’ACAIMA OLESA com a Gestora de les Colònies de
Gats Urbans del municipi en tota documentació impresa i en cartells o mitjans
electrònics i audiovisuals que l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat impulsi en
qualsevol mena de campanya que estigui relacionada amb els gats urbans
d'Olesa, fomentant la captació de nous voluntaris i socis d’ACAIMA OLESA.



A formar als tècnics municipals i /o policia locals en la matèria de colònies felines
urbanes amb la finalitat de denunciar qualsevol cas d'abandó i/o maltractament
dels gats urbans que es produeixi en el terme municipal d'Olesa de Montserrat.

QUART.- Import de la subvenció
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat es compromet a concedir directament una subvenció
AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de
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de 17.535,00 € per a la realització de les activitats descrites en l’objecte del present
conveni, amb càrrec a la partida 42 311 48900 MEDI AMBIENT – SUBV. CONTRA
ABANDÓ ANIMAL del pressupost municipal per a l’any 2022.

CINQUÈ.- Acceptació de la subvenció
S’entendrà acceptada la subvenció amb la signatura d’aquest conveni per part de l’entitat.

SISÈ.- Termini d’execució
La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin dins el període de
l'1 de gener al 31 de desembre de 2022.

SETÈ.- Termini i forma de justificació
1. El termini de justificació finalitzarà el 31 de gener de l’any 2023.
2. Aquesta justificació es presentarà per l’entitat juntament amb la

documentació requerida al model normalitzat núm. 11, i mitjançant el
model normalitzat núm. 12, facilitat per l’Ajuntament a les entitats
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com a guia i revestirà la forma de:

Per subvencions d’import superior a 10.000,00 €

Compte justificatiu amb aportació de justificants de la despesa i del seu pagament que
contindrà:

1- Memòria justificativa del compliment de les condicions imposades als
instruments reguladors de la seva concessió, així com de les activitats realitzades
i els resultats obtinguts (models normalitzats 12 i 14).
2- Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert
en l’article 75.2 del RLGS (models normalitzats 13, taules 1 i 2)
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a) S’haurà de justificar el cost total del projecte presentat.
b) S’haurà d’indicar el cost total del projecte.
c) Els documents justificatius per presentar seran factures, que hauran de
complir amb els requisits establerts en el punt DESÈ del present
conveni.
d) Quan la subvenció tingui per objecte l’adquisició d’un immoble, s’exigirà
còpia de la corresponent escriptura.
e) Un detall d’altres ingressos o subvenciones que han finançat l’activitat
subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència.
f) Tenint en compte que la subvenció atorgada permetrà el manteniment
de l’activitat de control de les colònies de gats urbans a la nostra
localitat, és per la qual cosa que es considera justificat que aquesta
subvenció excedeixi del 50% del cost de l’activitat i sigui per la totalitat
de la despesa subvencionada, sense superar en cap cas, el cost total
de l’activitat, complint l’exigència de justificació de l’art. 10.2 de l’OGS.
3- Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat
efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període d’execució.
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VUITÈ.- Forma de pagament
1. Es preveu de forma excepcional i justificada per la naturalesa de la subvenció
(atenent que l’entitat realitza una tasca que és competència de l’Ajuntament, és una
entitat sense ànim de lucre i els seus socis són voluntaris) el pagament anticipat
(bestreta) en un 100% en el moment de l’atorgament de la subvenció, per ajudar a
finançar l’execució de l’activitat subvencionada, en virtut de l’article 25 de l’OGS.

2. En qualsevol cas la sol·licitud de pagament anticipat (bestreta) haurà de sol·licitar-se
expressament en el moment de sol·licitud de la subvenció, d’acord amb el model
normalitzat núm. 10 o aquell que de manera específica es dissenyi per altres
casuístiques.

3. D’acord amb l’article 34.5 de la Llei General de Subvencions, a l’efectuar qualsevol

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de
l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat (https://www.olesademontserrat.cat/seu-electronica.htm). Utilitzi el "Codi per a la validació" que
apareix a la capçalera.

pagament, s’efectuarà prèvia valoració del compliment pel beneficiari de les
obligacions tributàries i de la Seguretat social i de que no és deutor per resolució de
procedència de reintegrament. No serà necessari aportar nova certificació si
l’aportada en la sol·licitud no ha exhaurit el termini de sis mesos de validesa.

