ACTA NÚM. 10. SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT CELEBRADA PER L' AJUNTAMENT PLE
EL DIA 13 DE JULIOL DE 2011

Al Saló de sessions de la Casa Consistorial de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, a les vuit del
vespre del dia 13 de juliol de 2011, es reuneixen en primera convocatòria els senyors relacionats a
continuació, excusant la seva assistència els també relacionats, i es constitueix l' Ajuntament Ple, per
celebrar sessió extraordinària urgent convocada i tractar els assumptes que figuren a l'ordre del dia.
ASSISTENTS
Alcalde-President
Il·lm. Sr. Salvador Prat i Asensio
Vocals
Sr. Joan Segado Cano
Il·lm. Sr. Pere Planas Duran
Sra. Georgina Muñoz Gil
Sr. Jordi Martínez Vallmitjana
Sr. Francisco José Rosa Gutiérrez
Sr. Pere Oleart Comellas
Sra. Montserrat Esparbe Parent
Sra. Mercè Jou Torras
Sr. Domènec Paloma Sancho
Sra. Mireia Cañadell Tobella
Sr. Joan Sanahuja i Escribà
Sra. Rosina López Vigil
Sr. Juan Miguel Flores Martínez
Sr. Jordi Manfredi López
Sr. José Francisco Ramírez Carpintero
Sr. Francisco Javier Fernández Giménez
Sra. Mireia Monfort Sòria
Secretari
Sr. Òscar González i Ballesteros
Excusa assistència
Sra. Pilar Puimedon Monclús
Il·lm. Sr. Jaume Monné i Dueñas
Sr. Jordi Cornellas Illa
Interventora acctal.
M.Carme Gil Cabezas
-------------------Acord núm. 1.

Declaració de la urgència

Votació:
APROVAT per DOTZE (12) vots a favor dels senyors/es Prat, Segado, Planas, Muñoz, Martínez,
Rosa, Oleart, Esparbé, Manfredi, Ramírez, Fernández i Monfort SIS (6) vots en contra dels
senyors/es Jou, Paloma, Cañadell, Sanahuja, López i Flores i CAP (0) abstenció.
-------------------Acord núm. 2.

Propostes constitució corporació

1

Acord núm. 2.1.

Donar Compte decret d'alcaldia, Atribucions Alcalde.

ALCALDIA
MRN_11/ 59

Proposta de l'Alcaldia
DECRET DE L'ALCALDIA Núm.
Olesa de Montserrat, 29 de juny de 2011
Alcaldia
MLM_11/ 46
Atès que la la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases del Règim Local, estableix que
l’Alcalde pot delegar l’exercici de certes atribucions en la Junta de Govern Local.
Atès l’art. 35 del Reglament Orgànic Municipal la delegació d’atribucions a la Junta de Govern Local
per part de l’Alcaldia es formalitzarà per Decret d’Alcaldia.
RESOL
PRIMER. Delegar les següents atribucions a la Junta de Govern Local:
1. Autoritzar i disposar despeses l’import de les quals superi el 6.000 €, excepte els
subministraments d’aigua, gas telèfon, llum i tractament i eliminació de residus sòlids urbans.
2. El reconeixement d’obligacions quan, excepcionalment, i la naturalesa de la despesa ho
requereixi, s’acumulin en un mateix acte les
fases ADO de l’execució del pressupost i superi els
6.000 €.
3. Concessió de subvencions i transferències, qualsevol que sigui la seva quantia, llevat dels ajuts
per raons benèfiques i humanitàries
que no puguin demorar-se.
4. Aprovació dels convenis de col•laboració tinguin o no implicacions econòmiques.
5. Aprovar les liquidacions de caràcter tributari, tinguin o no caràcter periòdic, així com resoldre les
sol•licituds que presentin els
interessats en aquesta matèria tributària.
6. Aprovar la liquidació del Pressupost.
7. Aprovar l’Oferta Pública, d’acord amb el Pressupost i la Plantilla aprovats pel Ple.
8. Aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos de provisió de
llocs de treball.
9. Les contractacions i concessions de tota classe, incloses les de caràcter plurianual, quan en sigui
l'òrgan competent legalment.
10. L’aprovació del projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o
concessió i estigui previst en el Pressupost.
11. L’adquisició i l'alienació de béns i drets quan en sigui competent legalment i superi els 6.000
Euros.
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12. Atorgament de llicències excepte:
- Llicències d’obres menors, llicències d'activitats i llicències d'establiments que es deleguen en el
Regidor Sr. Pere Planas i Duran, i l'aprovació de tots aquells acords que se’n derivin.
SEGON. Les atribucions delegades a la Junta de Govern Local no podran ser al seu torn delegades.
TERCER. Les delegacions efectuades podran ser revocades en qualsevol moment per l’alcalde, en
aquest cas es publicarà la resolució al BOP.
QUART. Publicar aquesta Resolució al BOP, en el tauler d'anuncis de la Corporació i donar-ne
compte a la Junta de Govern Local i al Ple.
Votació.
El Ple es dóna per assabentat.
Acord núm. 2.2.

