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

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió Ordinària del dia 3 de maig de 2022
A la sala de Juntes de la Casa Consistorial de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, a les
18:30 del dia 3 de maig 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:
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

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.

Secretari
Vicenç Tur Martí
Interventor accidental
Sergi Garcia Ferrer
Assisteixen també a la sessió
Jordi López Guevara
Excusa la seva assistència
Il·lm. Sr. Miguel Riera Rey
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 Extraordinària i Urgent de data 19 d'abril de 2022. Exp. 2022/002246
2.- CONTRACTES
2.1.- Declaració desert contracte serveis retirada vehicles via pública. Exp.2022/000871
3.- HISENDA
4.- LLICENCIES I AUTORITZACIONS
4.1.- Declarar desistida la sol·licitud de llicència d’obres per la construcció d’un habitatge
unifamiliar al carrer Vistabella núm. 24. Exp. 2021/4387
4.2.- Declaració desistiment sol·licitud llicència de senyalització de placa de gual. C.
Obliqua, núm. 3, bxos. 3. Exp. 2021/4426.
4.3.- Declaració desistiment sol·licitud llicència de senyalització de placa gual. C.
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Solsonès, núm. 4. Exp. 2021/4844.
4.4.- Declaració desistiment sol·licitud llicència de senyalització de placa gual. C.
Solsonès, núm. 2. Exp. 2021/4852.
5.- CONVENIS
5.1.- Conveni transport públic per carretera (TGO). Exp.2022/001456
6.- SUBVENCIONS
6.1.- Justificació i inici de revocació de la subvenció nominativa a l'Associació de
Voluntaris de Protecció Civil d'Olesa de Montserrat 2021. Exp.2021/0844
6.2.- Justificació i pagament del 25 % restant a la l'entitat Olesa Ateneu. Exp. 2021/1876
6.3.- Justificació i pagament del 25 % restant a l'Assoc. Geganters i Nans d'Olesa. Exp.
2021/1989
7.- PERSONAL
8.- ALTRES ASSUMPTES
8.1.- Cessió d’ús d'urgència habitatge municipal per WE i HC Exp.2022/002380
8.2.- Rectificació d'error material de la proposta d'aprovació de la “Memòria valorada per a
la construcció d’un joc d’aigua al Parc de l’Estatut”. Exp. 2021/2087
9.- URGÈNCIES
9.1.- Incoació expedient i plec de clàusules administratives de la venda del terreny del
carrer Maria Pardinilla. Exp.2022/001706
9.2.- ampliació període execució pràctiques al departament de comunicació. EXP.
2021/5724
9.3.- Aprovació projecte d'obres municipals "Projecte Bàsic i Executiu rehabilitació parcial
edifici del convent de les Paüles per a fer un habitatge social compartit". Exp.
2022/002571.
9.4.- Concedir la llicència d'obra Major de l'exp. 2022/001020
9.5.- Concessió de llicència d'enderroc exp. 2022/001424
9.6.- Rectificació errada material convocatòria subv. Concurrència AMPA 2022. Exp.
2022/001855
9.7.- Rectificació errada material Convocatòria concurrència Centres 2022. Exp.
2022/001890
9.8.- Bases generals reguladores, bases específiques i convocatòria procés selectiu per
diverses borses de treball. Exp. 2022/001606
9.9.- Concessió de llicència d'Obra Major. per a la construcció de 2 edificis de 33
habitatges. Exp. 2021/5686.
9.10.- Llicència obres majors construcció habitatge unifamiliar amb piscina C. Maria
Pardinilla, 15. Exp. 2022/000058.
10.- PRECS I PREGUNTES
1.- ACTES
Punt 1.1. Acta Sessió Extraordinària i Urgent de data 19 d'abril de 2022. Exp.
2022/002246
“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.
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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

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT
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PRIMER Aprovar l’acta de la Junta de Govern Local de la Sessió Extraordinària i Urgent
de data 19 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.”
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. Declaració desert contracte serveis retirada vehicles via pública.
Exp.2022/000871
“Proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana
Exp. 2022/000871
Ctc.34-22. La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 29 de març de 2022, va
incoar l’expedient de contractació, el quadre de característiques del plec tipus i el plec de
prescripcions tècniques reguladores del contracte per al servei de retirada de vehicles de
la via pública i trasllat a un dipòsit municipal o al lloc on indiqui la Policia Local, tramitat
mitjançant procediment obert simplificat.
En data 15 d’abril d’enguany, va finalitzar el termini de presentació de pliques per a
l’objecte de l’esmentada licitació.
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En data 21 d’abril d’enguany s’emet certificat on s’indica que, mitjançant l’eina SOBRE
DIGITAL, no s’ha presentat cap empresa dins el termini establert en els plecs i en
l’anunci de licitació.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER. Declarar desert el procediment de concurrència competitiva per a l’adjudicació
del contracte per al servei de retirada de vehicles de la via pública i trasllat a un dipòsit
municipal o al lloc on indiqui la Policia Local, d’acord amb l’article 150 de la LCSP.
SEGON. Anul·lar l’autorització (A\) de la despesa per un import total de SETANTA MIL
SET-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (70.724,50€) IVA
inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 32 132 22704 i amb el detall següent:

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT
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Període
1 de juny de 2022 - 31 de desembre de 2022

Import total (IVA inclòs)
20.627,98 €

1 de gener de 2023 - 31 de desembre de 2023

35.362,25 €

1 de gener de 2024 - 31 de maig de 2024

14.734,27 €

TOTAL

70.724,50 €

TERCER. Publicar aquesta Resolució a l’anunci de licitació del perfil del contractant de
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de
la Generalitat de Catalunya.”
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.
3.- HISENDA
4.- LLICENCIES I AUTORITZACIONS
Punt 4.1. Declarar desistida la sol·licitud de llicència d’obres per la construcció
d’un habitatge unifamiliar al carrer Vistabella núm. 24. Exp. 2021/4387
“Proposta de la Regidoria de Llicències i Disciplina Urbanística
Exp. 2021/4387
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Atès que en data 5 d’agost de 2021, Registre d’Entrades núm. E2021016835, la Sra.
MARIA MONTSERRAT SOLER BAYONA, amb NIF: XX.XXX.852-G, va presentar la
sol·licitud de llicència d’obres consistents en la construcció d’un habitatge unifamiliar al
carrer Vistabella núm. 24 d'aquesta vila.
Atès que en data 10 de setembre de 2021 se la va requerir per tal que aportés diferent
documentació que mancava per poder tramitar la seva sol·licitud.
Atès que en data d’avui la Sra. Manuela Alonso de la Rosa no ha aportat la documentació
que li va ser reclamada en les citades dates.
Atès que en data 27 de desembre de 2021, la Sra. MARIA MONTSERRAT SOLER
BAYONA va presentar instància a aquest Ajuntament comunicant que no realitzarien les
obres esmentades anteriorment.
Atès que segons el que disposa l’article 94.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, preveu que tota
persona podrà desistir de la seva sol·licitud o, quan no estigui prohibit per l’ordenament
jurídic, renunciar als seus drets.
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Vist l’informe emès pel Servei de Planejament i Urbanisme, en data 10 de gener de 2022
en el qual informa favorablement la declaració de desestimant de la sol·licitud.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER. Declarar per desistida a la Sra. MARIA MONTSERRAT SOLER BAYONA, amb
NIF: XX.XXX.852-G, de la sol·licitud de la llicència d’obres consistents en la construcció
d’un habitatge unifamiliar al carrer Vistabella núm. 24 d'aquesta vila, i ordenar l'arxiu de
l'expedient obert pels motius indicats a la part expositiva d'aquest acord, de conformitat
amb el que indica l’art. 94.1 de la Llei 39/2015, esmentada anteriorment.
SEGON. Notificar la present resolució a la persona interessada.”
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 4.2. Declaració desistiment sol·licitud llicència de senyalització de placa de
gual. C. Obliqua, núm. 3, bxos. 3. Exp. 2021/4426.
“Proposta de la Regidoria de Llicències i Disciplina Urbanística
Exp. 2021/4426
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Atès que en data 10 d’agost de 2021, amb registre d’entrada E2021016943, la sra.
GLORIA SOFÍA AMADOR VALENCIA, amb DNI XX.XXX.898-A, va presentar sol·licitud
de Llicència de Senyalització de placa de gual, per al carrer Obliqua, núm. 3, bxos. 3
d’aquest municipi, amb referència cadastral 7398301DG0979N0003OY.
Atès que en dates 27 de setembre de 2021, amb registre de sortida S2021010386, i 3 de
desembre de 2021, amb registre de sortida S2021013305, es va requerir a la persona
interessada perquè aportés la documentació necessària per completar el seu expedient,
amb l’advertiment que cas de no fer-ho així en el termini de deu dies hàbils, d’acord amb
el que assenyala l’art. 68.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment
Administratiu de les Administracions Públiques, es tindria per desistida la seva petició.
Atès que a data d’avui la sra. Gloria Sofía Amador Valencia no ha aportat la
documentació requerida, concretament la sol·licitud de llicència d’obres per a la
modificació de la vorera i la vorada, d’acord amb l’art. 8 de l’Ordenança municipal
reguladora dels guals i estacionaments reservats.

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.

Vist l’informe tècnic de la Cap del Servei d’Urbanisme de data 26 d’abril de 2022, segons
el qual procedeix declarar el desistiment d’aquesta sol·licitud.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER. Declarar per desistida a la sra. GLORIA SOFÍA AMADOR VALENCIA, amb DNI
XX.XXX.898-A, de la sol·licitud de Llicència de Senyalització de placa de gual, al carrer
Obliqua, núm. 3, bxos. 3 d’aquest municipi, amb referència cadastral
7398301DG0979N0003OY, i ordenar l'arxiu de l'expedient obert pels motius indicats a la
part expositiva d'aquest acord, de conformitat amb el que indica l’art. 68.1 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques.
SEGON. Notificar la present resolució a la persona interessada.”
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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Punt 4.3. Declaració desistiment sol·licitud llicència de senyalització de placa gual.
C. Solsonès, núm. 4. Exp. 2021/4844.
“Proposta de la Regidoria de Llicencies i Disciplina Urbanística
Exp. 2021/4844
Atès que en data 21 de setembre de 2021, amb registre d’entrada E2021019223, la sra.
ESTHER CUESTA ROCA, amb NIF 45465333-Z, va presentar sol·licitud de Llicència de
Senyalització de placa de gual, per al carrer Solsonès, núm. 4 d’aquest municipi, amb
referència cadastral 7406709DF0070N0001GZ.
Atès que en dates 1 d’octubre de 2021, amb registre de sortida S2021010634, i 26 de
novembre de 2021, amb registre de sortida S2021012939, es va requerir a la persona
interessada perquè aportés la documentació necessària per completar el seu expedient,
amb l’advertiment que cas de no fer-ho així en el termini de deu dies hàbils, d’acord amb
el que assenyala l’art. 68.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment
Administratiu de les Administracions Públiques, es tindria per desistida la seva petició.
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Atès que a data d’avui la sra. Esther Cuesta Roca no ha aportat la documentació
requerida, d’acord amb l’art. 17 de l’Ordenança municipal reguladora dels guals i
estacionaments reservats, aprovada pel Ple municipal de 22 de setembre de 2016.
Vist l’informe tècnic de la Cap del Servei d’Urbanisme de data 26 d’abril de 2022, segons
el qual procedeix declarar el desistiment d’aquesta sol·licitud.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER. Declarar per desistida a la sra. ESTHER CUESTA ROCA, amb NIF 45465333Z, de la sol·licitud de Llicència de Senyalització de placa de gual, per al carrer Solsonès,
núm. 4 d’aquest municipi, amb referència cadastral 7406709DF0070N0001GZ, i ordenar
l'arxiu de l'expedient obert pels motius indicats a la part expositiva d'aquest acord, de
conformitat amb el que indica l’art. 68.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment
Administratiu de les Administracions Públiques.
SEGON. Notificar la present resolució a la persona interessada.”
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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Punt 4.4. Declaració desistiment sol·licitud llicència de senyalització de placa gual.
C. Solsonès, núm. 2. Exp. 2021/4852.
“Proposta de la Regidoria Llicències i Disciplina Urbanística
Exp. 2021/4852
Atès que en data 21 de setembre de 2021, amb registre d’entrada E2021019238, la sra.
M. ISABEL CUESTA ROCA, amb NIF 45462452-P, va presentar sol·licitud de Llicència
de Senyalització de placa de gual, per al carrer Solsonès, núm. 2 d’aquest municipi,
amb referència cadastral 7406708DF0070N0001YZ.
Atès que en dates 1 d’octubre de 2021, amb registre de sortida S2021010632, i 2 de
novembre de 2021, amb registre de sortida S2021011909, es va requerir a la persona
interessada perquè aportés la documentació necessària per completar el seu expedient,
amb l’advertiment que cas de no fer-ho així en el termini de deu dies hàbils, d’acord amb
el que assenyala l’art. 68.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment
Administratiu de les Administracions Públiques, es tindria per desistida la seva petició.
Atès que a data d’avui la sra. M. Isabel Cuesta Roca no ha aportat la documentació
requerida, d’acord amb l’art. 17 de l’Ordenança municipal reguladora dels guals i
estacionaments reservats, aprovada pel Ple municipal de 22 de setembre de 2016.
Vist l’informe tècnic de la Cap del Servei d’Urbanisme de data 26 d’abril de 2022, segons
el qual procedeix declarar el desistiment d’aquesta sol·licitud.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER. Declarar per desistida a la sra. M. ISABEL CUESTA ROCA, amb NIF
45462452-P, de la sol·licitud de Llicència de Senyalització de placa de gual, per al carrer
Solsonès,
núm.
2
d’aquest
municipi,
amb
referència
cadastral
7406708DF0070N0001YZ, i ordenar l'arxiu de l'expedient obert pels motius indicats a la
part expositiva d'aquest acord, de conformitat amb el que indica l’art. 68.1 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques.
SEGON. Notificar la present resolució a la persona interessada.”
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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5.- CONVENIS
Punt 5.1. Conveni transport públic per carretera (TGO). Exp.2022/001456
“Proposta de la Regidoria de Mobilitat
Exp. 2022/001456