En tots els casos, quan l’entitat sigui deutora de l’Ajuntament es podrà efectuar la
compensació del pagament de la subvenció amb els deutes pendents.

NOVÈ.- Obligacions de l’entitat beneficiària:

L’entitat beneficiaria haurà de complir totes aquelles obligacions previstes a la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21
de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions, l’Ordenança
Municipal de Subvencions i les obligacions que s’especifiquen a continuació:
1.

Els/les

beneficiaris/àries

de

subvencions

concedides

per

l’Ajuntament,

s’obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els
principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la
seva justificació d’acord amb l’establert al present conveni.
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2.- Miquel Riera Rey (TCAT) (Alcalde), 23/05/2022 14:07

Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social, o acreditar la seva exempció.

3.

Els/les beneficiaris/àries d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les
actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General
de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici
de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.

4.

El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar
beneficiari/ària, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les
diverses despeses que l’integren.

5.

Els/les beneficiaris/àries hauran de donar publicitat de les subvencions i ajudes
percebudes per mitjans electrònics en base a allò establert a la Llei estatal
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19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern. La BDNS servirà de mitja electrònic per a les entitats sense ànim de lucre
amb finalitats exclusivament d’interès social o cultural i amb un pressupost inferior
a 50.000,00 €.

6.

Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts,
s’hauran de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la
finalització del termini de presentació de les justificacions.

7.

Caldrà disposar de les assegurances preceptives legalment establertes per
l’objecte de la subvenció sol·licitada, complimentant el model normalitzat núm.8.

8.

L’Entitat ha d’estar adaptada a la legislació sobre entitats i ha de complir amb
tots els requeriments legals que l’obliguin.

DESÈ - Despeses subvencionables
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1.- Es consideren despeses subvencionables aquelles que, de manera indubtable,
responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, siguin estrictament necessàries, i
s’efectuïn en el termini establert en les presents bases. En cap cas el seu cost podrà ser
superior al valor de mercat. En qualsevol cas, és d’aplicació per a les despeses
subvencionables l’article 24 del’OGS.
2.- La totalitat de les factures hauran de reunir els requisits de l’article 6 I 7 del Real
Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel que es regulen
les obligacions de facturació.
La factura contindrà els requisits de l’article 6 del citat reglament, els quals se citen
de forma resumida a continuació:
a) Número
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b) Data d’expedició.
c) Nom i cognoms, o denominació social completa, tant de l’obligat a expedir
factura com dels destinatari de les obligacions.
d) Número d’identificació fiscal
e) Domicili, tant de l’obligat a expedir factura como del destinatari de les
operacions.
f) Descripció de les operacions, consignant-se les dades necessàries per la
determinació de la base imposable.
g) El tipus impositiu aplicat.
h) La quota tributaria
i)

La data en que s’ha efectuat les operacions que es documenten.

Serà suficient en la presentació d’una factura simplificada en imports inferiors als
400,00 € (IVA inclòs), les quals contindran els requisits de l’article 7 del
Reglament, que se citen de forma resumida a continuació:
a) Número
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b) Data d’expedició
c) La data en que s’han efectuat las operacions si és diferent a la data
d’expedició
d) Número d’identificació fiscal, així com el nom i cognoms, raó o
denominació social completa de l’obligat a la seva expedició.
e) La identificació del tipus de béns entregats o serveis prestats
f) El tipus impositiu aplicat i, opcionalment, també l’expressió IVAinclòs
g) La contraprestació total.
En cap cas són despeses subvencionables:

a) Els interessos deutors dels comptes bancaris.
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b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.
c) Les despeses de procediments judicials.

Els tributs són despeses subvencionables quan el/la beneficiari/ària de la subvenció els
abona de manera efectiva. En cap cas es consideren despeses subvencionables els
impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els
impostos personals sobre la renda.
El/la beneficiari/ària ha d’imputar els costos indirectes a l’activitat subvencionada en la
part que raonablement correspongui, d’acord amb els principis i les normes de
comptabilitat generalment admeses, i en tot cas, en la mesura que aquests costos
corresponguin al període en el qual efectivament es du a terme l’activitat. Els costos
indirectes no podran superar, en cap cas, el 50 % de la subvenció atorgada.
ONZÈ.- Deficiències en la justificació

En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o
incomplerts, es comunicarà als/les beneficiaris/àries la necessitat de solucionar les
deficiències detectades en un termini de deu dies hàbils a comptar de l’endemà que sigui
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notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de
l’ajuda segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que
s’hagués avançat el seu pagament.