Donar compte decret d'alcaldia, Nombre i Membre JGL.

ALCALDIA
MRN_11/ 60
Proposta de l'Alcaldia
DECRET DE L'ALCALDIA Núm.
Olesa de Montserrat, 29 de juny de 2011
Alcaldia
MLM_11/ 47
Vist l’art. 21 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Atès allò establert en els articles 20.1.b) i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local, arts. 48.1.b) i 54 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; arts. 33 i següents del Reglament Orgànic
Municipal vigent; i arts. 52 i 53 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre.
Atès allò establert a l’article 13 i concordants de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada
parcialment per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
En l’ús de les atribucions que em confereix la legislació local vigent,
RESOL
PRIMER.- Establir que la Junta de Govern Local romandrà integrada per l’alcalde, com a President, i
set regidors de la Corporació, com a vocals.
SEGON.- Nomenar com a vocals, membres de la Junta de Govern Local d’aquesta Corporació, als
regidors següents:
Sr. Joan Segado Cano
Sr. Pere Planas i Duran
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Sra. Pilar Puimedon Monclús
Sra. Georgina Muñoz Gil
Sr. Jorge Martínez Vallmitjana
Sr. Francisco José Rosa Gutiérrez
Sr. Pere Oleart Comellas
TERCER.- A la Junta de Govern Local li correspon l’assistència a l’Alcalde en l’exercici de llurs
atribucions, així com aquelles que l’alcalde o altre òrgan municipal li delegui o li atribueixin les lleis.
QUART.- Establir que les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local es realitzaran amb
periodicitat setmanal, tots els dimarts hàbils, a les 19 hores, tret de l’establiment diferenciat, per
Decret d’Alcaldia, del règim de sessions del mes d’agost si coincidís amb el període de vacances
dels seus membres.
CINQUÈ.- Establir que la present resolució tindrà efectes des del dia d’avui, sense perjudici de la
preceptiva acceptació dels nomenats, tots ells com a interessats, i publicar-la en el Butlletí Oficial de
la província de Barcelona i en el tauler d’anuncis de la Corporació
SISÈ.- Notificar la present resolució als interessats, a tots els departaments municipals i donar
compte al Ple en la primera sessió plenària que se celebri.

Votació.
El Ple es dóna per assabentat.
Acord núm. 2.3.

Donar compte decret d'alcaldia, Nomenament i Tinents d'Alcalde.