L’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol,
fixa a l’article 169 la competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya sobre els
transports terrestres de viatgers per carretera que transcorrin íntegrament dins el territori
de Catalunya.
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L’apartat 3 de l'article 30 de la Llei 12/1987, del 28 de maig, de regulació del transport de
viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor, modificada per la Llei 5/2020, del 29
d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de
l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, reconeix a
l’administració autonòmica i als ajuntaments la possibilitat de subscriure convenis per a la
coordinació dels transports urbans i els transports interurbans quan raons d'interès públic
ho aconsellin.
L’article 11 dels Estatuts de l’ATM, aprovats per Acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de data 21 de febrer de 2017 (ACORD GOV/16/2017), faculta el Consorci per
subscriure convenis i protocols amb els operadors de transport col·lectiu.
De conformitat amb l’article 66.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’Ajuntament
d’Olesa de Montserrat té competències pròpies sobre el transport públic de viatgers.
L’empresa Transports Generals d’Olesa, SAU és titular de la concessió per a l’explotació
del servei regular de transport públic de viatgers per carretera d’Esparreguera a l’Estació
d’FGC de Castellbell i el Vilar, per Terrassa, amb filloles (V-3157; B-185), de competència
de la Generalitat de Catalunya.
En data 9 de juliol de 2021 es formalitza el Conveni entre el Departament de la
Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat
del Transport Metropolità, l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat i l’empresa Transports
Generals d’Olesa, SAU per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera
a Olesa de Montserrat, en què es defineixen les actuacions de les parts per a la millora
les comunicacions mitjançant serveis de transport de públic de viatgers per carretera a
Olesa de Montserrat, per a l’any 2021, amb l’establiment de les comunicacions que es
detallen en els seus annexos, dins del servei regular interurbà de transport de viatgers
per carretera de la línia Esparreguera - Estació FGC de Castellbell i el Vilar, per Terrassa,
amb filloles (V-3157; B-185) del qual és concessionària l’empresa Transports Generals
d’Olesa, SAU.
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Un cop exhaurida la vigència del Conveni esmentat, la continuïtat de les actuacions que
eren el seu objecte exigeix la formalització d’un nou conveni al respecte.
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat considera necessari mantenir l’oferta de transport de
viatgers per carretera a Olesa de Montserrat dins el servei públic regular de transport de
viatgers per carretera d’Esparreguera a l’Estació d’FGC de Castellbell i el Vilar, per
Terrassa, amb filloles (V-3157; B-185),
El Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, dins de les
actuacions per a la millora de la xarxa de transport públic de viatgers, amb la finalitat de
permetre a la ciutadania exercir el seu dret de mobilitat amb una assignació més eficient
dels recursos, considera positiu el manteniment dels serveis que atenen a Olesa de
Montserrat de manera que es mantingui l’oferta de transport en aquest municipi.
La comunicació entre els diferents nuclis de la població d’Olesa de Montserrat és atesa
pel servei regular de transport públic de viatgers per carretera d’Esparreguera a l’Estació
d’FGC de Castellbell i el Vilar, per Terrassa, amb filloles (V-3157; B-185), del qual és
concessionària l’empresa Transports Generals d’Olesa, SAU.
Per Resolució de 28 d'octubre de 2003, aprova el Pla d'innovació i millora de la qualitat
de l’empresa Transports Generals d’Olesa, SAU. De conformitat amb la clàusula sisena,
el Pla d'innovació i millora de la qualitat presentat per Transports Generals d’Olesa, SAU
no suposa un compromís de despesa per part del Departament de la Vicepresidència i de
Polítiques Digitals i Territori quant a l'atorgament de futures subvencions i ajuts públics
per tal d’atendre a l'explotació de les concessions de les quals és titular l’empresa
Transports Generals d’Olesa SAU, per a l'execució de les mesures contingudes en el Pla.
En tot cas, l'atorgament de les esmentades subvencions i ajuts públics resta supeditat al
compliment de les condicions que puguin ser establertes en els programes de
subvencions segons la disponibilitat pressupostària existent, i el seu atorgament es durà
a terme amb la tramitació prèvia de l'expedient corresponent d’acord amb la normativa
vigent en matèria de subvencions i a la que en cada cas sigui d'aplicació segons les
bases per a l'atorgament dels ajuts de què es tracti.
El Pla d'innovació i millora de la qualitat de l’empresa Transports Generals d’Olesa, SAU
no inclou, dins de les mesures que s'hi contenen i que són compensades per l'ampliació
concessional, la prestació dels serveis regulars de transport públic detallats en aquest
Conveni a càrrec de l’empresa concessionària, per la qual cosa és necessari preveure
una compensació econòmica per atendre el desequilibri econòmic que produeix la
concessió de la qual és titular l’empresa esmentada.
Tant l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat com el Departament de la Vicepresidència i de
Polítiques Digitals i Territori consideren adient mantenir les condicions de la prestació del
servei regular interurbà de transport públic de viatgers per carretera d’Esparreguera a
l’Estació d’FGC de Castellbell i el Vilar, per Terrassa, amb filloles (V-3157; B-185), a fi
d’assolir un nivell de servei que doni una cobertura suficient al dret de mobilitat de les
persones usuàries d’Olesa de Montserrat i garantir-ne l’accés a la xarxa de transport
metropolità de la Regió Metropolitana de Barcelona.
L’Autoritat del Transport Metropolità, consorci que regula el sistema tarifari integrat,
considera positiva el manteniment d’aquesta millora en els serveis de transport d’Olesa
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de Montserrat i incorpora el servei en el referit sistema tarifari integrat de la Regió
Metropolitana de Barcelona esmentat més amunt.
Vist l’informe tècnic de data 19 de abril de 2022.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER. Aprovar el conveni entre el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques
Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità,
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat i l’empresa Transports Generals d’Olesa, SAU, per a
la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Olesa de Montserrat, en
què es defineixen les actuacions de les parts per a la millora les comunicacions
mitjançant serveis de transport de públic de viatgers per carretera a Olesa de Montserrat,
per a l’any 2022.
SEGON. Les obligacions per part de l’Ajuntament són:
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-

Finançar els serveis regulars de transport públic establerts en el Conveni, d’acord
amb les prescripcions descrites al pacte tercer del Conveni i promoure l’ús de cara
al públic usuari.

