ACTA NÚM. 6. SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L' AJUNTAMENT PLE EL DIA 27
DE JUNY DE 2013
Al Saló de sessions de la Casa Consistorial de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, a les
vuit del vespre del dia 27 de juny de 2013, es reuneixen en primera convocatòria els
senyors relacionats a continuació, excusant la seva assistència el també relacionat, i es
constitueix l' Ajuntament Ple, per fer la sessió ordinària convocada i tractar els assumptes
que figuren a l'ordre del dia.
ASSISTENTS
Alcalde-President actal.
Sr. Joan Segado Cano
Vocals
Il·lm. Sr. Pere Planas Duran
Sra. Pilar Puimedon Monclús
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
Sr. Joan Sanahuja i Escribà
Sra. M.Teresa Escamilla Lòpez
Il·lm. Sr. Jaume Monné i Dueñas
Sra. Rosina López Vigil
Sr. Juan Miguel Flores Martínez
Sr. Jordi Manfredi López
Sr. José Francisco Ramírez Carpintero
Sr. Francisco Javier Fernández Giménez
Sr. Jordi Cornellas Illa
Sra. Mireia Monfort Sòria
Interventora
Sra. Betlem Trell Plaza
Secretari
Sr. Òscar González i Ballesteros
Excusa assistència
Il·lm. Sr. Salvador Prat i Asensio

-------------------Les deliberacions de la sessió present són gravades en suport sonor del disc compacte amb
el codi 2010 107 MB 15619. Per a tenir-ne accés o una còpia, se'n pot fer petició a l'oficina
d'atenció al ciutadà de l'Ajuntament.
-------------------Acord núm. 1.

Proposta d'aprovació de l'acta corresponent a la sessió de data 23
de maig de 2013.

La secretaria procedeix a donar lectura de l'acta de la sessió ordinària anterior,

corresponent al passat 23 de maig de 2013, la qual és aprovada per unanimitat dels
presents.
APROVAT per DISSET (17) vots a favor dels senyors/es Segado, Planas, Puimedon,
Muñoz, Martínez, Rosa, Oleart, Esparbé, Jou, Paloma, Sanahuja, Monné, López, Manfredi,
Ramírez, Cornellas i Monfort, cap (0) vot en contra, i UNA (1) abstenció del senyor Flores,
per no haver assistit a la sessió.
-------------------Acord núm. 2.

Donar compte Resolucions Alcaldia.

Es dóna compte de les resolucions de l’Alcaldia dictades des del dia 3 de maig al dia 5 de
juny de 2013.
El Ple es dóna per assabentat.
------------------La sra. Escamilla s'incorpora a la sessió.
Acord núm. 3.

Nomenament nou patró per a la Fundació Escola municipal d'Arts i
Oficis.

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE SERVEIS A LA PERSONA
La Comissió en sessió ordinària celebrada el dia 17 de juny de 2013, pels vots a favor del/s
els/les senyor/es Puimedon (9), Paloma (4), López (3), Ramírez (2), Fernández (1),
Cornellas (1) i Monfort (1) cap vot en contra i cap abstenció i, acorda informar
favorablement la Proposta de l'alcalde que es transcriu a continuació:
EDUCACIÓ
TOR_13/ 16

Proposta de l'alcalde
Vist que en el Ple del passat 28 de febrer 2013, es va prendre l'acord d'acceptar
la renúncia al càrrec de regidora d'aquest Ajuntament de la la senyora MIreia Cañadell i
Tobella.

Exp. 788/2013

Vist que la senyora Mireia Cañadell i Tobella fins a la data de l'acceptació de la renúncia,
era patrona de la Fundació Escola Municipal d'Arts i Oficis, fundació privada, en qualitat de
regidora del grup municipal Convergència i Unió.
Vist que degut a la renúncia de la senyora Mireia Cañadell i Tobella cal nomenar un nou
patró representant d'aquest grup municipal per a la Fundació Escola Municipal d'Arts i
Oficis.
Vist que el regidor d'aquest ajuntament pel grup de Convergència i Unió, senyor Joan
Sanahuja i Escribà, ha manifestat la seva voluntat de ser el nou patró d'aquesta fundació en
substitució de la sra. Mireia Cañadell.