ALCALDIA
MRN_11/ 61
Proposta de l'Alcaldia
DECRET DE L'ALCALDIA Núm.
Olesa de Montserrat, 29 de juny de 2011
Alcaldia
MLM_11/ 48
Vist l’art. 21 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Vista la resolució d’alcaldia, de data d’avui, de nomenament de regidors com a membres de la Junta
de Govern Local.
Atès allò establert en els articles 20.1.a), 21.2 i 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, arts.53.2 i 55 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; arts. 46, 47 i 48 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals; aprovat pel Reial Decret 2568/1986,
de 28 de novembre i art. 29 i següents del Reglament Orgànic Municipal vigent.
En l’ús de les atribucions que em confereix la legislació local vigent,
RESOL
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PRIMER.- Nomenar tinents d’Alcalde i per l’ordre que s’indica als membres de la Junta de Govern
Local d’aquesta Corporació, segons Decret d’Alcaldia de data d’avui, següents:
1r Sr. Joan Segado Cano
2n Sr. Pere Planas i Duran
3r Sra. Pilar Puimedon Monclús
4t Sra. Georgina Muñoz Gil
5è Sr. Jorge Martínez Vallmitjana
6è Sr. Francisco José Rosa Gutiérrez
7è Sr. Pere Oleart Comellas
SEGON.- El règim, condicions i facultats corresponent s’adequarà a allò establert en el Reglament
Orgànic Municipal i normativa legal aplicable.
TERCER.- Establir que la present resolució tindrà efectes des del dia d’avui, sense perjudici de la
preceptiva acceptació dels nomenats, tots ells com a interessats, i publicar-la en el Butlletí Oficial de
la província de Barcelona i en el tauler d’anuncis de la Corporació.
QUART.- Notificar la present resolució als interessats, a tots els departaments municipals i donar
compte al Ple en la primera sessió plenària que es celebri.

Votació.
El Ple es dóna per assabentat.
Acord núm. 2.4.

Donar compte decret d'alcaldia, Àrees i Regidories.

ALCALDIA
MRN_11/ 62
Proposta de l'Alcaldia
DECRET DE L'ALCALDIA Núm.
Olesa de Montserrat, 5 de juliol de 2011
Alcaldia
MLM_11/ 49
Vist l’art. 21 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l’art.41
del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic dels ens locals, on s’estableix que l’alcalde presideix la Corporació i
ostenta les atribucions de dirigir el govern i administració municipal, i l’organització dels serveis
administratius de la Corporació.
Atès allò establert en l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, art. 53 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; arts. 29 i següents del Reglament Orgànic Municipal vigent; i
arts. 43 i següents del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals.
Atès allò establert a l’article 13 i concordants de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada
parcialment per la Llei 4/1999, de 13 de gener i l'article 8 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost de Règim
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Jurídic i Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.
En l’ús de les atribucions que em confereix la legislació local vigent,
RESOL
PRIMER.- Delegar als regidors següents les competències que s'especifiquen a continuació i
disposar l'adscripció següent d'Àrees:
A) ALCALDIA
z

Règim Intern

z

Contractació

B) ÀREA DE DESENVOLUPAMENT
1a tinent d’Alcalde, Sr. JOAN SEGADO CANO

z

Regidor d'Hisenda: Sr. Joan Segado Cano

z

Regidor Promoció Econòmica: Sr. Salvador Prat Asensio

C) ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
2n tinent d’Alcalde, Sr. PERE PLANAS i DURAN
z

Regidor de Territori i Urbanisme: Sr. Pere Planas i Duran

z

Regidor de Manteniment d'Espais Publics i Medi Natural: Sr. Francesc Rosa Gutiérrez

D) ÀREA DE SERVEIS
3r tinent d’Alcalde, Sra. PILAR PUIMEDON MONCLÚS
z

Regidora d'Ensenyament, Cultura i Joventut: Sra. Pilar Puimedon Monclús.

z

Regidora de Benestar Social: Sra. Georgina Muñoz Gil.

z

Regidora de Participació Ciutadana: Sra. Montserrat Esparbé i Parent.

z

Regidor de Comunicació: Sr. Jordi Martínez Vallmitjana.

z

Regidor d'Esports: Sr. Pere Oleart Comellas.
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z