TERCER. Aprovar l’Autorització i Disposició (AD) de la despesa d’import CENT DIVUIT
MIL SET-CENTS NORANTA-SIS euros i SEIXANTA-SIS cèntims (118.796,66 €) amb
càrrec a la RC preventiva número 8409, corresponent al servei de viatgers per a l’exercici
de 2022, en recorregut urbà dins la nostra població, al concessionari TRANSPORTS
GENERALS D’OLESA, SAU, amb CIF- A-XXXX967, amb càrrec a la partida
35.4411.47200 del pressupost 2022.
QUART. Facultar l’alcalde per a la signatura del conveni entre el Departament de la
Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat
del Transport Metropolità, l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat i l’empresa Transports
Generals d’Olesa, SAU, per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera
a Olesa de Montserrat
CINQUÈ. Publicar el present conveni al Registre de convenis de col·laboració i
cooperació de la Generalitat de Catalunya.
SISÈ. Notificar aquest acord a l’empresa Transports Generals d’Olesa, SAU, al
Departament de Territori i Sostenibilitat i a l’Autoritat de Transport metropolità (ATM).
Conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, l’Autoritat del
Transport Metropolità, l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat i l’empresa Transports
Generals d’Olesa, SAU per a la millora de les comunicacions mitjançant els serveis
regulars de transport públic de viatgers per carretera a Olesa de Montserrat
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INTERVENEN
El Sr. Isidre Gavín i Valls, que actua en representació de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques
Digitals i Territori, en qualitat de Secretari de Territori i Mobilitat segons nomenament de
data 10 de juliol de 2018 i en virtut de les atribucions que li confereix l’article 4.1 de la
Resolució TES/335/2019, de 13 de febrer, de delegació de competències de la persona
titular del Departament de Territori i Sostenibilitat (actualment Departament de la
Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori) en diversos òrgans del Departament
(DOGC núm. 7812, de 18.2.2019) i d’acord amb el que determina l’article 8.8 de la Llei
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya.
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El Sr. Pere Torres Grau, que actua en representació de l'Autoritat del Transport
Metropolità (en endavant ATM), en qualitat de director general, amb NIF. P-5890049-I, i
amb seu al carrer Balmes, 49, 6a planta, 08007 Barcelona, segons el nomenament del
Consell d’Administració de l’ATM de 24 de febrer de 2016 i en virtut de les atribucions que
li confereix l'article 11.e) del text refós dels Estatuts del Consorci, aprovats per Acord de
govern de data 21 de febrer de 2017 (DOGC núm. 7315, de 23.2.2017).
El Sr. Miquel Riera Rey, que actua en representació de l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat, en qualitat d’alcalde segons nomenament del Ple, en sessió extraordinària,
de data 15 de juny de 2019, i en virtut de les atribucions que li confereix l’article 53.1 del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya.
La Sra. Carme Pros i Varela, que actua en representació de l’empresa Transports
Generals d’Olesa, SAU, en qualitat d’apoderada, segons escriptura de poder atorgada
per la notària Cristina Garcia Lamarca en data 9 de juliol de 2014 i número de protocol
698.
Les parts signants, que actuen en exercici dels càrrecs respectius, declaren i manifesten
que intervenen en aquest conveni amb la capacitat legal necessària i la competència
suficient per a subscriure’l, i a tal efecte,
EXPOSEN
1. L’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol,
fixa a l’article 169 la competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya sobre els
transports terrestres de viatgers per carretera que transcorrin íntegrament dins el territori
de Catalunya.
L’apartat 3 de l'article 30 de la Llei 12/1987, del 28 de maig, de regulació del transport de
viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor, modificada per la Llei 5/2020, del 29
d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de
l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, reconeix a
l’administració autonòmica i als ajuntaments la possibilitat de subscriure convenis per a la
coordinació dels transports urbans i els transports interurbans quan raons d'interès públic
ho aconsellin.
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L’article 11 dels Estatuts de l’ATM, aprovats per Acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de data 21 de febrer de 2017 (ACORD GOV/16/2017), faculta el Consorci per
subscriure convenis i protocols amb els operadors de transport col·lectiu.
De conformitat amb l’article 66.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’Ajuntament
d’Olesa de Montserrat té competències pròpies sobre el transport públic de viatgers.
L’empresa Transports Generals d’Olesa, SAU és titular de la concessió per a l’explotació
del servei regular de transport públic de viatgers per carretera d’Esparreguera a l’Estació
d’FGC de Castellbell i el Vilar, per Terrassa, amb filloles (V-3157; B-185), de
competència de la Generalitat de Catalunya.
2. . En data 9 de juliol de 2021 es formalitza el Conveni entre el Departament de la
Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat
del Transport Metropolità, l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat i l’empresa Transports
Generals d’Olesa, SAU per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera
a Olesa de Montserrat, en què es defineixen les actuacions de les parts per a la millora
les comunicacions mitjançant serveis de transport de públic de viatgers per carretera a
Olesa de Montserrat, per a l’any 2021, amb l’establiment de les comunicacions que es
detallen en els seus annexos, dins del servei regular interurbà de transport de viatgers
per carretera de la línia Esparreguera - Estació FGC de Castellbell i el Vilar, per Terrassa,
amb filloles (V-3157; B-185) del qual és concessionària l’empresa Transports Generals
d’Olesa, SAU.
Un cop exhaurida la vigència del Conveni esmentat, la continuïtat de les actuacions que
eren el seu objecte exigeix la formalització d’un nou conveni al respecte.
3. L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat considera necessari mantenir l’oferta de transport
de viatgers per carretera a Olesa de Montserrat dins el servei públic regular de transport
de viatgers per carretera d’Esparreguera a l’Estació d’FGC de Castellbell i el Vilar, per
Terrassa, amb filloles (V-3157; B-185),
4. El Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, dins de les
actuacions per a la millora de la xarxa de transport públic de viatgers, amb la finalitat de
permetre a la ciutadania exercir el seu dret de mobilitat amb una assignació més eficient
dels recursos, considera positiu el manteniment dels serveis que atenen a Olesa de
Montserrat de manera que es mantingui l’oferta de transport en aquest municipi.
5. La comunicació entre els diferents nuclis de la població d’Olesa de Montserrat és atesa
pel servei regular de transport públic de viatgers per carretera d’Esparreguera a l’Estació
d’FGC de Castellbell i el Vilar, per Terrassa, amb filloles (V-3157; B-185), del qual és
concessionària l’empresa Transports Generals d’Olesa, SAU.
6. La Resolució de 28 d'octubre de 2003, aprova el Pla d'innovació i millora de la qualitat
de l’empresa Transports Generals d’Olesa, SAU. De conformitat amb la clàusula sisena,
el Pla d'innovació i millora de la qualitat presentat per Transports Generals d’Olesa, SAU
no suposa un compromís de despesa per part del Departament de la Vicepresidència i de
Polítiques Digitals i Territori quant a l'atorgament de futures subvencions i ajuts públics
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per tal d’atendre a l'explotació de les concessions de les quals és titular l’empresa
Transports Generals d’Olesa SAU, per a l'execució de les mesures contingudes en el Pla.
En tot cas, l'atorgament de les esmentades subvencions i ajuts públics resta supeditat al
compliment de les condicions que puguin ser establertes en els programes de
subvencions segons la disponibilitat pressupostària existent, i el seu atorgament es durà
a terme amb la tramitació prèvia de l'expedient corresponent d’acord amb la normativa
vigent en matèria de subvencions i a la que en cada cas sigui d'aplicació segons les
bases per a l'atorgament dels ajuts de què es tracti.
El Pla d'innovació i millora de la qualitat de l’empresa Transports Generals d’Olesa, SAU
no inclou, dins de les mesures que s'hi contenen i que són compensades per l'ampliació
concessional, la prestació dels serveis regulars de transport públic detallats en aquest
Conveni a càrrec de l’empresa concessionària, per la qual cosa és necessari preveure
una compensació econòmica per atendre el desequilibri econòmic que produeix la
concessió de la qual és titular l’empresa esmentada.
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7. Tant l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat com el Departament de la Vicepresidència i
de Polítiques Digitals i Territori consideren adient mantenir les condicions de la prestació
del servei regular interurbà de transport públic de viatgers per carretera d’Esparreguera a
l’Estació d’FGC de Castellbell i el Vilar, per Terrassa, amb filloles (V-3157; B-185), a fi
d’assolir un nivell de servei que doni una cobertura suficient al dret de mobilitat de les
persones usuàries d’Olesa de Montserrat i garantir-ne l’accés a la xarxa de transport
metropolità de la Regió Metropolitana de Barcelona.
8. L’Autoritat del Transport Metropolità, consorci que regula el sistema tarifari integrat,
considera positiva el manteniment d’aquesta millora en els serveis de transport d’Olesa
de Montserrat i incorpora el servei en el referit sistema tarifari integrat de la Regió
Metropolitana de Barcelona esmentat més amunt.
9. D’acord amb les consideracions exposades, les parts creuen necessari establir,
mitjançant aquest Conveni, un marc de col·laboració que permeti la millora de les
comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic de viatgers per
carretera d’aquest municipi amb la seva adaptació a la demanda de transport detectada,
al mateix temps que fixen un règim de finançament estable que garanteixi l’equilibri
econòmic necessari per assolir uns nivells correctes de prestació del servei en benefici de
les persones usuàries.
Per tot això, d' acord amb aquestes consideracions, les parts
ACORDEN
Primer.- Objecte del conveni
Aquest Conveni té com a objectiu definir les actuacions de les parts per a la millora de les
comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic de viatgers per
carretera a Olesa de Montserrat amb la prestació durant l’exercici de 2022 de les
comunicacions que es detallen en els annexos d'aquest Conveni dins del servei regular
interurbà de transport públic de viatgers per carretera d’Esparreguera a l’Estació d’FGC
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de Castellbell i el Vilar, per Terrassa, amb filloles (V-3157; B-185), del qual és
concessionària l’empresa Transports Generals d’Olesa, SAU
Segon.- Actuacions i compromisos de les parts
El Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, mitjançant la
Resolució de la cap del Servei Territorial de Transports de Barcelona de data 4 d’abril de
2020, autoritzà a l’empresa Transports Generals d’Olesa, SAU, autoritzà a l’empresa
Transports Generals d’Olesa, SAU les modificacions necessàries en les condicions de
prestació del servei regular de transport públic de viatgers per carretera, esmentat en el
pacte anterior, per a prestar els serveis de transport que són l’objecte d'aquest Conveni.
L'Autoritat del Transport Metropolità assessorarà i farà el seguiment del servei especificat
en aquest Conveni, que resta incorporat al sistema tarifari integrat de la Regió
Metropolitana de Barcelona.
L'Ajuntament d’Olesa de Montserrat finançarà els serveis regulars de transport públic
establerts en aquest Conveni, d’acord amb les prescripcions descrites en el pacte tercer, i
promourà l’ús de cara al públic usuari.
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L’empresa Transports Generals d’Olesa, SAU es compromet a la prestació dels serveis
de transport de viatgers esmentats en les condicions que figuren en els annexos d’aquest
Conveni.
Tercer.- Règim econòmic i finançament del servei
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat assumeix, amb càrrec als seus pressupostos, el
finançament de la prestació del servei de transport especificat en aquest Conveni.
Aquesta aportació serà calculada com la diferència dels costos estimats d’explotació del
servei i els ingressos obtinguts en concepte de recaptació del servei que es detalla en el
pressupost que s’acompanya com a annex 2 xifrat en 118.796,66 euros per a l’any 2022, i
amb càrrec a la partida pressupostària 35.4411.47200, amb l’objectiu de mantenir
l’equilibri econòmic i financer necessari de l’explotació del servei regular de transport
públic de viatgers esmentat com a conseqüència de la modificació introduïda amb motiu
de la prestació del servei de transport que ens ocupa.
El pressupost del servei podrà ser revisat amb motiu de la modificació del servei de
transport detallat en aquest Conveni en els termes previstos en el pacte cinquè,
mitjançant la formalització de la corresponent addenda de modificació, prenent com a
base el desglossament de costos del pressupost del servei tal i com s’expressa en
l’annex 2 que s’adaptarà a la nova situació.
Quart.- Liquidació
L'abonament de l'aportació econòmica a satisfer per l'Ajuntament d’Olesa de Montserrat
s'efectuarà mensualment, amb caràcter provisional i per períodes vençuts, mitjançant
transferència bancària a favor de l’empresa Transports Generals d’Olesa, SAU en un
termini màxim de trenta dies des de la data de presentació de la factura corresponent,
d’acord amb el que estableix la normativa vigent.
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Amb aquesta finalitat, l’empresa Transports Generals d’Olesa, SAU, haurà de presentar
davant l'Ajuntament d’Olesa de Montserrat, una factura resultant de la dotzena part de la
quota del pressupost d’explotació menys els ingressos d’explotació del mes corresponent,
un cop finalitzat aquest, acompanyada de la documentació següent: una breu memòria
explicativa del desenvolupament dels serveis en aquell mes, que reculli l’estadística d’ús,
els ingressos obtinguts i les potencials incidències en la seva prestació.
Amb motiu de la presentació de la documentació corresponent al darrer mes de l'any,
l’empresa Transports Generals d’Olesa, SAU presentarà, a més, una liquidació anual dels
serveis en què es detallin els ingressos obtinguts i les seves despeses d'explotació,
calculades d’acord amb els criteris establerts en el pressupost que recull l'annex 2, a fi de
poder fer la liquidació definitiva del servei.
Cinquè.- Modificacions de les condicions de prestació dels serveis
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Amb caràcter previ a l’autorització de modificacions en les condicions de prestació del
servei que és objecte d’aquest Conveni, el Departament de la Vicepresidència i de
Polítiques Digitals i Territori consultarà a l’Ajuntament d’ Olesa de Montserrat sobre
l’oportunitat de la modificació proposada. Així mateix, l’esmentat ajuntament d’Olesa de
Montserrat pot proposar al Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i
Territori la introducció d’aquelles modificacions en les condicions de prestació del servei
que consideri oportunes, que s’hauran de tramitar d’acord amb la normativa vigent.
En ambdós casos, les modificacions en la prestació dels serveis hauran de ser recollides
de forma expressa en la corresponent addenda de modificació de les condicions de
prestació dels serveis, i pel cas que comportin una alteració de les condicions
econòmiques de prestació del servei previst en aquest Conveni, les parts, acorden que
aquesta addenda haurà d’incloure també la corresponent revisió del pressupost.
Sisè.- Controls i inspecció
El Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori i l'Ajuntament
d’Olesa de Montserrat podran efectuar els controls i les inspeccions que considerin
oportunes en relació amb la prestació dels serveis establerts en aquest Conveni. En
qualsevol cas, correspondrà al Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals
i Territori l'adopció de les mesures sancionadores corresponents en el cas que es constati
l'incompliment d’alguna de les condicions de prestació dels serveis, amb la tramitació
prèvia del corresponent expedient, en els termes previstos en la normativa vigent en
matèria de transport de viatgers per carretera.
Setè.- Material mòbil per a la prestació dels serveis
El servei previst en aquest Conveni serà prestat amb un vehicle adaptat a persones amb
mobilitat reduïda, que haurà d'anar degudament identificat, de conformitat amb els
requeriments d'imatge corresponents en els termes establerts per l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat i el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, sense
perjudici del seguiment de les especificacions que corresponguin per la participació del
servei en el sistema tarifari integrat de l'ATM.
Vuitè.- Comissió de seguiment
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Les parts acorden crear una Comissió de seguiment d’aquest Conveni, que té com a
funció principal vetllar pel correcte desenvolupament dels seus objectius i,
específicament, per tal de liquidar les aportacions a realitzar per les administracions
signants en els termes previstos en el pacte quart, és a dir, avaluar el grau d’assoliment
de l’objecte del Conveni, en especial controlar el compliment dels seus aspectes
econòmics, així com l’execució dels compromisos i actuacions assumits per les parts.
Així mateix, aquesta Comissió serà competent per a conèixer, amb caràcter previ a la
jurisdicció contenciosa administrativa, els conflictes i les discrepàncies que sorgeixin
entre les parts relatius a la interpretació i/o compliment del contingut del present Conveni,
amb l’objectiu de resoldre’ls de mutu acord sota els criteris de bona fe i de col·laboració
mútua, sense perjudici del previst en el pacte tretzè.
Pel que fa la composició, amb un representant de cadascuna de les parts signants, i el
funcionament d’aquesta Comissió de seguiment, es regulen per les previsions
contingudes al règim jurídic dels òrgans col·legiats previst al capítol II del títol I de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya.
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Novè.- Vigència
Aquest Conveni serà vigent per tot l’any 2022 i produirà efectes fins a la liquidació de la
despesa produïda per les actuacions que en constitueixen l'objecte. Aquesta vigència
s’entén sense perjudici que les parts puguin acordar la continuïtat d’aquestes actuacions
mitjançant la signatura d’un nou conveni.
Tanmateix, el pressupost anual es pot modificar d'acord amb el que preveu el pacte tercer
d'aquest Conveni.
Un cop finalitzada la vigència del Conveni o acordada la seva resolució, l’empresa
Transports Generals d’Olesa, SAU cessarà en la prestació dels serveis de transport
especificats en aquest Conveni sense dret a percebre cap indemnització pel que fa a les
inversions o despeses realitzades.
Desè.- Causes de resolució del conveni
1. A banda de l’expiració del termini de vigència com a causa d’extinció ordinària,
constitueixen causes d’extinció anticipada del present Conveni:
- la resolució unànime acordada entre les parts que l’han subscrit;
- la resolució unilateral per part de qualsevol de les parts signants; també la resolució per
part de l’Administració de la Generalitat per motius d’interès públic degudament justificats;
- la denúncia d’alguna de les parts amb un preavís de dos mesos, comunicada de forma
fefaent a les altres parts, sense que això afecti les accions ja començades i pendents
d’acabar o es procedeixi a liquidar les obligacions contretes per cadascuna de les parts
fins al moment de la resolució;
- l’incompliment per qualsevol de les parts de les obligacions i compromisos contrets en
aquest Conveni, que facultarà a les parts restants a exigir-ne el compliment efectiu;
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- la resolució del contracte de gestió de servei públic de transport regular de viatgers per
carretera citat en l’acord primer;
- la impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment als pactes;
- la decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni;
- qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el conveni o en altres lleis.
2. En cas d’extinció anticipada, les administracions signants vetllaran per garantir
l’adequada finalització de les actuacions en curs, i, en el seu cas, els mecanismes que, si
escau, pugui garantir el servei públic de transport.
Onzè.- Publicitat i transparència
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Una vegada formalitzat el present acord i, d’acord amb el que disposa l’article 110.3 de la
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, així com en compliment de la Llei 19/2013, de 9 de desembre,
de transparència, accés a la informació pública i bon govern i la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, aquest conveni es
publicarà en l’espai web corporatiu de les parts signatàries o mitjançant els mecanismes
de publicitat activa propi de cada entitat.
Dotzè.- Llei aplicable
Aquest document es regeix pel que estableixen les seves clàusules. Els aspectes que no
s’hi preveuen es regeixen per la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya i la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Tretzè.- Jurisdicció i competència judicial
Les qüestions derivades de l'aplicació i la interpretació d'aquest Conveni que no puguin
ser resoltes per la Comissió de seguiment prevista en el pacte vuitè, restaran sotmeses a
la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
I, en prova de conformitat, les parts signen electrònicament aquest Conveni a un sol
efecte. La data del Conveni serà la de l’última signatura.

Isidre Gavín i Valls,
secretari de Territori i Mobilitat del
Departament de la Vicepresidència i de
Polítiques Digitals i Territori, per delegació,
de conformitat amb la Resolució
TES/335/2019

Pere Torres Grau,
director general de l'Autoritat del
Transport Metropolità
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Miquel Riera Rey,
alcalde d’Olesa de Montserrat

Carme Pros i Varela,
Transportes Generales de Olesa, SAU
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ANNEX 1. Horaris i recorregut
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Pressupost gener-febrer
Pressupost març-desembre

12.474,41 €
106.322,25 €

TOTAL pressupost 2022

118.796,66 €”
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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.
6.- SUBVENCIONS
Punt 6.1. Justificació i inici de revocació de la subvenció nominativa a l'Associació
de Voluntaris de Protecció Civil d'Olesa de Montserrat 2021. Exp.2021/0844
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“Proposta de la Regidoria de Protecció Civil
Exp. 2021/0844
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat va aprovar per Junta de Govern Local, en 21 de
setembre de 2021, l’atorgament d’una subvenció nominativa a l’entitat l’Associació de
Voluntaris de Protecció Civil d’Olesa de Montserrat (AVPCOM) per un import de 4.500,00
€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 32.132.48950-SEG.CIUTADANA-PCSUBV.ASSOC.VOLUNTARIS PROTECCIÓ CIVIL del pressupost de l’exercici 2021.
En la mateixa data es va aprovar el conveni regulador d’aquesta subvenció i, també,
concedir una bestreta (O) per un import de 4.500,00 € a favor de l’entitat, amb càrrec a la
mateixa partida, corresponent al 100% de la subvenció concedida.
Segons el pacte 6è del Conveni de col·laboració entre l’AVPCOM i l’Ajuntament, es
preveu el pagament anticipat (bestreta) del 100% en el moment de l’atorgament de la
subvenció.
En data 17 de gener de 2022 l’entitat va presentar al registre municipal la justificació de la
despesa realitzada i la memòria de l’activitat subvencionada dins el termini establert.
L’entitat es troba al corrent de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat social i
no és deutor per resolució de procedència de reintegrament, que aquest departament en
sigui coneixedor en el moment d’emetre el present informe, constant en l’expedient els
certificats i informes justificatius de l’Administració Tributària, de la Seguretat Social i de la
Hisenda Local.
Una vegada fets i contestats els requeriments i revisada tota la documentació justificativa
presentada per l’entitat, es considera que aquesta No s’ajusta al conveni signat i altra
legislació aplicable.
Vist l’informe tècnic de data 07 d’abril de 2022.
Vist que l’associació ha fet un ingrés a favor de l’Ajuntament per import de 38,90€ en data
08 de març de 2022.
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En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER. Aprovar la justificació de la subvenció, presentada pel beneficiari, per import de
4.075,29€.
SEGON. Aprovar iniciar la revocació de la subvenció per import total de 424,71 €,
corresponent a la part no justificada correctament.
TERCER. Aprovar iniciar el procediment de reintegrament a l’entitat d’acord em el
següent detall:
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Obligat al reintegrament: ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL
Causa que determina l’inici del procediment: els fets provats són causa de
reintegrament de la subvenció concedida, de conformitat amb l’article 37, apartat
1c), de la Llei General de Subvencions.
Import de la subvenció a reintegrar: 385,81€ (descomptat l’import ingressat per
l’AVPCOM de 38,90 €).
Interessos de demora: L’interès de demora és exigible des del moment del
pagament de la subvenció fins la data en que s’acordi la procedència del
reintegrament, o la data en que el deutor ingressi el reintegrament si aquest és
anterior, és de l’interès legal del diner incrementat en un 25%.