DOTZÈ.- Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució

Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució
del projecte subvencionat, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la
beneficiari/ària, l’import a la baixa, el de justificació i altres obligacions, quan no es
perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents:
a)

Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la
concessió de la subvenció.
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b)

Quan el/la beneficiari/ària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres
subvencions, ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats als
de l’Ajuntament superin el cost total del projecte o activitat subvencionada.

c)

Quan el/la beneficiari/ària no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import
de les despeses subvencionables previstes a les presents bases.

TRETZÈ.- Compatibilitat amb d’altres subvencions
De conformitat amb allò establert en el pacte 8è del present conveni (pagament de la
totalitat de la despesa subvencionable [100%]), la subvenció atorgada serà incompatible
amb cap altra que es pugui concedir per altres administracions o ens públics o privats per
aquesta mateixa despesa subvencionable.
Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà
superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar.
Els/les beneficiari/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol
subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.
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CATORZÈ.- Publicitat de les subvencions concedides
La subvenció atorgada a l’empara d’aquests conveni serà objecte de publicitat, amb
indicació l’aplicació pressupostària, el/la beneficiari/ària, la quantitat concedida i la finalitat
de la subvenció, conforme es vagin publicant al Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones, a través de la seva tramesa a la BDNS i al Portal de la Transparència de
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.

QUINZÈ.- Mesures de difusió del finançament públic

L’entitat haurà de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament en l’execució del projecte o
de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o mitjans electrònics i
audiovisuals.
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SETZÈ.- Causes de reintegrament
1.- Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a
reintegrar l’excés.
2.- Així mateix, també estarà obligat a reintegrar la subvenció el/la beneficiari/ària que
hagi percebut la subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que
haguessin impedit la seva concessió; el/la beneficiari/ària que hagi incomplert totalment o
parcialment de l’objectiu de l’activitat o del projecte; el/la beneficiari/ària que hagi
incomplert l’obligació de justificar en els terminis establerts; el/la beneficiari/ària que oposi
resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els
altres supòsits previstos en la normativa de la LGS.
3.- Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/àries de la totalitat o part
de les quantitats percebudes, així com l’exigència de l’interès de demora des del moment
del pagament de la subvenció fins a la data en què s’acordi la procedència del
reintegrament.
DISETÈ.- Obligats al reintegrament
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Seran els identificats com a beneficiaris/àries que hagin rebut subvenció.
Respondran solidàriament els membres de les persones jurídiques i entitats que
gaudeixin de la condició de beneficiaris/àries, de conformitat amb allò establert a l’art. 40
LGS i demés concordants del RLGS.
Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les
persones jurídiques que no realitzin els actes de la seva competència necessaris per al
compliment de les obligacions, que adoptessin acords que fessin possibles els
incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables,
en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves
activitats.