Regidor de Seguretat Ciutadana: Sr. Pere Planas i Duran

SEGON.- Establir que els tinents d’Alcalde adscrits a arees, exerciran mitjançant la present delegació
genèrica de l’Alcalde, totes les funcions de coordinació i supervisió dels serveis de cada àrea i
comprendrà les facultats de dirigir i gestionar els citats serveis, tret de les facultats de resoldre
assumptes que afectin tercers mitjançant actes administratius.
TERCER.- Delegar en el segon Tinent d'Alcalde, les competències següents, entenent-se en aquest
cas exceptuades les limitacions de l’apartat anterior sobre dictar resolucions que afectin a tercers:
- Llicències d’obres menors, Sr. Pere Planas i Duran, Regidor de Territori i Urbanisme.
- Denúncies per infraccions de vehicles, Sr. Pere Planas i Duran, Regidor de Seguretat Ciutadana.
- Licències d’activitats i llicències d'establiments. Sr. Pere Planas i Duran, Regidor de Territori i
Urbanisme.
QUART.- Establir que els regidors/es exerciran per delegació específica de l’Alcalde les funcions de
direcció i gestió dels serveis propis, sota la coordinació i supervisió dels respectius delegats/des
d’àrees.
CINQUÈ.- Determinar que l’àmbit de les facultats que es deleguen es concreten als assumptes i
serveis que conformen el contingut propi de cada àrea i delegació específica respectivament.
SISÈ.- Establir que la present resolució tindrà efectes des del dia d’avui, sense perjudici de la
preceptiva acceptació dels interessats, i publicar-se en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona
i en el tauler d’anuncis de la Corporació.
SETÈ.- Notificar la present resolució als interessats, a tots els departaments municipals i donar
compte al Ple en la primera sessió plenària que es celebri.

Votació.
El Ple es dóna per assabentat.
-------------------Acord núm. 3.

Proposta donar compte constitució dels grups municipals.

ALCALDIA
MRN_11/ 55
Proposta de l'Alcaldia
Atès que en data 11 de juny de 2011 es va constituir la nova Corporació sorgida de les eleccions
locals convocades per Reial Decret 424/2011, de 28 de març, i celebrades el dia 22 de maig
d’enguany.
Atès el que estableix l’art. 73.3 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, i resta d’articles concordants 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.
Atès allò disposat als arts. 24 i 25 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova
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el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, i art. 55 ROM.
Atès que els representants regidors de Bloc Olesà-Esquerra Unida i Alternativa - E (BO-EUIA-E),
Convergència i Unió (CiU), Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya - Partit Municipal
(PSC-PM), Partit Popular (PP), Plataforma X Catalunya (PxC), Entesa dels Olesans (EO) i Esquerra
Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM), han presentat escrit dirigit al president de la
Corporació, subscrit per tots els seus integrants i presentats a la Secretaria General de l’Ajuntament.
Per tot això l’Alcaldia proposa al Ple acordi:
PRIMER. Donar compte de la constitució dels grups municipals, designant-se en aquest acte
portaveus titular i suplent :
GRUP MUNICIPAL
BLOC OLESÀ - Esquerra Unida i
Alternativa - E
Convergència i Unió
Grup Municipal del Partit dels
Socialistes de Catalunya Progrés Municipal (PSC-PM)
Partit Popular
Plataforma per Catalunya
Entesa dels Olesans
Esquerra Republicana de
Catalunya - Acord Municipal

PORTAVEU TITULAR
Sra. Pilar Puimedon Monclús

PORTAVEU SUPLENT
Sr. Jordi Martínez Vallmitjana

Sr. Domenec Paloma Sancho
Sr. Jaume Monné i Dueñas

Sr. Joan Sanahuja Escribà
Sra. Rosina López Vigil

Sr. Jordi Manfredi López

Sr. Jose Francisco Ramírez
Carpintero

Sr. Francisco Javier Fernández
Giménez
Sr. Jordi Cornellas i Illa
Sra. Mireia Monfort Sòria

SEGON. Notificar aquest acord a tots els departaments municipals.

Votació.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS DIVUIT (18) MEMBRES ASSISTENTS MITJANÇANT
VOTACIÓ ORDINÀRIA.
-------------------Acord núm. 4.

Proposta d'establiment de sessions de Ple i Comissions Informatives.

ALCALDIA
MRN_11/ 56
Proposta de l'Alcaldia
Atès allò disposat per l’article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les Bases de Règim
Local.
Atès allò disposat als articles 97 al 103 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, i articles 10, 12, i 52 del Reglament
Orgànic Municipal, sobre el funcionament del Ple i Comissions Informatives en matèria de sessions.
L’Alcaldia proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
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PRIMER.1.
2.