QUART. Concedir un tràmit d’audiència a l’entitat per a què en un termini de 10 dies
hàbils a comptar des de l’endemà d’haver rebut la notificació de l’acord de revocació i/o
reintegrament, presenti les al·legacions que estimi convenients informant-li, també, que
en aquest període tot l’expedient està a la seva disposició al departament de Seguretat
Ciutadana.
CINQUÈ. Comunicar aquests acords a la Intervenció i a la Tresoreria municipal.
SISÈ. Notificar aquests acords a l’entitat interessada.”
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 6.2. Justificació i pagament del 25 % restant a la l'entitat Olesa Ateneu. Exp.
2021/1876
“Proposta de la Regidoria de Cultura
Exp. 2021/1876
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L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat va aprovar per Junta de Govern Local, en data 17 de
març de 2021, la convocatòria (A) de les subvencions específiques en règim de
concurrència competitiva en matèria de Cultura.
Complint els requisits establerts a les bases específiques, es va aprovar, per Junta de
Govern Local de data 28 de setembre de 2022, l’atorgament d’una subvenció a l’entitat
ASSOCIACIÓ OLESA ATENEU per un import de 1.500,00 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 51 334 48950 CULTURA-PC-ALTRES TRANSFERÈNCIES del
pressupost de l’exercici 2021.
En la mateixa data es va aprovar, també, concedir una bestreta (O) per un import de
1.125,00 € a favor de l’entitat, amb càrrec a la mateixa partida, corresponent al 75% de la
subvenció concedida.
En la disposició general vint-i-cinc, punt vuitè de l’Ordenança General de subvencions de
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat es diu que el pagament anticipat o bestreta de la
subvenció abans de la justificació s’efectua prèvia sol·licitud expressa de l’interessat. En
aquest cas s’efectuarà fins el 75% en el moment d’atorgament de la subvenció.
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En data 31 de gener de 2022, l’entitat va presentar al registre municipal la justificació de
la despesa realitzada i la memòria de l’activitat subvencionada dins el termini establert.
Una vegada fets i contestats els requeriments i revisada tota la documentació justificativa
presentada per l’entitat, es considera que aquesta s’ajusta a les bases específiques de
les subvencions en règim de concurrència competitiva en matèria de Cultura, pel que s’ha
informat favorablement.
L’entitat es troba al corrent de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat social i
no és deutor per resolució de procedència de reintegrament, constant en l’expedient els
certificats de l’Administració Tributària, de la Seguretat Social i de la Hisenda Local.
Vist l’informe tècnic de data 13/04/2022.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER.- Aprovar la justificació presentada pel beneficiari de la subvenció.
SEGON.- Aprovar el reconeixement d’obligació de la despesa (O) a l'entitat ASSOCIACIÓ
OLESA ATENEU per un import de 375,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 51
334 4895021 CULTURA-PC-ALTRES TRANSFERÈNCIES del pressupost de l’exercici
2022 corresponent al 25% de la subvenció atorgada.
TERCER.- Notificar aquests acords a l’entitat interessada.
QUART.-. Comunicar aquests acords a la Intervenció i a la Tresoreria municipal.”
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.
Punt 6.3. Justificació i pagament del 25 % restant a l'Assoc. Geganters i Nans
d'Olesa. Exp. 2021/1989
“Proposta de la Regidoria de Cultura
Exp. 2021/1989
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat va aprovar per Junta de Govern Local, en data 17 de
març de 2021, la convocatòria (A) de les subvencions específiques en règim de
concurrència competitiva en matèria de Cultura.
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Complint els requisits establerts a les bases específiques, es va aprovar per Junta de
Govern Local en data 28 de setembre de 2021, l’atorgament d’una subvenció a l’entitat
ASSOCIACIÓ DE GEGANTERS I NANS D'OLESA per un import de 5.000,00 € amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 51 334 48950 CULTURA-PC-ALTRES
TRANSFERÈNCIES del pressupost de l’exercici 2021.
En la mateixa data es va aprovar, també, concedir una bestreta (O) per un import de
3.750,00 € a favor de l’entitat, amb càrrec a la mateixa partida, corresponent al 75% de la
subvenció concedida.
En la disposició general vint-i-cinc, punt vuitè de l’Ordenança General de subvencions de
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat es diu que el pagament anticipat o bestreta de la
subvenció abans de la justificació s’efectua prèvia sol·licitud expressa de l’interessat. En
aquest cas s’efectuarà fins el 75% en el moment d’atorgament de la subvenció.
En data 1 de febrer de 2022, l’entitat va presentar al registre municipal la justificació de la
despesa realitzada i la memòria de l’activitat subvencionada, tot i que ho va fer fora de
termini. No obstant, han presentat la justificació abans que el Departament de Cultura
procedís a requerir a l’entitat la seva presentació en el termini improrrogable de quinze
dies hàbils, per tant, es considera igualment vàlida.
Una vegada fets i contestats els requeriments i revisada tota la documentació justificativa
presentada per l’entitat, es considera que aquesta s’ajusta a les bases específiques de
les subvencions en règim de concurrència competitiva en matèria de Cultura, pel que s’ha
informat favorablement.
L’entitat es troba al corrent de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat social i
no és deutor per resolució de procedència de reintegrament, constant en l’expedient els
certificats de l’Administració Tributària, de la Seguretat Social i de la Hisenda Local.
Vist l’informe tècnic de data 20/04/2022.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
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PRIMER.- Aprovar la justificació presentada pel beneficiari de la subvenció.
SEGON.- Aprovar el reconeixement d’obligació de la despesa (O) a l'entitat ASSOCIACIÓ
DE GEGANTERS I NANS D'OLESA per un import de 1.250,00 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 51 334 4895021 CULTURA-PC-ALTRES TRANSFERÈNCIES del
pressupost de l’exercici 2022, corresponent al 25% de la subvenció atorgada.
TERCER.- Notificar aquests acords a l’entitat interessada.
QUART.-. Comunicar aquests acords a la Intervenció i a la Tresoreria municipal.”
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
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.

7.- PERSONAL
8.- ALTRES ASSUMPTES
Punt 8.1. Cessió d’ús d'urgència habitatge municipal per WE i HC Exp.2022/002380
“Proposta de la Regidoria de Benestar Social
Exp. 2022/002380
Atès que l’Ajuntament disposa d’un pis de propietat municipal situat al C/ Lluis Puigjaner
24 baixos que està en procés de ser reconegut com un Servei d’habitatge d’urgència i
acollida amb la categoria d’establiment municipal amb una capacitat de cinc places
L’esmentat pis es va rehabilitar per a poder destinar-lo a habitatge d’urgència i acollida
per a un màxim de vuit persones amb necessitats econòmiques greus i manca de suport
familiar que comptessin amb pla de treball per part dels professionals dels serveis socials.
Es valora com adient que el pis sigui reconegut com un Servei d’habitatge d’urgència i
acollida amb la categoria d’establiment municipal.
Actualment tenim a una persona amb necessitat urgent d’habitatge i que reuneix el perfil
d’usuari previst i que compta amb el seguiment d’un professional del servei.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
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PRIMER. Aprovar la cessió d’ús de l’habitatge municipal situat al C/ Lluis Puigjaner 24
baixos a favor desl Srs. W.E I H.C amb data 26 d’Abril del 2022 en caràcter d’urgència i
provisionalitat.
SEGON. La durada de la cessió d’us de l’habitatge es mantindrà mentre la situació social
que l’ha provocada es mantingui però en cap cas aquesta serà superior als quatre anys.
TERCER. Aprovar la signatura del contracte assistencial, aprovat per Junta de Govern
Local en data 10 de novembre de 2016, document on queda reflectida la provisionalitat
del recurs, supeditada a l’aprovació del Projecte d’establiment i on els Srs. W.E.I H.C.
manifestan ser coneixedosr de la situació per la qual se li atorga en caràcter d’urgència.
QUART. Comunicar aquests acords al departament d’Habitatge”
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.

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.

Votació: Majoria Simple.
Punt 8.2. Rectificació d'error material de la proposta d'aprovació de la “Memòria
valorada per a la construcció d’un joc d’aigua al Parc de l’Estatut”. Exp. 2021/2087
“Proposta de l’Alcaldia
Exp. 2021/2087
Atès que en data 4 de maig de 2021, es va aprovar la memòria valorada i l’estudi bàsic
de seguretat i salut que porta per títol “Memòria valorada per a la construcció d’un joc
d’aigua al Parc de l’Estatut” d’aquesta vila, amb un import total de NORANTA-DOS MIL
CINC-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS (92.536,61 €), IVA
inclòs, redactada pels Serveis Tècnics.
Atès que s’ha detectat un error material en la redacció del Decret envers la quantitat de
l’import total de la memòria.
D’acord amb l’article 109 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques les Administracions Públiques podran rectificar
en qualsevol moment, d'ofici o a instàncies dels interessats, els errors materials, de fet o
aritmètics existents en els seus actes.
Per tot l’anteriorment exposat i en us de les atribucions que m’atorga la Llei Reguladora
de les Bases del Règim Local, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i del ROM
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
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1.- Susana Ibañez Garcia (SIG) (Secretària accidental), 20/05/2022 14:48
2.- Miquel Riera Rey (TCAT) (Alcalde), 23/05/2022 14:07

ACORD:
PRIMER.- Rectificar l’error material envers la quantitat de l’import total de la memòria de
la manera següent:
ON DIU:
“PRIMER. Aprovar la memòria valorada i l'estudi bàsic de seguretat i salut que porta per
títol: "Memòria valorada per a la construcció d’un joc d’aigua al Parc de l’Estatut”
d'aquesta vila, amb un import total de NORANTA-DOS MIL CINC-CENTS TRENTA-SIS
EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS (92.536,61 €) IVA inclòs, redactada pels Serveis
Tècnics Municipals”.
HA DE DIR:
“PRIMER: Aprovar la memòria valorada i l’estudi bàsic de seguretat i salut que porta per
títol “Memòria valorada per a la construcció d’un joc d’aigua al Parc de l’Estatut”
d’aquesta vila, amb un import total de NORANTA-DOS MIL CENT TRENTA-SIS EUROS
AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS (92.136,61 €), IVA inclòs, redactada pels Serveis
Tècnics”.

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.

SEGON.- Notificar el present acord al departament de Contractació d’aquest Ajuntament i
a l’arquitecte tècnic municipal, Sr. Oscar R. Cecília Jiménez.”
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. Incoació expedient i plec de clàusules administratives de la venda del
terreny del carrer Maria Pardinilla. Exp.2022/001706
“Proposta de l’Alcaldia
Exp. 2022/001706
Ctc.36-22. A la vista de què aquest Ajuntament és propietari del bé immoble descrit a
continuació segons consta a l'Inventari de béns i drets d’aquest Ajuntament:
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“232/2021 Parcel·la núm. 13 Pla Parcial c/ Indústria.
Parcel·la núm. 13 de superfície de 123,11m², procediment del
Projecte de Compensació del Pla Parcial SUNPr6 “Carrer
Indústria”, corresponent a la cessió obligatòria i gratuïta del 10%
de l’aprofitament mig del sector a l’Ajuntament.
Afronta: Al Nord línia de 6 m amb patis dels habitatges del carrer
Indústria, al Sud línia de 6 m, amb carrer E de nova creació, Est
línia de 20,46m, amb finca resultant núm. 14; i Oest amb línia de
20,55 m amb finca resultant núm. 12.
Inscrita al Registre de la Propietat de Martorell núm. 2, volum
2911, Llibre 366 d’Olesa de Montserrat, Foli 127, Finca 17316 i
Inscripció 1ª.
GESTIÓ URBANÍSTICA
Valor...............................................................................82.382,21€”

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.

Vist l’Informe tècnic de la cap del departament d’Urbanisme de data 30 de març de 2022
en el qual es realitza una descripció detallada del bé i una actualització de la valoració
econòmica d'aquest, que es quantifica en 60.137,47€.
Vist l’informe de Secretaria de data 25 d’abril de 2022 sobre la Legislació aplicable, el
procediment a seguir i sobre el percentatge que suposa l'alienació d'aquest bé en relació
amb els recursos ordinaris del Pressupost Municipal a l'efecte de determinar l'òrgan
competent per contractar.
D’acord amb allò establert als articles 40 a 48 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel
qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER. Aprovar la modificació de la fitxa amb nº inventari 232/2021 Parcel·la núm. 13
Pla Parcial c/Indústria, en quan a l’import de valoració de la finca, d’acord amb l’informe
tècnic de la cap del departament d’Urbanisme de data 30 de març de 2022.
SEGON. Aprovar l'expedient de contractació per alienar el bé descrit en els antecedents,
propietat d'aquest Ajuntament.
TERCER. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de regir
l'adjudicació, en els termes que figura en l'expedient.
QUART. Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut
contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
CINQUÈ. Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de
l'expedient, en particular el plec de clàusules administratives particulars.
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SISÈ. Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició en
el perfil de contractant:
— Miquel Riera Rey, Alcalde, que actuarà com a President de la mesa.
— Vicenç Tur Martí, Vocal (Secretari de la Corporació).
— Sergi Garcia Ferrer, Vocal (Interventor accidental de la Corporació).
— Maria Rull Bertran, Vocal.
— Esther Mateo Sandoval, que actuarà com a Secretaria de la Mesa.
”
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
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.