Per tot això, l'alcalde proposa al Ple municipal l'adopció dels següents acords:
PRIMER. Deixar sense efecte l'acord del Ple municipal del passat 26 de gener de 2012,
únicament pel què fa el nomenament de la senyora Mireia Cañadell i Tobella, com a patrona
de la Fundació Escola Municipal d'Arts i Oficis, fundació privada.
SEGON. Nomenar nou patró de la Fundació Escola Municipal d'Arts i Oficis, fundació
privada al regidor de Convergència i Unió, senyor JOAN SANAHUJA i ESCRIBÀ.
TERCER. Notificar aquest acord a l'interessat, a la resta de patrons i a la Fundació Escola
Municipal d'Arts i Oficis, fundació privada.
Votació.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS DINOU (19) MEMBRES ASSISTENTS MITJANÇANT
VOTACIÓ ORDINÀRIA.
-------------------La sr. Fernández s'incorpora a la sessió.
Acord núm. 4.

Moció conjunta modificada dels grups municipals Bloc Olesà, Partit
dels Socialistes de Catalunya, Convergència i Unió, Partit Popular,
Plataforma per Catalunya, Entesa dels Olesans i Esquerra
Republicana de Catalunya, per a la defensa del riu Llobregat i contra
el col·lector de Salmorres.

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE SERVEIS A LA PERSONA
La Comissió en sessió ordinària celebrada el dia 17 de juny de 2013, pels vots a favor del/s
els/les senyor/es Puimedon (9), Paloma (4), López (3), Ramírez (2), Fernández (1),
Cornellas (1) i Monfort (1) cap vot en contra i cap abstenció acorda informar favorablement
la Moció modificada del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya que es
transcriu a continuació:
ALCALDIA
RSN_13/ 19

Moció conjunta modificada dels grups municipals del Bloc Olesà, del Grup municipal
del Partit dels Socialistes de Catalunya, de Convergència i Unió, del Partit Popular,
de Plataforma per Catalunya, de l'Entesa dels Olesans i d'Esquerra Republicana de
Catalunya, per a la defensa del riu Llobregat i contra el col·lector de Salmorres.
El passat 6 de maig vam patir un nou episodi de fuites en el col·lector de Salmorres que
voreja el riu Llobregat. La fuita es va produir en el terme municipal d'Esparreguera, però en
d'altres ocasions s'han produït fuites en el nostre terme municipal i en d'altres de poblacions
veïnes.

Aquestes fuites, que es repeteixen amb una freqüència intolerable posen de manifest
diverses qüestions, d'una gravetat que no pot escapar a ningú, i que tampoc poden deixar a
ningú indiferent, en primer lloc al nostre Ajuntament:
1.- La conducció presenta greus deficiències estructurals que posen en risc un dels espais
més sensibles del nostre territori i els aqüífers d'on ens abastim d'aigua potable - des de la
seva construcció el col·lector ha patit més de 300 fuites -. Les deficiències han estat
denunciades reiteradament per aquest Ajuntament i per d'altres afectats.
2.- El manteniment d'aquesta conducció és del tot ineficient i inadequat. De fet, les fuites es
repeteixen amb freqüència i a voltes amb conseqüències desastroses per a la flora i la f
auna de la zona: Monistrol al 2010; Olesa als anys 2010 i 2011; Abrera l'any 2012 i a
Esparreguera els anys 2012 i 2013.
3.- L'observació de l'estat de la canonada porta a pensar que les fuites, a més, són
constants. Lamentem profundament que precisament en l'any del riu Llobregat, i tenint una
moció presentada per ERC Olesa de Montserrat, aprovada per aquest Ajuntament, el futur
del riu que vertebra la nostra actual comarca, estigui en més risc que mai a causa de la
inacció de l'administració que té transferides les competències que haurien de garantir el
seu futur.
És ben clar que les administracions públiques i els organisme que en depenen no poden
dimitir de les seves responsabilitats, i més quan aquestes responsabilitats posen en risc el
present i el futur dels ciutadans i dels territoris, com en el cas que ens ocupa.
És per tot això que presentem els següents acords:
Primer.- Denunciar la greu situació de risc on ens porta la deixadesa de l'Agència Catalana
de l'Aigua i la inacció de la Generalitat de Catalunya en aquest assumpte lamentable.
Segon.- El Ple de la Corporació exigeix que es compleixin les obligacions pel que fa al
correcte manteniment d'aquest col·lector.
Tercer.- Que es prevegi, de manera immediata, una reforma integral d'aquest col·lector o, si
això no és possible, la seva eliminació.
Quart.- Que l'Agència Catalana de l'Aigua informi de manera constant a les administracions
i a les entitats i empreses que operen en el territori de les actuacions dutes a terme per tal
de solucionar aquest greu problema i del calendari d'aquestes actuacions.
Cinquè.- Fer arribar aquests acords a l'Agència Catalana de l'Aigua, al conseller de Territori
i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a l'empresa Iberpotash SA i als ajuntaments
d'Abrera, Monistrol de Montserrat i Esparreguera.
Votació.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS VINT (20) MEMBRES ASSISTENTS MITJANÇANT
VOTACIÓ ORDINÀRIA.
--------------------

Acord núm. 5.