Acordar que:

El Ple farà les seves sessions ordinàries el quart dijous de cada mes a les 20.00 hores.
El Ple farà les seves sessions extraordinàries a les 20.00 hores, llevat que el senyor Alcalde
decideixi establir altre hora.

SEGON.- Les comissions informatives farà les seves sessions ordinàries amb la periodicitat que
demanden les seves necessitats funcionals, determinant-se per cada Comissió.
TERCER.- Les sessions plenàries seran emeses en directe per Olesa Ràdio Emissora Municipal.

Votació.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS DIVUIT (18) MEMBRES ASSISTENTS MITJANÇANT
VOTACIÓ ORDINÀRIA.
-------------------Acord núm. 5.

Proposta d'establiment de les comissions d'estudi, informe i/o consulta.

ALCALDIA
MRN_11/ 57
Proposta de l'Alcaldia.
Atès els arts. 48 i 100 i ss 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.
que estableix que poden complementar l’organització municipal les comissions d’estudi, informe o
consulta; allò establert als arts. 119, 123, 124, 125 i 126 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens
locals; i el que estableixen els arts. 49 a 52 del Reglament Orgànic Municipal.
Atès que la Comissió Especial de comptes és òrgan obligatori en tots els ajuntaments segons allò
disposat per l’article 116 de la Llei de Bases del Règim Local 7/1985 i 101 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 i
articles 53 i 54 del Reglament Orgànic Municipal, i que la seva composició i funcionament ve
determinada pel propi article 116 esmentant de la LRBRL, 58 i 101del 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 127 del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Per tot això l’Alcaldia proposa al Ple acordi:
PRIMER.- Les Comissions informatives permanents, que tenen per funció l’estudi, l’informe o
consulta de les qüestions que han d’estar sotmeses a la decisió del Ple i de la Junta de Govern Local
quan aquesta actuï amb competències delegades, seran les següents, designant-se en aquest acte
pels grups municipals els membres integrants de les Comissions creades:
COMISSIÓ D'ECONOMIA I GOVERN

GRUP MUNICIPAL

TITULAR
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SUPLENT

BLOC OLESÀ - Esquerra Unida i
Alternativa - E
Convergència i Unió
Grup municipal del Partit dels
Socialistes de Catalunya Progrés Municipal.
Partit Popular
Plataforma x Catalunya
Entesa dels Olesans
Esquerra Republicana de
Catalunya - Acord Municipal

Sr. Jordi Martínez Vallmitjana

Sr. Pere Oleart Comellas

Sra. Mercè Jou Torras
Sr. Jaume Monné i Dueñas

Sr. Domenec Paloma Sancho
Sra. Rosina López Vigil

Sr. Jordi Manfredi López

Sr. Jose Francisco Ramírez
Carpintero

Sr. Francisco Javier Fernández
Giménez
Sr. Jordi Cornellas i Illa
Sra. Mireia Monfort Sòria

La Comissió Especial de Comptes que té per funció l'examen i l'estudi dels comptes generals de la
Corporació, juntament amb els justificants i antecedents, i emetre'n informe al respecte, queda
integrada en la Comissió d'Economia i Govern.
Aquesta Comissió d'Economia i Govern, coneixerà els diferents assumptes que siguin específics de
dret tributari i financer.
COMISSIÓ D'URBANISME I SOSTENIBILITAT

GRUP MUNICIPAL
TITULAR
BLOC OLESÀ - Esquerra Unida i
Sr. Pere Planas i Duran
Alternativa - E
Convergència i Unió
Sr. Joan Sanahuja Escribà
Grup municipal del Partit dels
Sr. Juan Miguel Flores Martínez
Socialistes de Catalunya Progrés Municipal.
Partit Popular
Sr. Jose Francisco Ramírez
Carpintero
Plataforma x Catalunya
Sr. Francisco Javier Fernández
Giménez
Entesa dels Olesans
Sr. Jordi Cornellas i Illa
Esquerra Republicana de
Sra. Mireia Monfort Sòria
Catalunya - Acord Municipal