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. Ampliació període execució pràctiques al departament de comunicació.
EXP. 2021/5724
“Proposta de la Regidoria de Mitjans de Comunicació
Exp. 2021/5724
Atès que la Junta de Govern Local d’Olesa de Montserrat, en Sessió Ordinària celebrada
el dia 30 de novembre de 2021, adoptà l’acord del Conveni per a la formació en
pràctiques amb l'IES Santa Eulàlia de Terrassa en l'àmbit de control de so al
Departament de Mitjans de Comunicació Exp. 2021/5724.
Atès que el conveni preveu d’un total de 383 hores de pràctiques, repartides en 20 hores
setmanals, 5 dies a la setmana, compromeses de dilluns a divendres de 08.00 a 12.00 h
a realitzar a les instal·lacions d’Olesa Ràdio, emissora municipal de l’Ajuntament d’Olesa
de Montserrat, amb adreça Plaça Fèlix Figueras i Aragay, s/n, 08640 d’Olesa de
Montserrat.
Atès que aquest conveni tenia com inici el dia 01/12/2021 i fins al 29/04/2022.
Atès que per motius de salut de l’alumne Francesc Xavier Hidalgo Domínguez ha deixat
de fer un total de 80 hores del previst al conveni.
Atès que el Pla d’activitats i el conveni no varia en el seu contingut ni s’incrementa el
número d’hores totals a realitzar.
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Atès que per assolir la part pràctica a la qual fa referència al conveni de pràctiques al
Cicle de Grau Mitjà de Vídeo discjòquei i so de l’IES Santa Eulàlia de Terrassa caldria
que l’alumne Francesc Xavier Hidalgo Domínguez acabés de fer les 80 hores de
pràctiques a Olesa Ràdio en les mateixes condicions i dins del període comprès entre el
04/05/2022 fins el 15/06/2022.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER.- Aprovar l’ampliació del període executiu del conveni de col·laboració per a la
formació pràctica en centres de treball per la realització de les pràctiques de l’alumne
Francesc.Xavier Hidalgo Domínguez, amb DNI nº XXXXX038Q, per un total de 80 hores,
a realitzar en el període 04/05/2022 fins el 15/06/2022.
SEGON.- Notificar aquests acords a l’IES Santa Eulàlia, al departament de Comunicació
de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, a l’alumne interessat, a la URGH i als
representants legals dels treballadors.”

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.

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.
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. Aprovació projecte d'obres municipals "Projecte bàsic i executiu
rehabilitació parcial de l'edifici del Convent de les Paüles per a fer un habitatge
temporal compartit". Exp. 2022/002571.
“Proposta de l’Alcaldia
Exp. 2022/002571
Atès que en data 3 de maig de de 2022, es presenta el projecte d’obres que porta per títol
"Projecte bàsic i executiu rehabilitació parcial de l'edifici del Convent de les Paüles per a
fer un habitatge temporal compartit”, redactat per l’arquitecta municipal, Sra. MARIA
RULL BERTRAN.
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Vist el projecte d’obres que porta per títol: "Projecte bàsic i executiu rehabilitació parcial
de l'edifici del Convent de les Paüles per a fer un habitatge temporal compartit", redactat
per l’arquitecta municipal, la Sra. MARIA RULL BERTRAN.
Atès que aquesta obra ha d’estar inclosa dins el “Programa específic de resiliència local”,
i és del tot necessària la seva aprovació ja que aquesta és requisit indispensable per tal
de no perdre l’esmentat ajut, és per això que la tramitació per urgència suposarà la
reducció dels terminis establerts per aquest procediment a la meitat, de tal manera que el
tràmit d’informació pública del projecte es redueixi a quinze dies.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER. Declarar la urgència d'aquest procediment per les raons esmentades a la part
expositiva d'aquest acord, tal com preveu l'art. 33 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

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.

SEGON. Aprovar inicialment el projecte d'obres que porta per títol: "Projecte bàsic i
executiu rehabilitació parcial de l'edifici del Convent de les Paüles per a fer un habitatge
temporal compartit" d’aquesta vila, amb un pressupost final de DOS-CENTS
CINQUANTA-QUATRE MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SETANTASIS CÈNTIMS (254.488,76 €), IVA inclòs.
TERCER. Exposar-lo al públic durant el termini de QUINZE (15) dies, mitjançant edicte
publicat al Butlletí Oficial de la Província, al Tauler d’anuncis de la Corporació i a la Web
municipal, el qual podrà ser examinat i formular-se les al·legacions que es creguin
oportunes, entenent-se aprovat definitivament cas que no es presenti cap mena de
reclamació durant l'esmentat termini d'exposició pública.
QUART. Notificar el present acord al departament de Contractació d'aquest Ajuntament.”
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.
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. Concedir la llicència d'obra Major de l'exp. 2022/001020
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“Proposta de la Regidoria de Llicències i Disciplina Urbanística
Exp. 2022/001020
Atès que el Sr. ISRAEL CANO LÓPEZ, amb DNI XX.XXX.636-R, en data 18 de febrer
d’enguany, amb registre d’entrada número E2022003010, va presentar una sol·licitud de
concessió de llicència d’obres majors per a la realització de les obres per a la
CONSTRUCCIÓ D’EDIFICI UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES situat al Carrer Occitània
32, 08640, d’aquest Municipi.
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 data 26 de març i 3 de maig d’enguany, respectivament.

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.

En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER.- Concedir al Sr. ISRAEL CANO LÓPEZ, amb DNI XX.XXX.636-R, la llicència
per a efectuar les d’obres consistents en la CONSTRUCCIÓ D’EDIFICI UNIFAMILIAR
ENTRE MITGERES situat al Carrer Occitània 32, 08640, d’aquest Municipi segons el
Projecte Bàsic signat pel tècnic competent i visat pel COAC, núm. 2022000741, de data
14 de març d’enguany, i les altres condicions que consten a l'expedient. El termini per a
l’inici i la finalització de l’execució de les obres és d’1 any per iniciar les obres i 3 anys per
finalitzar-les.
SEGON. Indicar que la concessió d'aquesta llicència queda condicionada al compliment
dels següents extrems:
 Es podrà concedir la llicència però no es podran iniciar les obres fins que es
presenti el projecte d’execució corresponent, cosa que haurà de fer amb una
antelació mínima de 10 dies abans de l’inici d’obres amb un informe subscrit
per la direcció facultativa de les obres sobre l’adequació al projecte autoritzat.
• 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.
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• 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
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
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.

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.

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.
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 part interessada.
NOVÈ. Comunicar el present acord 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.
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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 9.5. Concessió de llicència d'enderroc exp. 2022/001424

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.

“Proposta de la Regidoria de Llicències i Disciplina Urbanística
Exp. 2022/001424
Atès que ALDI REAL ESTATE S.L., amb CIF: B02883791, ha sol·licitat en data 7 de març
d’enguany, la llicència d’obres majors per a la realització de les obres per a
L’ENDERROC D’EDIFICACIONS, situades a la Carretera de Martorell 1, 08640, Olesa de
Montserrat.
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 i Obres.
Vistos els informes favorables emesos per l’arquitecta municipal i els Serveis jurídics
d’aquest ajuntament en data 3 de maig d’enguany respectivament.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER.- Concedir a ALDI REAL ESTATE S.L., amb CIF: B02883791, la llicència
d’obres majors per a la realització de les obres per a L’ENDERROC D’EDIFICACIONS
situades a la Carretera de Martorell 1 d’aquesta vila, amb estricta subjecció al Projecte
Tècnic signat per tècnic competent i visat pel Col·legi d’Enginyers Industrials de
Catalunya, núm. G-94493 de data 7/03/2022.
SEGON. Indicar que la concessió d'aquesta llicència queda condicionada al compliment
dels següents extrems:
1. S’haurà de comunicar l’inici de les obres i certificar la permanència del tècnic durant
l’execució de les obres d’enderrocament.
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2. 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.
3. 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.
4. No podran deixar-se fora de servei o inutilitzar-se sense autorització els serveis
públics existents continguts a l'obra.
5. 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 transitòria 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
presentar elements punxants, tallants o amb els quals es puguin produir cops o
ensopegades.
6. 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.
SISÈ. Indicar a la persona interessada que la liquidació provisional de l'Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres, així com la liquidació de la Taxa per llicències
Urbanístiques, 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.
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NOVÈ. Comunicar aquest 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.
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.

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.

Punt 9.6. Rectificació errada material convocatòria subv. Concurrència AMPA 2022.
Exp. 2022/001855
“Proposta de la Regidoria d’Ensenyament
Exp. 2022/001855
Atès que en data 12/4/2022 la Junta de Govern Local va aprovar la convocatòria de
subvencions per concurrència 2022 en matèria d'Ensenyament per a Associacions de
pares i mares dels centres escolars (AMPAS).
Atès que s’ha detectat una errada en l’esmentat acord, i que d’acord amb l’article 109 de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, aquestes podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instàncies dels
interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER. Rectificar el punt QUART de l’acord i
ON DIU:
 Beneficiaris
Podran sol·licitar subvencions destinades a les activitats de la matèria especificada a
l’apartat 1 de les Bases reguladores específiques en matèria d’ENSENYAMENT per a
Associacions de pares i mares dels centres escolars (AMPAS) (en endavant Bases), les
persones jurídiques legalment constituïdes i amb seu o delegació a la vila d’Olesa de
Montserrat, que estiguin degudament inscrites en els corresponents registres públics i
oficials i en el Registre Municipal d’Entitats de l'Ajuntament d’Olesa de Montserrat, en el
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moment de presentar la seva sol·licitud que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el
seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions
contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
(en endavant LGS); hauran de complir uns requisits.


Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria, d’acord amb les BASES reguladores, és l’atorgament
de subvencions per part de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat a entitats sense afany de
lucre que compleixin els requisits establerts a les mateixes, amb la finalitat de promoure
serveis i activitats en matèria d’ENSENYAMENT per a Associacions de pares i mares
dels centres escolars (AMPAS) corresponent a l’àrea de Serveis Personals.
HA DE DIR:

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.

Beneficiaris
Podran sol·licitar subvencions destinades a les activitats de la matèria
especificada a l’apartat 1 d’aquestes bases, les persones jurídiques legalment
constituïdes i amb seu o delegació a la vila d’Olesa de Montserrat, que estiguin
degudament inscrites en els corresponents registres públics i oficials i en el
Registre Municipal d’Entitats de l'Ajuntament d’Olesa de Montserrat, en el moment
de presentar la seva sol·licitud, sempre que no estiguin afectades per cap de les
prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions (en endavant LGS) que hauran de complir uns requisits.
Objecte
L’objecte d’aquestes bases és l’atorgament de subvencions per part de
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat a entitats sense afany de lucre, que compleixin
els requisits establerts a les mateixes, amb la finalitat de fomentar les activitats de
les AMPA i de les entitats educatives com a eina cohesionadora contra l’exclusió i
l’èxit escolar alumnes i famílies en matèria d’ENSENYAMENT.
SEGON. Notificar aquest acord a la Intervenció.”
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 9.7. Rectificació errada material Convocatòria concurrència Centres 2022. Exp.
2022/001890
“Proposta de la Regidoria d’Ensenyament
Exp. 2022/001890
Atès que en data 12/4/2022 la Junta de Govern Local va aprovar la convocatòria de
subvencions per concurrència 2022 en matèria d'Ensenyament per a centres docents
d’ensenyament reglat d’EI (2n cicle), EP i ESO i d’Adults d’acord amb les bases
aprovades.

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.

Atès que s’ha detectat una errada en l’esmentat acord, i que d’acord amb l’article 109 de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, aquestes podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instàncies dels
interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER. Rectificar el punt QUART de l’acord i
ON DIU:

Beneficiaris
Podran sol·licitar subvencions destinades a les activitats de la matèria especificada a
l’apartat 1 de les Bases reguladores específiques en matèria d'Ensenyament per a
centres docents d’ensenyament reglat d’EI (2n cicle), EP i ESO i d’Adults (en endavant
Bases), les persones jurídiques legalment constituïdes i amb seu o delegació a la vila
d’Olesa de Montserrat, que estiguin degudament inscrites en els corresponents registres
públics i oficials i en el Registre Municipal d’Entitats de l'Ajuntament d’Olesa de
Montserrat, en el moment de presentar la seva sol·licitud que hagin de realitzar l’activitat
que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les
prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions (en endavant LGS); hauran de complir uns requisits.


Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria, d’acord amb les BASES reguladores, és l’atorgament
de subvencions per part de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat a entitats sense afany de
lucre que compleixin els requisits establerts a les mateixes, amb la finalitat de promoure
serveis i activitats en matèria d'Ensenyament per a centres docents d’ensenyament reglat
d’EI (2n cicle), EP i ESO i d’Adults corresponent a l’àrea de Serveis Personals.
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HA DE DIR:

Beneficiaris
Podran sol·licitar subvencions destinades a les activitats de la matèria
especificada a l’apartat 1 de les Bases reguladores específiques en matèria de
d’Ensenyament (en endavant Bases), els centres docents públics o sufragats amb
fons públics que imparteixen els ensenyaments d’educació infantil (2n cicle),
primària i educació secundària obligatòria i de formació d’adults de la població,
que estiguin degudament inscrites en els corresponents registres públics i oficials i
en el Registre Municipal d’Entitats de l'Ajuntament d’Olesa de Montserrat, en el
moment de presentar la seva sol·licitud i les persones físiques domiciliades a
Olesa de Montserrat que constin com a titulars d’un centre educatiu de les
mateixes característiques que els anteriors, sempre que no estiguin afectades per
cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions (en endavant LGS); hauran de complir uns
requisits.
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Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria, d’acord amb les Bases reguladores, és
l’atorgament de subvencions per part de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat a
centres docents d’ensenyaments reglats de EI (2n cicle), EP i ESO i d’Adults
públics o sufragats amb fons públics d’Olesa de Montserrat, que compleixin els
requisits establerts a les mateixes, amb la finalitat de fomentar l’èxit escolar de
l’alumnat en matèria d’ENSENYAMENT.
SEGON. Notificar aquest acord a la Intervenció.”
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.
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 9.8. Bases generals reguladores, bases específiques i convocatòria procés
selectiu per diverses borses de treball. Exp. 2022/001606
“Proposta de la Regidoria de Recursos Humans
Exp. 2022/001606
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Ra112-22 / In-163-22
Elaborades les bases generals reguladores dels processos selectius per a la
implementació dels Plans d’Ocupació de gestió municipal que es puguin desenvolupar al
nostre municipi.
Elaborades les bases específiques reguladores del procés selectiu d’urgència, per a la
concreció de diverses Borses de treball per a la implementació dels Plans d’Ocupació de
gestió municipal que es puguin desenvolupar al nostre municipi.
Les esmentades bases s’han realitzat de conformitat a les disposicions establertes al
Reial decret legislatiu 5/2015, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
l’Estatut bàsic de l’empleat públic, el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual
s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a
Catalunya en matèria de funció pública; la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local; el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i a la resta de normes i acords de
caràcter general o singular que siguin d’aplicació en els seus àmbits respectius.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
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ACORD:
PRIMER. Aprovar les Bases generals reguladores dels processos selectius per a la
implementació dels Plans d’Ocupació de gestió municipal que es puguin desenvolupar al
nostre municipi que figuren com a annex.
SEGON. Aprovar les Bases específiques i la convocatòria del procés selectiu, per a la
concreció de diverses Borses de treball per a la implementació dels Plans d’Ocupació de
gestió municipal que es puguin desenvolupar al nostre municipi.
TERCER. Publicar les bases i la convocatòria al web i al tauler d’anuncis municipal.