DIVUITÈ.- Infraccions i sancions
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En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS,
en el Títol IV del RLGS i al Títol IV de l’OGS.
DINOVÈ.- Règim jurídic supletori
En tot allò no previst en el present conveni serà d’aplicació el que estableix l’Ordenança
General de Subvencions de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat aprovada en el Ple
d’aquesta Corporació el 24 d’octubre de 2019 i publicada definitivament al BOP de
Barcelona el 31 de gener de 2020, i al DOGC el 21/2/2020 la Llei 38/2003 General de
Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament, a aprovat per RD 887/2006.”
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local municipal, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia número 1322 de 2 de juliol de 2019.
Votació: Majoria Simple.
7.- PERSONAL
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8.- ALTRES ASSUMPTES
Punt 8.1. Pròrroga pòlissa assegurances "Càrrecs Electes". Exp. 2020/1735
“Proposta de la Regidoria de Serveis Jurídics
Exp. 2020/1735
Atès que en data 28 d’abril de 2020, es va aprovar per Junta de Govern Local de
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat l’adhesió amb l’ACM a l’Acord marc del servei
d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya i contractar la pòlissa
“Lot 3. Responsabilitat dels càrrecs electes i personal de l’Administració”, a favor de
l’empresa AIG Europe S.A, Sucursal en España, amb vigència des del 2 de maig de 2020
a l’1 de maig de 2021.
Atès que la clàusula segona del contracte, s’indica que l’acord marc té una durada de 24
mesos a comptar des de l’1 de gener del 2020, prorrogable per períodes de 12 mesos
fins a un màxim (pròrrogues incloses) de 48 mesos.
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Atès que en data 27 d’abril de 2021, la Junta de Govern Local, va aprovar l’autorització i
disposició de la despesa (AD) de l’anualitat de la pòlissa de “Responsabilitat dels càrrecs
electes i personal de l’Administració” a efectes del 2 de maig de 2021 fins l’1 de maig de
2022, a nom de la corredoria Ferrer & Ojeda Asociados Correduria de Seguros, SL
(CIF/NIF: B58265240) que és qui porta a terme la seva mediació i emissió de les factures.
Atès que en data 31 d’agost de 2021, l’ACM va formalitzar la primera pròrroga de l’acord
marc del servei d’assegurances de la pòlissa “Lot 3. Responsabilitat dels càrrecs electes i
personal de l’Administració”, amb destinació a les entitats locals de Catalunya, amb
l’empresa AIG Europe S.A, Sucursal en España, per un període de dotze mesos
addicionals des de l’1 de gener de 2022 fins el 31 de desembre de 2022.
Atès que la societat Ferrer & Ojeda, Asociados, Correduria de Seguros, SL, actua com a
assessor i mediador de les assegurances amb destinació a les entitats locals de
Catalunya de l’ACM, ha comunicat el pressupost anual renovable, pel període que va del
2 de maig de 2022 a l’1 de maig de 2023, mitjançant document de data al registre general
d’entrades 7 d’abril de 2022 núm. E2022006896, per un import de 6.545,24 €.
D’acord amb allò establert a l’article 117.2 de la LCSP i atès que la pròrroga del contracte
es formalitzarà en l’exercici pressupostari anterior al de l’inici de la seva execució,
l’adjudicació quedarà sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i
suficient per finançar les obligacions del contracte en l’exercici pressupostari
corresponent
Vist l’informe favorable del departament de Serveis Jurídics de data 10 d’abril de 2022 per
a l’aprovació de la pròrroga de la pòlissa que l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat té
contractada mitjançant l’adhesió amb l‘ACM.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:

ÒRGAN

REFERÈNCIA

ACTA_JGL - ACTA JGL

Serveis Centrals i Organització

2022/002301

Codi Segur de Verificació: 6b233fd5-eb4a-4a36-ae41-4ae4cab9d799
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081477_2022_1940278
Data d'impressió: 26/05/2022 15:12:42
Pàgina 24 de 33

SIGNATURES

Ì6b233fd5-eb4a-4a36-ae41-4ae4cab9d7995Î

DOCUMENT

1.- Susana Ibañez Garcia (SIG) (Secretària accidental), 20/05/2022 14:48
2.- Miquel Riera Rey (TCAT) (Alcalde), 23/05/2022 14:07