SUPLENT
Sr. Francisco José Rosa
Gutiérrez
Sr. Domenec Paloma Sancho
Sr. Jaume Monné i Dueñas

Sr. Jordi Manfredi López

Aquest Comissió, coneixerà els assumptes que siguin competència de l'àrea de Territori i
Sostenibilitat.
COMISSIÓ DE SERVEIS A LA PERSONA

GRUP MUNICIPAL
BLOC OLESÀ - Esquerra Unida i
Alternativa - E
Convergència i Unió
Grup municipal del Partit dels
Socialistes de Catalunya Progrés Municipal.
Partit Popular

TITULAR
Sra. Georgina Muñoz Gil

SUPLENT
Sra. Pilar Puimedon Monclús

Sra. Mireia Cañadell Tobella
Sra. Rosina López Vigil

Sr. Domenec Paloma Sancho
Sr. Juan Miguel Flores Martínez

Sr. Jose Francisco Ramírez

Sr. Jordi Manfredi López
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Plataforma x Catalunya
Entesa dels Olesans
Esquerra Republicana de
Catalunya - Acord Municipal

Carpintero
Sr. Francisco Javier Fernández
Giménez
Sr. Jordi Cornellas i Illa
Sra. Mireia Monfort Sòria

Aquesta Comissió coneixerà aquells assumptes el coneixement dels quals no correspongui a les
anteriors comissions informatives esmentades.
SEGON. L’alcalde és el president nat de totes les comissions informatives d’estudi, informe o
consulta creades. La Presidència efectiva de les comissions informatives podrà ser delegada per
l’Alcaldia a proposta de cada Comissió informativa a un dels seus membres, prèvia elecció en el seu
sí.
Actuarà de secretari/ària qui ho sigui de l’Ajuntament o funcionari/ària en qui delegui.
TERCER.- D'acord amb l'article 49.3 del Reglament Orgànic Municipal, s'estableix el sistema de vot
ponderat.
QUART.- Notificar els acords adoptats a les persones interessades i a tots els caps de departaments
municipals.

Votació.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS DIVUIT (18) MEMBRES ASSISTENTS MITJANÇANT
VOTACIÓ ORDINÀRIA.
-------------------Acord núm. 6.

Proposta de nomenament de representants de la Corporació en òrgans
col·legiats.

ALCALDIA
MRN_11/ 58
Proposta modificada d’Alcaldia
De conformitat amb les previsions del Reglament Orgànic Municipal aprovat pel Ple de 30 de març
de 2000 i del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat
pel Reial Decret 2568/1986, de 26 de novembre, la Corporació ha de decidir sobre el nomenament
de representants d’aquesta en els diferents òrgans col•legiats que siguin competència del Ple.
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Nomenar representants d’aquesta Corporació en els òrgans col•legiats següents:
A) CONSELL MUNICIPAL ESCOLAR.
Sr. Juan Miguel Flores Martínez (Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés
Municipal).
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Sra. Pilar Puimedon Monclús (BLOC OLESÀ - Esquerra Unida i Alternativa - E).
Sr. Domenec Paloma Sancho (Convergència i Unió).
Sr. Jordi Cornellas i Illa (L'Entesa dels Olesans).
Sra. Mireia Monfort Sòria. (Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal).
Sr. José Francisco Ramírez Carpintero (Partit Popular).
Sr. Francisco Javier Fernández Giménez (Plataforma x Catalunya).