BASES GENERALS PROCESSOS SELECTIUS PLANS
D’OCUPACIÓ
Primera.- Objecte
És objecte d’aquestes bases la regulació dels processos selectius ordinaris per constituir
borses de treballadors/es per cobrir les possibles necessitats generades per la
implementació de plans d’ocupació de gestió municipal. Resten exclosos els plans
d’ocupació promoguts pel Servei d’ocupació de Catalunya.
Pel que fa als requisits específics, al període de contractació o nomenament, a les
retribucions i a les tasques dels llocs de treball, en tindrà en compte allò que s’estableixi
en les corresponents bases específiques.
Segona.- Convocatòria
Les bases específiques i la convocatòria del procés selectiu es publicaran a la Seu
electrònica del web municipal i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
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Tercera.- Requisits de participació
Les persones interessades han de complir, a més dels requisits específics que
s’assenyalin a les bases específiques de cada perfil concret, els requisits generals
següents, per ser admeses als processos selectius:
3.1 Generals
a) Tenir 16 o més anys d’edat i no superar l’edat màxima de jubilació
b) Trobar-se en situació d’atur i constar com a demandant d’ocupació no ocupat
(DONO) a l’oficina de treball de la Generalitat (OTG).
c) Posseir la titulació i/o l’experiència exigida a la corresponent oferta específica.
En cas que la titulació hagi estat obtinguda a l’estranger, caldrà que prèviament
hagi estat concedida la corresponent homologació, o el reconeixement de la
titulació per exercir la professió objecte de la convocatòria i s’haurà d’aportar el
títol acadèmic traduït per intèrpret jurat i el document d’equivalència o
homologació expedit pel Ministeri d’Educació.
d) No cotitzar en el moment de presentació de les instàncies a cap dels règims de la
Seguretat Social.
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e) Posseir la capacitat funcional necessària per al desenvolupament de les tasques
pròpies del lloc de treball i no patir cap malaltia ni tenir cap limitació física o
psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions pròpies dels llocs a proveir.
f) Acceptar el compromís d'assistència i participació a la formació i tutories, ja siguin
dins o fora de l'horari laboral, proposades pel servei d’Ocupació de Promoció
Econòmica de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, durant el període de
contractació o nomenament.
Restaran exemptes del compliment dels requisits de participació generals aquelles
persones que es trobin en situació de refugiat/ada o asilat/ada, reconeguda pels
organismes oficials i competents (cal haver obtingut la targeta vermella).
3.2 Específics
Els que es detallin a les bases específiques.
En relació amb el coneixement de les llengües catalana i castellana, establerts a les
bases específiques, l’acreditació del nivell exigit es farà de la manera següent:
1. Coneixements de llengua catalana. Estar en possessió del certificat de nivell de la
Junta permanent del Català, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents, que
s’haurà d’aportar en el moment de presentar la instància.
2. Coneixements de llengua castellana. Les persones aspirants admeses en el procés
selectiu que no tinguin la nacionalitat espanyola han d’acreditar el coneixement de la
llengua castellana, tant en l’expressió oral com en l’escrita, en el grau adequat a
l’exercici de les funcions pròpies del lloc en qüestió.
Als efectes d’exempció, cal acreditar algun dels documents següents:
a) Haver cursat la primària, secundària o el batxillerat, si s’escau, a Espanya.
b) Diploma d’espanyol (nivell superior o intermedi) que estableix el Reial decret
1137/2002, de 31 d’octubre, o equivalent, o certificació acadèmica que acrediti
haver superat totes les proves dirigides a l’obtenció d’aquest.
c) Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials
d’idiomes.
d) Haver fet un curs de llengua castellana de com a mínim 20 hores.
Qui no acrediti el nivell requerit pel que fa al coneixement de les llengües, haurà de
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superar la prova de coneixements de català o castellà, segons correspongui, amb
caràcter d’obligatòria i eliminatòria, prevista al procés selectiu.
Quarta. Presentació de sol·licituds
Les persones aspirants que desitgin prendre part en les convocatòries, hauran de fer-ho
constar mitjançant model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable, disponible a
la Seu electrònica del web municipal, dins l’apartat de l’oferta. Les candidatures es
presentaran, preferiblement, mitjançant registre telemàtic, però també es poden presentar
presencialment al Registre General de documents de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat,
sol·licitant cita prèvia.
En el cas que la persona no autoritzi a l’Ajuntament per consultar d’ofici als organismes
competents els documents necessaris per participar a la convocatòria, cal que aporti la
documentació següent:


Model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable conforme es compleix
cadascun dels requisits exigits a les bases generals i específiques



Document identificatiu (DNI, NIE o passaport)



Acreditació de la situació d’atur i inscripció com a Demandant d’Ocupació No
Ocupat (DONO), presentant el document “Informe sobre la situació de DONO als
efectes de participar en els programes del SOC per a persones desocupades”
Informe de vida laboral actualitzat, emès per la Tresoreria General de la Seguretat
Social. La data d’emissió ha de ser, com a màxim, d’un mes abans de la data de
finalització del termini per a la presentació de sol·licituds.
Titulació acadèmica exigida a les bases específiques per a cada lloc de treball
concret.
Model normalitzat de declaració responsable dels mèrits al·legats, segons el
model normalitzat.
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Qualsevol documentació que acrediti estar en alguna de les situacions o
col·lectius descrits a l’Annex 1. Les bases específiques n’establiran la valoració.



En el cas que les bases específiques estableixin el requisit de disposar
d’experiència prèvia per accedir al/s lloc/s de treball d’un perfil determinat:
contracte/s de treball on s’especifiqui el lloc ocupat, i en el seu defecte, nòmina o
algun document que ho indiqui expressament.

En el cas que presentació es faci de forma telemàtica, caldrà adjuntar els documents
digitalitzats, que podran ser requerits en format original en qualsevol moment per part de
l’òrgan de selecció i/o prèviament a la contractació, si escau.
Les persones aspirants amb discapacitat reconeguda ho han de fer constar a la instància,
així com les adaptacions que sol·liciten per a la realització de les proves.
El termini per a la presentació de sol·licituds comptarà fins a 10 dies naturals a partir de
l’endemà de la publicació de la convocatòria corresponent de cada procés específic a la
Seu electrònica del web municipal i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. Si l’últim dia de
presentació d’instàncies cau en dissabte o festiu, es prorrogarà fins al següent dia hàbil.
Per la mera concurrència al procés selectiu s’entén que l’aspirant accepta íntegrament les
condicions de l’oferta, tret que, prèviament, hagi exercit el seu dret a impugnar-les.
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Cinquena. Òrgan de selecció
L’òrgan de valoració estarà format pel Cap del Departament de RH o persona en qui
delegui, un/a Tècnic/a de Promoció Econòmica i un responsable adscrit als departaments
de cadascun dels perfils o llocs de treball que proposa el projecte.
L’òrgan de selecció es podrà assessorar de personal tècnic expert en cada especialitat o
perfil professional si ho considera adient.
El tribunal comptarà amb la col·laboració d'assessors especialistes en llengua i
encomanarà la realització de les proves a professionals externs.
Sisena. Procediment de selecció
El sistema de selecció serà el de concurs-oposició, d’acord amb el que s’estableixi a les
bases específiques.
Setena. Publicació dels resultats
Els resultats dels processos selectius es publicaran al final de cada fase a la Seu
electrònica del web municipal i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
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Vuitena. Contractació/nomenament i condicions de treball
Les persones aspirants que superin les proves selectives passaran a formar part d’una o
diverses borses de treball que serviran per cobrir les possibles necessitats de personal,
generades per la implementació de plans d’ocupació de gestió municipal i/o per cobrir
llocs de treball estructurals no permanents, quan no puguin ser cobertes per les borses
ordinàries vigents.
L’ordre de preferència vindrà determinat per la puntuació total assolida al procés. A igual
puntuació es tindrà en compte la puntuació més alta, si escau, en la situació o col·lectiu
descrits en l’Annex 1. Si continua l’empat, es tindrà en compte la puntuació obtinguda a la
prova o proves previstes a la convocatòria específica.
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ANNEX 1. CRITERIS SOCIALS
Es farà una valoració dels criteris socials en base a totes o a algunes de les situacions i/o
col·lectius preferents relacionats a continuació, que seran determinats a les bases
específiques de cada convocatòria:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Col·lectius per trams d’edat amb dificultats d’inserció al mercat laboral
Aturats/des de llarga durada
Protecció per desocupació
Discapacitat
Itineraris d’inserció
Usuaris/àries de Serveis Socials
Itineraris d’inserció
Residència a Olesa de Montserrat
Altres col·lectius a valoració dels serveis socials municipals.

BASES ESPECÍFIQUES BORSES PLANS OCUPACIÓ
22-PLAOC07
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Primera. Objecte
És objecte d’aquestes bases específiques la regulació dels processos de selecció per a la
creació de diverses borses de treballadors/es de diferents especialitats. Les borses
resultants serviran per donar cobertura al desenvolupament de projectes de foment de
l’ocupació i de suport a la integració social gestionats per l’Ajuntament. Resten exclosos
els plans d’ocupació promoguts pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).
Els requisits específics, el període de contractació o nomenament, les retribucions i les
tasques dels llocs de treball seran aquells que, específicament, es regulen a la base
tercera d’aquestes bases.
Aquest procés selectiu resta sotmès a les Bases generals de processos selectius Plans
d’ocupació.
Segona. Convocatòria
Les bases específiques i la convocatòria, les llistes d’aspirants, els resultats, així com
qualsevol altra comunicació o anunci en relació al procediment d’aquesta convocatòria,
es publicarà a l’apartat específic de l’oferta pública, dins la Seu electrònica del web
municipal i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
Tercera. Condicions i requisits específics dels llocs de treball
Les condicions de treball i els requisits específics per a cada lloc de treball són els
següents:
1. ADMINISTRATIU/VA
Administratiu/va
1
6 mesos
35 h setmanals (100%)
bruta 1.432,15 €, més la

Denominació del lloc
Llocs a cobrir
Durada
Jornada
Retribució

part

proporcional

de

pagues
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mensual
Requisits

Tasques
desenvolupar

Sistema de selecció

extraordinàries
Cicle formatiu de grau superior en
Gestió Administrativa o equivalent
Nivell llengua catalana Suficiència (C1)
Executar tasques de suport administratiu coordinades amb
la resta de personal del departament.
Redactar documents administratius
Fer gestions bancàries de manera presencial i/o
a telemàtica.
Introduir els assentaments en comptabilitat d’ingressos i
despeses.
Mantenir actualitzades les fitxes de tercers.
Ordenar i classificar informàticament expedients i
documentació.
concurs - oposició
Titulació mínima
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2. AUXILIAR D’ARXIU
Denominació del lloc
Llocs a cobrir
Durada
Jornada
Retribució
bruta
mensual

Auxiliar d'arxiu
1
6 mesos
35 h setmanals (100%)
1.357,21 €, més la part proporcional
extraordinàries
Titulació mínima
ESO o equivalent

de

pagues

Requisits

Conèixer la llengua castellana o catalana, tant en
l'expressió oral com en l'escrita, amb un nivell adequat
Tasques de suport en el manteniment del material i
expedients de l’arxiu municipal.
Tasques
a Destrucció de la documentació en paper que ja no tingui
validesa
desenvolupar
Coordinació amb la persona responsable del departament
Totes aquelles que li siguin encomanades
Sistema de selecció
concurs - oposició
3. INTEGRADOR/A SOCIAL
Denominació del lloc
Llocs a cobrir
Durada
Jornada
Retribució
bruta
mensual

Integrador/a social
1
6 mesos
35 h setmanals (100%)
1.432,15 €, més la
extraordinàries

Tasques
desenvolupar

proporcional

de

pagues

CFGS Integració Social o altre
d’equivalent o superior
Nivell llengua catalana Suficiència (C1)
Certificat inexistència de delictes de naturalesa sexual
a Programar, organitzar i avaluar les intervencions
d'integració social.
Titulació mínima

Requisits

part
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Sistema de selecció

Donar suport a les tasques d’educadors/es socials
Organitzar i supervisar les activitats d'atenció a les unitats
de convivència.
Treballar per promoure l'adquisició d'habilitats d'autonomia
personal i social.
Totes aquelles que li siguin encomanades
concurs - oposició

4. VETLLADOR/A
Denominació del lloc
Llocs a cobrir
Durada
Jornada
Retribució
bruta
mensual

Vetllador/a
1
6 mesos
35 h setmanals (100%)
1.432,15 € més la
extraordinàries

part

proporcional

de

pagues

CFGM,
certificat
de
professionalitat o CFGS en la
Titulació mínima
Família de Serveis socioculturals i
Requisits
a la comunitat
Nivell llengua catalana Suficiència (C1)
Certificat inexistència de delictes de naturalesa sexual
Vetllar per l’adquisició dels hàbits d’autonomia en aspectes
personals i de la vida quotidiana a l’escola.
Tasques
a Potenciar la relació afectiva amb els seus companys i
companyes, afavorint el seu àmbit relacional.
desenvolupar
Donar suport i acompanyar a l’alumnat amb NEE
Totes aquelles que li siguin encomanades
Sistema de selecció
concurs - oposició
5. AUXILIAR INFORMACIÓ
Denominació del lloc
Llocs a cobrir
Durada
Jornada
Retribució
bruta
mensual

Auxiliar d'informació
1
6 mesos
35 h setmanals (100%)
1.357,21 € més la
extraordinàries

part

proporcional

de

pagues

CFGM
o
certificat
de
professionalitat
de
la
família
Requisits
administrativa i de gestió
Nivell llengua catalana Suficiència (C1)
Recepció de trucades.
Atenció a la persona usuària derivant al recurs corresponent.
Tasques
a
Coordinació amb el personal administratiu del Departament.
desenvolupar
Informació sobre activitats i serveis que es porten a terme
des del Departament
Sistema de selecció
concurs - oposició
Titulació mínima
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6. AGENT CÍVIC
Denominació del lloc
Llocs a cobrir
Durada
Jornada
Retribució
bruta
mensual

Agent cívic
2
6 mesos
35 h setmanals (100%)
1.432,15 € més la
extraordinàries

part

proporcional

de

pagues

CFGM,
certificat
de
professionalitat o CFGS en la
Titulació mínima
Requisits
Família de Serveis socioculturals i
a la comunitat
Nivell llengua catalana Suficiència (C1)
Atendre, informar i dinamitzar a la ciutadania sobre les
diferents activitats per promoure la convivència.
Treballar amb la ciutadania en la conscienciació i
Tasques
a sensibilització d’aspectes de convivència, respecte a
desenvolupar
l’entorn i el mobiliari, campanyes de coloms, seguretat i
comunicació
Detectar problemes i incidències i derivar demandes als
departaments municipals
Sistema de selecció
concurs - oposició
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat es reserva la facultat de modificar els perfils
demandats, en el cas que quedi desert algun dels llocs ofertats.
Quarta. Presentació de sol·licituds i documentació
D’acord amb l’establert a la base general quarta, el termini de presentació d’instàncies
comptarà fins a 10 dies naturals a partir de l’endemà de la data de la publicació
d’aquestes bases i convocatòria a la pàgina web i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament.
La documentació a presentar és la següent:
 Model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable conforme es compleix
cadascun dels requisits exigits a les bases generals i específiques
 Model normalitzat de declaració responsable dels mèrits al·legats


Document identificatiu (DNI, NIE o passaport)



Acreditació de la situació d’atur i inscripció com a Demandant d’Ocupació No
Ocupat (DONO), presentant el document “Informe sobre la situació de DONO als
efectes de participar en els programes del SOC per a persones desocupades”



Certificat d’inexistència de delictes de naturalesa sexual o declaració
responsable i autorització a l’ajuntament per consultar-lo. (Només en el cas d’optar
al perfil d’integrador/a i vetllador/a)
Informe de vida laboral actualitzat, emès per la Tresoreria General de la Seguretat
Social. La data d’emissió ha de ser, com a màxim, d’un mes abans de la data de
finalització del termini per a la presentació de sol·licituds.