PRIMER. Aprovar la pròrroga de la pòlissa de l’assegurança “Lot 3. Responsabilitat dels
càrrecs electes i personal de l’Administració” amb destinació a les entitats locals de
Catalunya que l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat té contractada mitjançant l’adhesió
amb l‘ACM, adjudicat a la mercantil AIG Europe S.A, Sucursal en España, per un període
de dotze mesos addicionals, des del 2 de maig de 2022 a l’1 de maig de 2023.
SEGON. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa (AD) corresponent a la primera
pròrroga per un import anual de SIS MIL CINC-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB
VINT-I-QUATRE CÈNTIMS (6.545,24 €) import exempt d’IVA, a càrrec de la retenció de
crèdit preventiva núm. 220220000411, a nom de la correduria Ferrer & Ojeda Asociados,
Correduría de Seguros S.L (CIF B58265240), que és qui porta a terme la seva mediació i
emissió de les factures, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 25 9201 22400 del
pressupost municipal 2022.
TERCER. Notificar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques
(ACM) i a Ferrer & Ojeda Asociados, Correduría de Seguros S.L.
QUART. Comunicar aquest acte al departament de Tresoreria d’aquest Ajuntament.”
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Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local municipal, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia número 1322 de 2 de juliol de 2019.
Votació: Majoria Simple.
9.- URGÈNCIES
Votació de les Urgències:
L’Alcalde, demana la inclusió per urgència del següent tema, essent aprovada per
UNANIMITAT de tots els membres presents
Votació: Majoria Simple.
Punt 9.1. Llicència obres majors construcció piscina C/Barcelona 97. Exp.
2021/5386.
“Proposta de la Regidoria de Llicències i Disciplina Urbanística
Exp. 2021/5386
Atès que la Sra. Maria Trinidad Marin Cruz, amb NIF xx.xxx.832-F, va sol·licitar en data
21 d’octubre de 2021, la llicència d’obres consistents en la construcció d’una piscina de
12,00 m2 de superfície de làmina d’aigua, de 4,00 x 3,00 metres, a la parcel·la situada al
carrer Barcelona núm. 97 d’aquesta vila.
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En dates 26 d’octubre, registre de sortida S2021011628, aquest ajuntament va requerir al
sol·licitant la presentació de documentació complementària necessària per al tràmit de la
llicència.
En dates 12 de novembre de 2021 i 20 de desembre de 2021, registres d’entrada
E2021023019 i E2021025884, la persona sol·licitant presenta la documentació requerida
per aquest ajuntament.
Vistos els articles 187.2.b) i 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme.
Vist el que disposa l'Ordenança Fiscal núm. 16, reguladora de la Taxa per llicències
urbanístiques.
Vist el que disposa l'Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost sobre
Construccions, Instal·lacions
Vistos els informes favorables de l'arquitecta municipal i dels serveis jurídics d'aquest
Ajuntament, emesos en dates 19 i 20 d’abril d’enguany, respectivament.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
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ACORD:
PRIMER. Concedir a la Sra. Maria Trinidad Marin Cruz, amb NIF xx.xxx.832-F, la llicència
per a efectuar les d’obres consistents en la construcció d’una piscina de 12,00 m2 de
superfície de làmina d’aigua, de 4,00 x 3,00 metres, a la parcel·la situada al carrer
Barcelona núm. 97 d’aquesta vila, segons projecte signat i visat pel Col·legi d’Arquitectes
de Catalunya, núm. 2021006591, de data 27 d’octubre de 2021, i les altres condicions
que consten a l'expedient. El termini per executar les obres es fixa en un any per iniciarles i en tres anys per finalitzar-les.
SEGON. Indicar que la concessió d'aquesta llicència queda condicionada al compliment
dels següents extrems:
 Abans del començament de les obres, caldrà especificar el color i el material a
emprar a les mateixes, segons Ordenança municipal sobre intervenció
arquitectònica en façanes del nucli antic d'Olesa de Montserrat.
 Cal assabentar als serveis tècnics municipals de la data d'inici de les obres,
mitjançant la presentació de la documentació corresponent al registre general de
l'Ajuntament.
 S'haurà de protegir la via pública d'agressions pròpies de l'obra a l'arbrat,
jardinera, reg, enllumenat públic, mobiliari urbà, voreres, calçada i resta de béns
públics. No obstant això, una vegada acabada l'obra, qualsevol dany produït sobre
aquests haurà de ser reparat.
 No podran deixar-se fora de servei o inutilitzar-se sense autorització els serveis
públics existents continguts a l'obra.
 Hauran de quedar delimitades i senyalitzades les obres amb materials apropiats
per a cada cas d'acord amb l'estudi de seguretat i salut, el pla de seguretat i salut i
la legislació i normativa vigent, de tal manera que es garanteixi la seguretat dels
vianants i del trànsit rodat, sent obligatòria la instal·lació de llums de senyalització
amb intensitat suficient a cada extrem o angle de les tanques, les quals no han de
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presentar elements punxants, tallants o amb els quals es puguin produir cops o
ensopegades.
No podran ocupar la via pública els materials necessaris o altres objectes
específics per efectuar l'obra.