B) CREU ROJA LOCAL
Sra. Rosina López Vigil
C) ASSEMBLEA GENERAL DE UNIM.
Titular: Sra. Mercè Jou Torras
Suplent: Sr. Jordi Manfredi López
D) PATRONAT DE LA PASSIÓ.
Titular: Sr. Salvador Prat Asensio
Suplent: Sra. Pilar Puimedon Monclús
E) AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL OLESA DE MONTSERRAT – ESPARREGUERA.
Sr. José Francisco Ramírez Carpintero.
F) CONSELL DEL CNL CAN N’AMETLLER.
Sra. Pilar Puimedon Monclús.
G) CONSORCI DE TURISME DEL BAIX LLOBREGAT
Sr. Jordi Manfredi López
Sra. Mireia Monfort Sòria
H) FUNDACIÓ “PASSIONARIUM”.
Sr. Salvador Prat Asensio
Sra. Pilar Puimedon Monclús.
I) FUNDACIÓ “LA CAIXA”
Sr. Joan Segado Cano
Sra. Mercè Jou Torras
J) XARXA DE MUNICIPIS PER LA SOSTENIBILITAT
Sra. Mireia Monfort Sòria
K) PACTE INDUSTRIAL DE LA REGIÓ METROPOLITANA
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Sr. Joan Segado Cano
L) INOBAIX
Sr. Jordi Martínez Vallmitjana.
SEGON.- Queden sense efecte els anteriors nomenaments en els òrgans esmentats.
TERCER.- Comunicar aquest acord als òrgans col•legiats esmentats i representants designats.

Votació.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS DIVUIT (18) MEMBRES ASSISTENTS MITJANÇANT
VOTACIÓ ORDINÀRIA.
-------------------Acord núm. 7.

Indemnitzacions als membres de la Corporació
econòmiques a favor dels Grups Municipals.

i

assignacions

RÈGIM INTERN
TCR_11/ 87
Proposta de l’Alcaldia
Ra116-11
Exp. 871/2011
Atès la constitució de la nova Corporació resultant de les eleccions municipals.
Atès allò que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local (LRBRL).
Atès la necessitat d’adequar, tant les indemnitzacions als membres de la Corporació com les
assignacions econòmiques a favor dels Grups Municipals a la nova situació, aquesta Alcaldia
proposa al Ple de l’Ajuntament els següents acords:
PRIMER.- Que els membres de la Corporació amb dedicació exclusiva de l’Equip de Govern sigui un,
en aquest cas l’alcalde Sr. SALVADOR PRAT ASENSIO.
SEGON.- Que els càrrecs electes amb dedicació parcial de l’Equip de Govern siguin dos persones,
d’acord amb el següent detall:
NOM

% DE DEDICACIÓ

JOAN SEGADO CANO

55%

MONTSERRAT ESPARBÉ I PARENT

25%

TERCER.- Establir que les retribucions dels regidors amb dedicació exclusiva de l’Equip de Govern,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 31 9120 10000, són les següents:
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Alcalde

3.214,29€ bruts/mes,14 pagues anuals

QUART.- Establir que les retribucions dels regidors amb dedicació parcial de l’Equip de Govern, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 31 9120 10000, són les següents:
NOM

RETRIBUCIONS

JOAN SEGADO CANO

1.697,16€ bruts mes/14 pagues

MONTSERRAT ESPARBÉ I PARENT

642,87€ bruts mes/14 pagues

En el cas del Sr. Joan Segado Cano, aquestes retribucions tindran efecte a partir del dia 1 de
setembre de 2011.
CINQUÈ.- Aprovar l’Autorització i Disposició (AD) de la despesa per un import de 32.708,77€ amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 31 9120 10000, i l’import de 10.254,20€ amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 31 9207 16000 del Pressupost Municipal vigent.
SISÈ.- Establir les assignacions econòmiques a favor dels Grups Municipals, consistents en un
component fix, idèntic per a tots els grups per un import de 3.000€ anuals, i un altre variable en
funció del nombre de membres que conformen el Grup, per un import de 50€ mensuals per a cada
membre del Grup Municipal, amb efectes des de la data d’aprovació d’aquest acord.
SETÈ.- Establir que per als membres de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva ni parcial
percebran assistència per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la
Corporació segons el detall següent:
Assistència Sessió Plenària............................
Assistència Junta de Govern Local.................
Assistència Comissions Informatives..............
Assistència Comissió Especial de Comptes....
Assistència a Comissions Especials ................