Titulació acadèmica exigida a les bases específiques per a cada lloc de treball
concret.
Qualsevol documentació que acrediti estar en alguna de les situacions o
col·lectius descrits a l’Annex 1 (certificat de discapacitat, volant històric
d’empadronament, certificats de no tenir ingressos per prestacions o subsidis
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Si la persona aspirant vol optar a diversos perfils, ha de formalitzar un model normalitzat
de sol·licitud i de declaració responsable dels mèrits al·legats per a cadascun dels llocs
de treball i acompanyar la documentació específica exigida, si escau.
La documentació requerida per acreditar la situació laboral es pot obtenir a la pàgina web
del SOC:
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-per-a-les-persones/
La vida laboral es pot descarregar a la pàgina web de la Seguretat Social:
https://sede.segsocial.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/CiudadanoDetalle/!ut/p/z0/rU_LDoIwEPw
VOHA02wIhciTGEJQmGkOEXkgDBeujPFqN_r3UO5y8TDKzk5kdoJADlewlWqZFJ9l94gU
NSg8HPg4RTmOUbFGUkX0WekcvTjCcuIId0AWTG5gUdyQb0gLtmb6shGw6yA2OD66sj
1XxUYtGVKzuFOQIz56gENdhoBHQqpOavzXkite8_DEpJo-DjOCgSjxrVjNplJk4B803LWahv_7FRfhdeBDf4vPh7QhKrLtLwe74DE!/
Per tramitar el certificat d’inexistència de delictes de naturalesa sexual, cliqueu aquí:
https://sede.mjusticia.gob.es/ca/tramites/certificado-registro-central

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT
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Per entrar la documentació en format digital, cal que ho feu mitjançant per registre
electrònic a través de l’apartat tràmits de la Seu electrònica del web municipal:
https://bpm.olesademontserrat.cat/OAC/CdS.html?idioma=ca
Per entrar la documentació en format paper, cal demanar cita prèvia a l’OAC a :
https://citaprevia.olesademontserrat.cat/olesademontserrat/#nbb
Cinquena. Formació
La formació serà obligatòria per a les persones contractades, perquè és una eina
essencial de millora de l’ocupabilitat i de reciclatge de les persones aturades.
Sisena. Requisits generals
Els requisits específics, així com els de caràcter general que consten als apartats 3.1 i 3.2
de bases generals dels processos selectius Plans d’ocupació, s’hauran de complir abans
de la data en què finalitza el termini de presentació de sol·licituds.
Els coneixements de català es podran acreditar en qualsevol moment del procés selectiu i
fins el mateix dia de la prova corresponent, però prèviament a la seva realització.
Setena. Òrgan de selecció
D’acord amb l’establert en la base general cinquena, la composició del tribunal
qualificador queda de la següent manera:
President/a: Titular:
Laura Santafé Marco, Tècnica superior Promoció Econòmica
Suplent:
Irene Nadal Gallofré, Tècnica transició escola-treball
Secretari/ària: Titular:
Manel Hita Ramírez, cap departament RH
Suplent:
Maria José Medina Bueno, administrativa RH
Vocals:
Perfil administratiu, auxiliar d’arxiu, auxiliar d’informació i agent cívic:
Titular:
Andreu Llusà Lanau, cap del departament OAC
Suplent:
Asunción Moreno Cabezas, Tresorera accidental
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Perfil integrador/a social:
Titular:
Margarita Ruiz Bobé, cap de Serveis Socials
Suplent:
Víctor García González, Educador Social
Perfil vetllador/a:
Titular:
Georgina Solanes Subarroca, cap d’Ensenyament
Suplent:
Anna Gasset Cardús, Educadora Social
El tribunal comptarà amb la col·laboració d'assessors especialistes en llengua catalana i
encomanarà la realització de les proves al Servei de Normalització Lingüística.
Vuitena. Procediment de selecció
El sistema de selecció serà el de concurs-oposició. El tribunal determinarà l’ordre de les
fases i el de realització de les proves, que es podran dur a terme en una única sessió.
El resultat final serà el total del sumatori de cadascuna de les fases següents:

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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1a Fase: Admissió de les candidatures
Té per objecte la revisió de les sol·licituds per determinar les que compleixen els requisits
de participació. El resultat d’aquesta fase serà ADMÈS/A – EXCLÒS/A al procés de
selecció.
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds es revisaran els requisits d’accés i la
documentació aportada i es publicarà la llista de persones admeses i excloses. A més de
l’incompliment dels requisits d’accés, serà causa d’exclusió la no presentació del model
normalitzat de sol·licitud i declaració responsable, així com la presentació fora del termini
establert. Es podrà valorar l’admissió a les proves d’aquelles persones candidates que
aportin, abans de l’inici de les proves, la documentació original que acrediti el compliment
del requisit o subsani el motiu d’exclusió.
2a Fase: Competència lingüística:
Tal com s’estableix a les bases generals, les persones que no acreditin el nivell de
coneixement de les llengües catalana o castellana exigits a les bases específiques per a
cada perfil concret, hauran de superar una prova de nivell obligatòria i eliminatòria que
es qualificarà com a APTE/A o NO APTE/A.
Les persones que hagin superat una prova de català del mateix nivell o superior a
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat dins dels tres anys immediatament anteriors a
aquesta convocatòria, podran sol·licitar l’exempció fent constar l’any del procés selectiu.
La prova de català es durà a terme el dia 23 de maig de 2022, a les 10:00 h a la Casa de
Cultura (c. Salvador Casas, 23)
3a Fase: Prova de coneixements (màxim 30 punts)
En funció de les característiques del lloc de treball s’efectuarà una prova escrita teòrica
i/o pràctica, relacionada amb les tasques pròpies del lloc de treball, encaminada a
valorar els coneixements i les competències de les persones aspirants en relació al lloc
de treball. Consulteu el material per a la preparació de la prova a l’Annex 1. El tribunal
determinarà la durada de la prova què, com a màxim, serà d’una hora.
La prova de coneixements es durà a terme a la Casa de Cultura (c. Salvador Casas, 23)
el dia 20 de maig de 2022 en els horaris següents:
Administratius/ves
08:00 h
Auxiliar d’arxiu
09:00 h
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Auxiliar d’informació
Agent cívic
Integrador/a
Vetllador/a

10:00 h
11:00 h
12:00 h
13:00 h

La puntuació d’aquesta prova es valorarà entre 0 a 30 punts i tindrà caràcter
d’eliminatòria. Restarà NO APTA la persona aspirant que obtingui una puntuació inferior a
15 punts.
4a Fase : Puntuació per criteris socials: situacions o col·lectius preferents (màxim
12 punts)

COL·LECTIUS PER TRAMS D’EDAT AMB DIFICULTATS D’INSERCIÓ AL MERCAT LABORAL
EDAT, màxim 2 punts
PUNTUACIÓ
Entre 18 i 29 anys
1 punt
Entre 45 i 54 anys
1 punt
Més de 55 anys
2 punts
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ATURATS DE LLARGA DURADA
TEMPS A L'ATUR, màxim 3 punts
Entre 6 i 12 mesos (carència – haver treballat menys o igual a 60 dies)
Entre 13 i 24 mesos (carència – haver treballat menys o igual a 120 dies)
Entre 25 i 48 mesos (carència – haver treballat menys o igual a 180 dies)
Més de 48 mesos (carència – haver treballat menys o igual a 180 dies)

PUNTUACIÓ
1 punt
1,5 punts
2 punts
3 punts



PROTECCIÓ PER DESOCUPACIÓ
PRESTACIONS O SUBSIDIS, màxim 1 punt
No percebre cap tipus de prestació o subsidi


PUNTUACIÓ
1 punt

DISCAPACITAT

Per a aquelles persones amb discapacitat reconeguda física, psíquica o sensorial o amb
malalties mentals, amb capacitat funcional per desenvolupar les tasques del lloc al que
opta:
DISCAPACITAT, màxim 1 punt
Certificat de discapacitat igual o superior al 33%

PUNTUACIÓ
1 punt

L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat es reserva el dret a derivar a la persona a la
superació d’una revisió mèdica encaminada a determinar el compliment del requisit de
capacitat funcional necessari per al desenvolupament de les tasques pròpies del lloc de
treball, en el cas que la persona hagi resultat seleccionada.

USUARI/ÀRIA DE SERVEIS SOCIALS
USUARI/ÀRIA DE SERVEIS SOCIALS, màxim 2 punts
Ser usuari/ària en seguiment pel departament de Serveis Socials
municipal


PUNTUACIÓ
2 punts

ITINERARIS D’INSERCIÓ

Ser usuari/ària d’un Servei Local d’Ocupació amb anterioritat a la publicació de la
convocatòria, assistència periòdica a la borsa de treball i no haver estat contractat en
convocatòries de Plans d’ocupació durant els anys 2021-2022:
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USUARI PROMOCIÓ ECONÒMICA, màxim 2 punts
Ser usuari/a d’un Servei Local d’Ocupació
5 accions a la borsa de treball en els últims 6 mesos
Fins a 7 accions a la borsa de treball en el últims 6 mesos
Més de 10 accions a la borsa de treball en els últims 6 mesos
No haver estat contractat en Plans d’ocupació els anys 2021-2022

SER RESIDENT D’OLESA DE MONTSERRAT
TEMPS DE RESIDÈNCIA, màxim 1 punt
Menys d’un any
Entre 1 i 6 anys
Més de 6 anys

PUNTUACIÓ
1 punt
0,3 punts
0,4 punts
0,5 punts
0,5 punts

PUNTUACIÓ
0,2 punts
0,5 punts
1 punt
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5a Fase: Valoració curricular (màxim 12 punts)
Seran avaluats els mèrits de totes les persones candidates que hagin superat les proves
anteriors, i hagin presentat el model de declaració responsable dels mèrits a al·legar
dins del termini de presentació d’instàncies, que es pot descarregar a l’apartat de l’oferta
d’ocupació, dins la Seu electrònica del web municipal. La puntuació en aquesta valoració
de mèrits serà revisada pel tribunal i un cop validada es sumarà a les notes anteriors. El
tribunal podrà demanar els originals de les certificacions relacionades en qualsevol
moment del procés selectiu, que s’hauran d’acreditar en els termes previstos a aquest
apartat.
Serà en funció d’aquest resultat que s’ordenaran totes les persones aspirants per ser
convocades a l’entrevista. Aquesta relació amb els resultats de les puntuacions es
publicarà a l’apartat de l’oferta d’ocupació del web municipal.
La puntuació màxima que podrà atorgar-se en aquesta fase serà de 12 punts, d’acord
amb el següent barem:
a)

Per experiència professional en la mateixa categoria i en funcions directament
relacionades a les del lloc a proveir a raó de 0,20 punts per mes treballat, i en
funcions anàlogues i/o de categoria inferior a raó de 0,10 punts, fins a un màxim de
6 punts.
L’experiència professional en les administracions o empreses del sector públic s’ha
d’acreditar mitjançant certificació de l’òrgan competent amb indicació expressa de
l’escala i subescala o categoria professional desenvolupada, funcions, període de
temps, règim de dedicació i experiència adquirida.
L’experiència professional en l’àmbit privat s’acredita mitjançant certificació de
l’empresa que indiqui els serveis prestats, la categoria professional i les funcions, el
període de temps, el règim de dedicació i l’experiència adquirida, o bé mitjançant
el/s contracte/s de treball amb l’informe de vida laboral, emès dins el mes anterior a
la finalització del termini de presentació d’instàncies.

b)

Per cursos i activitats formatives que tinguin relació directa amb les funcions a
desenvolupar en el lloc de treball, fins a un màxim de 3 punts:
 De durada inferior a 12 hores, 0,10 punts per curs o activitat
 De durada entre 12 i 40 hores, 0,20 punts per curs o activitat
 De 41 a 100 hores, 0,30 punts per curs o activitat
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 De 101 a 200 hores, 0,40 punts per curs o activitat
 De més de 200 hores, 0,50 punts per curs o activitat
 Acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació
(ACTIC), fins a un màxim de 1 punt.
 Certificat nivell mitjà 0,50 punts
 Certificat nivell avançat 1 punt
L’acreditació de la formació es farà mitjançant la certificació, amb especificació de
l’entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs en hores o en
crèdits. En el cas d’acreditacions on la durada estigui expressada en crèdits,
s’aplicarà l’equivalència de 1 ECTS = 25 hores. En el supòsit que no s’especifiqui
la durada en hores o crèdits, quedarà a criteri del tribunal la valoració o no del
mèrit. En cas que es valori, es farà aplicant la puntuació mínima establerta.
Només es tindran en compte els certificats i diplomes d’activitats formatives
emesos dins dels darrers 10 anys, a excepció de la certificació d’ACTIC.
c)

Per titulacions acadèmiques superiors a l’exigida per al lloc a proveir, fins a un
màxim 2 punts.

d)