TERCER. Indicar que aquesta llicència no comporta l'autorització per a la col·locació de
bastides, per a la instal·lació d'amuntegaments d'obra, casetes, contenidors i sacs, per a
talls de trànsit, per a la connexió al clavegueram, per a la construcció de guals, per al
subministrament de serveis o per a la instal·lació de grues, que hauran de ser
sol·licitades expressament per part de la persona interessada.
QUART. En el supòsit que la realització de les obres hagin de comportar la instal·lació
d’una tanca de precaució a la via pública, s’haurà de sol·licitar la llicència d’instal·lació de
l’esmentada tanca, abans de la seva col·locació i posteriorment, comunicar per escrit a
aquest Ajuntament la seva retirada, quan aquesta es produeixi.
CINQUÈ. L’execució de les obres emparades per aquesta llicència es farà d’acord amb la
normativa urbanística catalana i la normativa tècnica que li sigui d’aplicació.
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SISÈ. Indicar a la persona interessada que la liquidació provisional de l'Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres, li serà degudament notificada per part de l'ORGT de
la Diputació de Barcelona, fent ús de les facultats delegades per acord del Ple municipal
de data 20 de desembre de 2017.
SETÈ. Indicar a l'interessat que independentment de la liquidació provisional abans
esmentada, serà necessari que una vegada finalitzada les obres, en el termini d'un mes
comptat a partir del dia següent de la seva finalització, haurà de presentar una declaració
del cost real i efectiu de les obres, així com els documents que consideren oportuns, als
efectes d'acreditar el cost esmentat, de conformitat el que disposa l'art. 9.7 de
l'Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i
Obres.
Indicar, igualment, que la falta de presentació de la citada declaració de les obres, podria
comportar la determinació de les responsabilitat i sancions que es recullen a l'art. 192 de
la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària.
VUITÈ. Notificar el present acord a la persona interessada.
NOVÈ. Comunicar el present acord a la Tresoreria municipal i a l’Organisme de Gestió
Tributària Local de la Diputació de Barcelona.”
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local municipal, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia número 1322 de 2 de juliol de 2019.
Votació: Majoria Simple.
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Votació de les Urgències:
L’Alcalde, demana la inclusió per urgència del següent tema, essent aprovada per
UNANIMITAT de tots els membres presents
Votació: Majoria Simple
Punt 9.2. Conveni per a la formació en pràctiques amb l'IES Lluís de Peguera en
l'àmbit de la biblioteca al departament de Cultura. Exp. 2022/001658
“Proposta de la Regidoria de Cultura
Exp. 2022/001658
Atès que l’Institut Lluís de Peguera de Manresa acull alumnes d’Olesa de Montserrat en
diversos dels seus estudis de batxillerat, formació professional i cicles.
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Atès que el pla d’estudis preveu una assignatura que implica que els estudiants han de
fer unes hores de pràctiques a centres de treball.
Atès que la Sra. Eva Cuadrado, coordinadora de pràctiques de la Fundació Lacetània,
entitat a través de la qual es tramiten els convenis de pràctiques signats per l’Institut Lluís
de Peguera, s’ha posat en contacte amb l’Ajuntament i en concret amb la Biblioteca
Santa Oliva, perquè hi ha una alumna resident a Olesa de Montserrat que està
interessada en fer les pràctiques dels seus estudis de batxillerat a l’esmentada biblioteca.
Atès que l’assignatura curricular és la de “Estada a l’empresa” amb una durada de 72
hores.
Atès que la Biblioteca Santa Oliva d’Olesa de Montserrat ha analitzat l’interès de tenir
alumnes en pràctiques, així com la repercussió educativa i formativa dels aprenentatges
assolits pels alumnes, coneixements que es reconeixen tant en l’àmbit acadèmic com en
el laboral, facilitant la incorporació al mercat laboral i/o la continuïtat del seu itinerari
formatiu, per la qual cosa valora positivament la possibilitat d’incorporar un alumne de
pràctiques a la biblioteca.
Atès que l’alumna Núria Aymerich Lavado amb DNI núm. 20572332M, matriculada
actualment a l’Institut Lluís de Peguera al BATXILLERAT ARTÍSTIC manifesta el seu
interès en fer pràctiques a la Biblioteca Santa Oliva d’Olesa de Montserrat.
Atès que una vegada valorada positivament per totes les parts la conveniència de la
realització de les pràctiques a la Biblioteca Santa Oliva, s’activa la tramitació del conveni
corresponent que les regula.
Atès que la tutora i responsable tècnica del centre de treball serà la Marta Puig Calafell,
directora de la Biblioteca Santa Oliva.
Atès que la coordinadora de pràctiques de la Fundació Lacetània tramita la documentació
que consisteix en:



El Pla d’Activitats a realitzar per part de l’alumna (acordat entre la tutora de
pràctiques del centre educatiu i la del centre de treball).
L’esborrany del conveni de pràctiques per a la seva aprovació per l’Ajuntament i
posterior signatura per totes les parts.
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Analitzada la proposta de durada de les pràctiques del BATXILLERAT ARTÍSTIC: 72
hores, a realitzar entre el 2 de maig i el 20 de juliol de 2022.
Vista la proposta de conveni, els horaris de realització seran de:
Dilluns, dimarts i dimecres
Tardes: de 18:00 a 20:00
Vist l’informe tècnic i l’informe memòria del departament de Cultura.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER.- Aprovar el Conveni de Col·laboració i el Pla d’Activitats entre la Biblioteca
Santa Oliva de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, l’Institut Lluís de Peguera i l’alumna
Núria Aymerich Lavado amb DNI núm. 20572332M, per a la formació en pràctiques en el
període comprés entre el 2 de maig i el 20 de juliol de 2022, d’acord amb els documents
annexos que s’adjunten.
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SEGON.- El conveni de col·laboració posarà de manifest les següents obligacions per
part de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat:







Les condicions de les pràctiques.
Les tasques de la tutora del centre de treball.
El vincle entre l’Ajuntament i l’alumna, definint-lo com a no laboral i només
acadèmic.
La protecció de dades personals, que s’ha de desenvolupar segons el que estableix
la Llei 3/2018 i tota la normativa que li sigui d’aplicació.
La normativa reguladora del conveni de pràctiques.
Els criteris d’extinció del conveni de pràctiques.