150€
125€
50€
50€
50€

Per a aquestes assignacions el Departament de personal confeccionarà una nòmina específica de
càrrecs electes, i a tal efecte, a la data requerida pel Departament de personal, els respectius
secretaris dels òrgans col·legiats trametran a l’esmentat departament una certificació mensual de les
assistències efectuades pels càrrecs electes.
VUITÈ.- Els esmentats imports seran modificats anualment d’acord amb l’increment de les
retribucions previst a la Llei de Pressupostos de l’Estat per cada any per als empleats de
l’Administració Pública.
NOVÈ.- Publicar els presents acords en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) i exposar-los al tauler
d’edictes d’aquest Ajuntament.
DESÈ.- Notificar aquests acords als interessats i als departaments de UGRH, d’Intervenció, de
Tresoreria i a la Secretaria municipal.

Votació.
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APROVAT per DOTZE (12) vots a favor dels senyors/es Prat, Segado, Planas, Muñoz, Martínez,
Rosa, Oleart, Esparbé, Manfredi, Ramírez, Fernández i Monfort SIS (6) vots en contra dels
senyors/es Jou, Paloma, Cañadell, Sanahuja, López i Flores i CAP (0) abstenció.
-------------------Acord núm. 8.

Proposta aprovació Festes Locals 2012.

PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, INDÚSTRIA I TURISME
GSM_11/ 12
Proposta del Regidor de Promoció Econòmica
Exp. 768 / 2011
Atès que el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya en sol·licita cada any
que com a Ajuntament els proposem les dues festes locals del nostre municipi per a l’any 2012, que
no poden escaure’s en diumenge ni en cap dels dies de festa oficial.
Atès que la regidoria de Comerç ha organitzat un procés participatiu de totes les Associacions
Municipals.
Atès que en la reunió mantinguda el dia 16 de juny de 2011 en què hi estaven convocades les
Associacions de Veïns, AMPA Escoles, Associacions de Comerciants, Associacions Socials i
Solidàries, Associacions Culturals, Associacions Esportives, Partits Polítics i Sindicats, Escoles i
Entitats Juvenils,Associacions Medi Ambient,Residències Geriàtriques,Ordres Religioses.
Atès que a la data de la reunió de les entitats convocades hi van assistir 8 entitats de les 145
convocades.
Amb antelació a la data de la reunió hem rebut al servei resposta de 21 entitats amb el següent
resultat:
Per les votacions del dia de Santa Oliva, 20 entitats han votat el dia 11 de juny i 1
entitat el dia 8 de juny .
Per la Festa Major el resultat és: escollir el dia 25 de juny de 2012 com l’altra de les
dues festes locals, per 19 vots a favor del dia 25 i 2 vots a favor del dia 22 .
El dia de la reunió, de les entitats convocades (145), hi van assistir 8 entitats .
Els resultats de les votacions el dia de la reunió d’entitats que no han votat o que han modificat el seu
vot han estat:
Per les votacions del dia de Santa Oliva les 5 entitats han votat el dia 11 de juny i 1
entitat el dia 9 de juny ( dues entitats havien emès el seu vot per correu)
Per les votacions del dia de Festa Major les 5 entitats han votat el dia 25 de juny i 1
entitat ha votat el dia 23 de juny (dues entitats havien emès el seu vot per correu).

Amb totes aquestes modificacions els resultats han estat:
El dia 11 de juny escollit per vint-i-cinc vots a favor.
El dia 09 de juny escollit per un vot
El dia 08 de juny escollit per un vot
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El dia 25 de juny escollit per vint-i-quatre vots a favor
El dia 22 de juny escollit per dos vots
El dia 23 de juny escollit per un vot
Per tot l’exposat, aquesta Regidoria proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Proposar al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya com a
festes locals del nostre municipi per a l’any 2012 els dies 11 i 25 de juny
SEGON.- Comunicar aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya, a la Unitat de Recursos Humans ,a la regidoria de Treball i Formació i a la regidoria
d'Educació d’aquest Ajuntament.

Votació.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS DIVUIT (18) MEMBRES ASSISTENTS MITJANÇANT
VOTACIÓ ORDINÀRIA.
-------------------La presidència aixeca la sessió a dos quarts de deu de la nit, de la qual, com a secretari, estenc
aquesta acta de setze pàgines.
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