Titulació de nivell superior a l’exigit en coneixement de la llengua catalana, fins a
un màxim d’1 punt.
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 Perfils amb requisit d’accés C1, es valora el C2 amb 1 punt
 Perfils sense requisit d’accés de nivell de català, es valora B2 amb 0,3 punts,
C1 amb 0,6 punts i C2 amb 1 punt.
5a Fase: Entrevista personal (màxim 4 punts):
El tribunal podrà determinar la realització d’una entrevista per avaluar les candidatures.
Passaran a la fase de l’entrevista aquelles persones candidates que hagin superat totes
les fases eliminatòries del procés selectiu, que seran cridades en ordre de puntuació de
major a menor a partir del resultat de les puntuacions obtingudes en les fases prèvies.
L’objectiu d’aquesta prova és avaluar els coneixements teòrics i pràctics i les aptituds de
les persones aspirants en l’àmbit del lloc de treball concret.
En funció del lloc de treball, es valorarà:
 Grau d’iniciativa i d’autoaprenentatge
 Capacitat de planificació i autoorganització del treball
 Habilitats comunicatives, empatia i tolerància
 Competències en resolució de conflictes, autocontrol i assertivitat
 La capacitat de treball de forma autònoma i també en equip
 Orientació a la ciutadania
La valoració d’aquesta fase serà d’entre 0 i 4 punts.
Novena. Contractació
Les persones aspirants que superin les proves selectives passaran a formar part d’una o
diverses borses de treball que serviran per cobrir els perfils vinculats al recurs Plans Locals
d’Ocupació 2022 (XGL22/Y/316742) de la Diputació de Barcelona.
Les persones aspirants proposades per proveir un lloc de treball, hauran de presentar, en
el termini màxim de tres dies hàbils i sense necessitat de requeriment previ, els
documents acreditatius dels requisits exigits i dels mèrits al·legats en la fase de concurs.
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En el cas que la persona incompleixi els requisits declarats responsablement, no assoleixi
la puntuació declarada en la relació de mèrits o no acrediti els certificats en els termes
previstos a la 5a fase del procés selectiu, serà declarada exclosa del procés selectiu,
sense perjudici de les accions que es puguin emprendre per incórrer per falsedat de la
declaració responsable.
La data prevista per a la contractació temporal o nomenament d’interinitat és el dia 1 de
juny de 2022, amb una durada màxima de 6 mesos.
Desena. Període de prova
Les persones seleccionades hauran de superar el període de pràctiques com a part de
procés selectiu, amb una durada de dos mesos. Aquelles que hagin estat contractades o
nomenades anteriorment per al mateix lloc de treball o un altre de similars
característiques per un període de temps igual o superior, es consideraran exemptes de
superar la prova.
Resten condicionades al període de prova les persones que quedin en borsa de treball
per a futures contractacions o nomenaments de plans d’ocupació o altres necessitats de
cobertura temporal de llocs de treball no estructurals.
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Onzena. Borsa de treball
Les persones no seleccionades formaran part de la Borsa de treball dels perfils a què
hagin optat i superat totes les fases del procés selectiu, en l’ordre de puntuació establert.
Aquestes borses serviran per cobrir possibles necessitats generades per la
implementació d’altres plans d’ocupació de gestió municipal i/o llocs de treball
estructurals no permanents, quan no puguin ser cobertes per les borses ordinàries
vigents.
És obligació de les persones candidates que formin part de la borsa facilitar un o dos
telèfons de contacte, així com una adreça de correu electrònic o qualsevol altre mitjà de
localització, als efectes de comunicació, i mantenir-ho permanentment actualitzat.
L’ordre de crida serà per ordre numèric correlatiu de la puntuació obtinguda si bé tenint
en compte el perfil dels candidats pel lloc de treball a cobrir. Cas que la primera persona
classificada no accepti l’oferta es proposarà la persona següent, i així successivament.
La crida es realitzarà per correu electrònic on s’indicarà l’oferta de treball i un termini
màxim de 24 hores per posar-se en contacte amb la corporació per comunicar la seva
voluntat. Un cop transcorregut el termini assenyalat sense tenir notícies de la persona
aspirant es passarà a contactar amb la següent de la llista.
Serà motiu de baixa de la borsa de treball el fet de no haver superat el període de prova o
haver obtingut una avaluació negativa en el desenvolupament de les tasques assignades.
Una vegada obtingut i finalitzat el contracte la persona torna a la borsa de treball al lloc
que li correspon d’acord amb l’ordre de puntuació obtingut en el resultat final.
Les persones integrants de la borsa no se les podrà tornar a cridar sempre que el nou
contracte interí que se’n derivi impliqui superació del període legal màxim establert per als
casos de concatenació de relació laboral. En aquests supòsits, es cridarà al següent
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aspirant de la borsa, respectant l’ordre de puntuació, sense que això afecti a l’ordre de la
persona que no ha pogut ser cridada.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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ANNEX 1
CONTINGUTS PER A LA PREPARACIÓ DE LA PROVA DE CONEIXEMENTS

Administratiu/va
L'acte
administratiu
com
a
manifestació
de
l'activitat
administrativa
https://formaciooberta.eapc.gencat.cat/contingutsdelscursos/pad/020_acte/inici.html
Competències
municipals
https://www.olesademontserrat.cat/files/doc22145/competencies-municipals.pdf
Conceptes bàsics de la gestió pressupostària. Estructura del pressupost
https://formaciooberta.eapc.gencat.cat/contingutsdelscursos/gpl/010/inici.html
Redacció
de
correspondència
https://formaciooberta.eapc.gencat.cat/contingutsdelscursos/rca/inici.html

administrativa

Anàlisi
de
la
documentació
administrativa
https://formaciooberta.eapc.gencat.cat/contingutsdelscursos/dacrm/060/inici.html
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Auxiliar d’arxiu
Reglament d’arxiu històric (gestió documental, accés a la informació, eliminació de
documents)
https://www.olesademontserrat.cat/files/doc28483/reglament-arxiudefinitiu-2021.pdf
Carta de serveis
serveis-1-arxiu.pdf

Arxiu

https://www.olesademontserrat.cat/files/doc26679/carta-de-

Gestió documental, aspectes bàsics
https://formaciooberta.eapc.gencat.cat/contingutsdelscursos/gde/unitat1/inici.html

Integrador/a social
Centre
obert.
https://www.olesademontserrat.cat/thm/thm12/pag418/pl152/infanciaadolescencia-i-familia/id22/infancia-adolescencia-i-familia-2.htm
Carta
serveis
Diversitat
i
cooperació
https://www.olesademontserrat.cat/files/doc26682/carta-de-serveis-4-diversitat-icooperacio.pdf
Memòria
Diversitat
i
cooperació
https://www.olesademontserrat.cat/files/doc28703/memoria-web-diversitat-icooperacio.pdf
Memòria Serveis socials https://www.olesademontserrat.cat/files/doc28700/memoria-webserveis-socials-2021.pdf
Memòria
Xarxa
socioeducativa
https://www.olesademontserrat.cat/files/doc28699/memoria-web-xarxa-socieoducativa2021.pdf
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Vetllador/a escolar
Temari: Funcions del vetllador/a, relació amb l’escola i les famílies. Necessitats
educatives especials. Alumnat amb NEE. Infants amb discapacitat física, sensorial o
intel·lectual. Infants amb TEA. Infants amb TDAH
Carta de serveis d’Ensenyament https://www.olesademontserrat.cat/files/doc26683/cartade-serveis-5-ensenyament.pdf
Memòries:
https://www.olesademontserrat.cat/files/doc27763/memoria-web-ensenyament-2020.pdf
https://www.olesademontserrat.cat/files/doc27774/memoria-web-xarxa-socioeducativa2020.pdf

Auxiliar d’informació
Atenció
a
la
ciutadania:
decàleg
dels
serveis
d’atenció
ciutadana
https://eapc.blog.gencat.cat/2019/02/08/decaleg-dels-serveis-datencio-ciutadana-direcciogeneral-datencio-ciutadana/
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Equipaments
municipals
municipi/directori-entitats.htm

(filtrant)

https://www.olesademontserrat.cat/pl56/el-

Agent cívic
Ordenança
civisme
i
convivència
ciutadana
https://www.olesademontserrat.cat/files/doc25112/anunci-aprovacio-definitiva-bop-28-0518-ordenanca-civisme-i-reglament.pdf
Ordenança
de
control,
protecció
i
tinença
d'animals
https://www.olesademontserrat.cat/files/doc27691/ordenanca-tinenca-animals.pdf
Equipaments
municipals
municipi/directori-entitats.htm”

(filtrant)

https://www.olesademontserrat.cat/pl56/el-

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.

ÒRGAN

REFERÈNCIA

ACTA_JGL - ACTA JGL

Serveis Centrals i Organització

2022/002454

Codi Segur de Verificació: 8f6affa9-e518-49a8-9c62-03b4f7394449
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081477_2022_1940281
Data d'impressió: 26/05/2022 15:13:28
Pàgina 60 de 64

SIGNATURES

Ì8f6affa9-e518-49a8-9c62-03b4fÇi~LÈ9[Î

DOCUMENT

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

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 9.9. Concessió de llicència d'Obra Major. per a la construcció de 2 edificis de
33 habitatges. Exp. 2021/5686.
“Proposta de la Regidoria de Llicències i Disciplina Urbanística
Exp. 2021/5686
Atès que l’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL, amb NIF: Q0840001B, va sol·licitar en data 2 de
febrer de 2021, llicència d’obres majors per a la realització de les obres per a la
CONSTRUCIÓ DE 2 EDIFICIS PER A 33 HABITATGES HPO EN RÈGIM DE LLOGUER
A LES PARCEL·LES P-45 (BLOC1) i P-41/P-42 (BLOC 2) DEL SECTOR SUNPr6 PLA
PARCIAL CARRER INDÚSTRIA, i situats al Carrer de Josep Perpinyà 10 i 5-7, del
Municipi d’Olesa de Montserrat.
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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.
Vist els informes favorables de l'arquitecta municipal i dels serveis jurídics d'aquest
Ajuntament, emesos en data 29 d’abril i 32 de maig d’enguany.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER.- Concedir a l’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL, amb NIF: Q0840001B, la llicència
per a efectuar les d’obres consistents en la CONSTRUCCIÓ DE 2 EDIFICIS PER A 33
HABITATGES HPO EN RÈGIM DE LLOGUER A LES PARCEL·LES P-45 (BLOC1) i P41/P-42 (BLOC 2) DEL SECTOR SUNPr6 PLA PARCIAL CARRER INDÚSTRIA, de
2.959,52 m2 construïts totals, dels quals 1.082,01 m2 al BLOC 1 (11 habitatges i 11
places d’aparcament) i 1.877,51 m2 al BLOC 2 (22 habitatges i 22 places d’aparcament), i
situats al Carrer de Josep Perpinyà 10 i 5-7, d’aquest Municipi, segons el Projecte Bàsic
signat pel tècnic competent i visat de data 24/03/2022, i les altres condicions que consten
a l'expedient. El termini per a l’inici i la finalització de l’execució de les obres és d’1 any
per iniciar les obres i 3 anys per finalitzar-les
SEGON. Indicar que la concessió d'aquesta llicència queda condicionada al compliment
dels següents extrems:
1.

Projecte Executiu signat i visat pel col·legi corresponent. Atès l’art 14.2.1.7 de
l’Ordenança Municipal dels Actes d’Edificació i Ús del Sòl, d’Olesa de Montserrat,
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en cas que es presenti projecte bàsic, es podrà concedir la llicència però no es
podran iniciar les obres fins que no es presenti el projecte d’execució
corresponent, cosa que s’haurà de fer amb una antelació mínima de 10 dies
abans de l’inici de les obres amb un informe subscrit per la direcció facultativa de
les obres sobre l’adequació al projecte autoritzat.
Qüestionari d’estadística d’edificació i habitatge.
Full d’assumpció de direcció de l’obra visat i signat per personal tècnic competent.
Full d’assumpció de direcció d’execució de l’obra visat i signat per personal tècnic
competent.
Designació del coordinador de seguretat i salut en fase d’execució degudament
visat i signat per personal tècnic competent.
Programa de control de qualitat visat i signat per personal tècnic competent.
Full d’acceptació de residus per part d’un gestor autoritzat, signat entre el
promotor i el gestor.
Designació de l’empresa constructora, acompanyant el document on el
contractista assumeixi l'execució de l’obra.
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
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
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.
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.
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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 part interessada.
NOVÈ. Comunicar el present acord a l’Organisme de Gestió Tributària Local de la
Diputació de Barcelona.”

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.

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.
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 9.10. Llicència obres majors construcció habitatge unifamiliar amb piscina C.
Maria Pardinilla, 15. Exp. 2022/000058.
“Proposta de la Regidoria de Llicències i Disciplina Urbanística
Exp. 2022/000058
Atès que la Sra. BEATRIZ MARTIN PEREZ, amb NIF: XX.XXX.985-M, va sol·licitar en
data 28 de desembre de 2021, Registre d’Entrades núm. E2021026412, llicència d’obres
majors per a la realització de les obres de construcció d’un edifici unifamiliar entre
mitgeres amb una superfície útil de 129,54 m2 corresponent a una edificació de Planta
Baixa i una Planta Pis, i una piscina amb una làmina d’aigua de superfície 9,00 m2, al
Carrer de Maria Pardinilla núm. 15 d’aquesta vila.
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.
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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.
Vist els informes favorables de l'arquitecta municipal i dels serveis jurídics d'aquest
Ajuntament, emesos ambdós en data 3 de maig de 2022.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER. Concedir a la Sra. BEATRIZ MARTIN PEREZ, amb NIF: XX.XXX.985-M, la
llicència per a efectuar les obres de construcció d’un edifici unifamiliar entre mitgeres amb
una superfície útil de 175,00 m2 construïts corresponent a una edificació de Planta Baixa
i una Planta Pis, i una piscina amb una làmina d’aigua de superfície 9,00 m2, al Carrer de
Maria Pardinilla núm. 15 d’aquesta vila, segons el Projecte Bàsic i Executiu signat per
tècnic competent i visat pel COAC, núm. 2021007677, de data 22/12/2021, i les altres
condicions que consten a l'expedient. El termini per a l’inici i la finalització de l’execució
de les obres és d’1 any per iniciar les obres i 3 anys per finalitzar-les.
SEGON. Indicar que la concessió d'aquesta llicència queda condicionada al compliment
dels següents extrems:
• 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
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
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
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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.
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.

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.

VUITÈ. Notificar el present acord a la societat interessada.
NOVÈ. Comunicar el present acord 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.
10.- 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 18:58 hores de la
tarda.
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