TERCER.- Aquesta realització de les pràctiques acadèmiques externes no suposa cap
cost econòmic per a l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.
QUART.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de l’Acord de col·laboració per a la
formació pràctica en centres de treball.
CINQUÈ.- Publicar el present conveni al Registre de convenis de col·laboració i
cooperació de la Generalitat de Catalunya.
SISÈ.- Notificar aquest acte a l’INSTITUT LLUÍS DE PEGUERA, centre del Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya i a l’alumna Núria Aymerich Lavado.
SETÈ.- Comunicar aquest acte al Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament
d’Olesa de Montserrat.
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”
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
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L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local municipal, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia número 1322 de 2 de juliol de 2019.
Votació: Majoria Simple.
Votació de les Urgències:
L’Alcalde, demana la inclusió per urgència del següent tema, essent aprovada per
UNANIMITAT de tots els membres presents
Votació: Majoria Simple
Punt 9.3. Memòria valorada cribatge del terreny al Cementiri Antic. Exp.
2022/002054
“Proposta de l’Alcaldia
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Exp. 2022/002054
Atès que en data 21 d’abril de de 2022, es presenta la memòria valorada d’obres que
porta per títol “Memòria valorada cribatge del terreny al Cementiri Antic”, redactat per la
Sra. Míriam Vázquez Orts, arquitecta tècnica municipal.
Vist el projecte d’obres que porta per títol: “Memòria valorada cribatge del terreny al
Cementiri Antic”, redactat per la Sra. Míriam Vázquez Orts, arquitecta tècnica municipal.
En virtut de tot això, aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER. Aprovar la memòria valorada i estudi bàsic de seguretat i salut que porta per
títol: “Memòria valorada cribatge del terreny al Cementiri Antic” d’aquesta vila, amb un
pressupost final de QUARANTA-TRES MIL CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB
VUITANTA-SET CÈNTIMS (43.166,87 €), IVA inclòs.
SEGON. Nomenar l’arquitecta tècnica municipal, Sra. MÍRIAM VÁZQUEZ ORTS, com a
directora executiva i coordinadora de seguretat de les citades obres.
TERCER. Notificar el present acord al departament de Contractació d'aquest Ajuntament i
a l’arquitecta tècnica municipal, Sra. Míriam Vázquez Orts.”
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local municipal, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia número 1322 de 2 de juliol de 2019.
Votació: Majoria Simple.
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Votació de les Urgències:
L’Alcalde, demana la inclusió per urgència del següent tema, essent aprovada per
UNANIMITAT de tots els membres presents
Votació: Majoria Simple
Punt 9.4. Pròrroga contracte mixt serveis i subministrament tasques zona
enjardinada. Exp.2018/3352
“Proposta de la Regidoria de Gestió de l’Espai Públic i d’Equipaments
Exp. 2018/3352
Ctc.35-22. La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 2 d’abril de 2019 va
adjudicar el contracte mixt del servei i subministrament per al manteniment de la zona
enjardinada del parc municipal d’Olesa de Montserrat, a l’empresa Fundació Privada per
la Inclusió Laboral Àuria, tramitat per procediment obert mitjançant urgència.
En data 11 d’abril de 2019, es va signar la formalització de l’esmentat contracte.
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La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 30 de març de 2021, va aprovar la
pròrroga de l’esmentat contracte, per un període d’un any comptat a partir del dia 1 de
maig de 2021.
En data 7 de març d’enguany el Departament de Gestió de l’Espai Públic i d’Equipaments
va impulsar el nou contracte obert amb caràcter reservat per cobrir les necessitats de
manteniment de l’esmentada zona enjardinada. Actualment el procediment es troba en
fase de valoració de les ofertes licitadores, i es preveu que la seva adjudicació i
formalització estigui articulada per al 1 de juny de 2022.
Mitjançant registre d’entrada número E2022007715 de data 22 d’abril de 2022, l’empresa
manifesta la seva conformitat amb la pròrroga forçosa del contracte esmentat.
Atès que en data 30 d’abril d’enguany finalitza el contracte que actualment presta
l’empresa Fundació Privada per la Inclusió Laboral Àuria, que aquest Ajuntament ha de
garantir la continuació del servei i subministrament per al manteniment de la zona
enjardinada del Parc Municipal d’Olesa de Montserrat, que aquest servei compta amb
l’interès públic per a no interrompre la prestació del servei i que es tracta d’un contracte
sotmès a la subrogació del seu personal, tal i com es manifesta a l’informe tècnic del cap
del Servei de Manteniment de la Ciutat de data 25 d’abril d’enguany.
En data 25 d’abril d’enguany, la cap del departament Contractació i Patrimoni i el
secretari emeten informes favorables per a procedir a la tramitació de la pròrroga de
l’esmentat contracte.
L’ampliació del termini proposat per aquesta pròrroga comprèn el termini entre l’1 de maig
a l’1 de juny (1 mes) o fins a la formalització del nou contracte per un import total de
6.247,96€
Vist el que estableix l’article 29.4 de la Llei 9/2017, de contractes del Sector Públic sobre
la continuació de la prestació per part del contractista del servei fins que es formalitzi el
nou contracte i comenci l'execució.
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“D’acord amb l’article 235.a del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en cas d’extinció normal del
contracte de gestió de serveis públics el contractista haurà de prestar el servei fins que un
altre es faci càrrec de la seva gestió.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER. Prorrogar el contracte mixt del servei i subministrament per al manteniment de
la zona enjardinada del parc municipal d’Olesa de Montserrat, amb l’empresa Fundació
Privada per la Inclusió Laboral Àuria, amb NIF número G67044271, per un import màxim
de CINC MIL CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS (5.163,60€)
més MIL VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS (1.084,36€) import
corresponent al 21% d’IVA.
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SEGON. Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la depesa per un import total de SIS
MIL DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS (6.247,96€)
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 43 171 22706 i pel període de l’1 de maig i l’1 de
juny de 2022.
TERCER. Notificar aquest acte a l’empresa Fundació Privada per la Inclusió Laboral
Àuria.”
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local municipal, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia número 1322 de 2 de juliol de 2019.
Votació: Majoria Simple.
10.0.- PRECS I PREGUNTES
I no havent-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió de la
qual dono fe amb el seu vistiplau, a Olesa de Montserrat essent les 18:51 hores de la
tarda.
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