Moció conjunta modificada dels grups municipals Bloc Olesà, Partit
dels Socialistes de Catalunya, Convergència i Unió, Partit Popular,
Plataforma per Catalunya, Entesa dels Olesans i Esquerra
Republicana de Catalunya, en favor de la transparència a les
Administracions Públiques.

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE SERVEIS A LA PERSONA
La Comissió en sessió ordinària celebrada el dia 17 de juny de 2013, pels vots a favor del/s
els/les senyor/es Puimedon (9), López (3), Ramírez (2), Fernández (1), Cornellas (1) i
Monfort (1) cap vot en contra i l'abstenció del senyor Paloma (4), acorda informar
favorablement la Moció modificada del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya
que es transcriu a continuació:
ALCALDIA
RSN_13/ 14

Moció conjunta modificada dels grups municipals Bloc Olesà, Partit dels Socialistes
de Catalunya, Convergència i Unió, Partit Popular, Plataforma per Catalunya, Entesa
dels Olesans i Esquerra Republicana de Catalunya, en favor de la transparència a les
Administracions Públiques.
El nostre país viu immers en una greu crisi econòmica, social i també en una crisi de valors
que fan necessari un procés de regeneració de models de les administracions públiques.
Els greus casos de corrupció fan que el conjunt de la ciutadania acabi posant a tothom en el
mateix sac, i l’existència d’alguns casos de corrupció – també en l’àmbit local – provoca la
sensació que tota l’administració en el seu conjunt estigui immersa en una corrupció
sistèmica.
Cal acabar amb aquesta sensació, ja que si volem construir un país nou vol dir també
construir una societat on certes conductes estiguin eradicades i mereixin un rebuig social,
no pel conjunt de la gent que honradament gestiona l’administració pública, sinó per aquells
que aprofitant la seva condició de càrrec electe en fan un mal ús.
L’administració local, com administració més propera a la ciutadania, i on aproximadament
9.000 persones a Catalunya hi dediquen moltes hores de manera desinteressada pot ser un
punt on arranqui aquesta transformació política que ens cal. Segurament els ajuntaments no
disposen de les eines legals necessàries però tant mateix poden convertir-se en motors
dinamitzadors d’aquestes canvis, d’una banda reclamant als poders legislatius l’aprovació
de noves normes o el compliment de les existents, i per l’altra aplicant canvis en el
funcionament diari que permetin introduir mecanismes de major proximitat i transparència.
Per tots els motius exposats anteriorment, tots els grups municipals proposen l’adopció dels
següents acords:
PRIMER. Instar al Parlament espanyol a aprovar la Llei de Transparència i del dret al lliure
accés a la informació pública, que obligui a tots els poders públics a ser ràpids i eficaços en
la facilitació d’informació a la ciutadania.

SEGON. Instar a la regulació d’un salari màxim per a l’exercici de servei públic, la no
acumulació de sous en l’exercici de càrrecs públics i la limitació de les retribucions de
càrrecs d’empreses privades que reben fons públics.
TERCER. Impulsar un Codi Ètic i d’Austeritat que catalogui i reglamenti l’ús dels espais i
mitjans públics, incloent-hi vehicles oficials, els regals i convits institucionals; que suprimeixi
les targetes de crèdit de què gaudeixen alguns càrrecs institucionals; i estableixi mesures
que fiscalitzin l’oportunitat i les despeses dels viatges oficials.
QUART. Manifestar la voluntat d’establir pressupostos participatius en l’àmbit local on el
ciutadà pugui actuar com a agent decisori sobre l’ús i destinacions de determinats projectes,
destinant una part del pressupost municipal a fomentar els pressupostos participatius .
CINQUÈ. Impulsar els Pactes d’Integritat com a eina per ajudar els governs, les empreses i
la societat civil a lluitar contra la corrupció en l’àmbit de la contractació pública .
SISÈ. Instar al Govern de l'Estat a fer pública la llista d'empreses amb seu als anomenats
paradisos fiscals i a garantir un rigorós seguiment fiscal de les mateixes.
SETÈ. Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya, del Congrés
de Diputats i Senat, i a tots els partits polítics amb representació a les cambres catalana i
espanyoles.
Votació.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS VINT (20) MEMBRES ASSISTENTS MITJANÇANT
VOTACIÓ ORDINÀRIA.
-------------------Acord núm. 6.

Donar compte al Ple cancel·lació de l'operació de préstec amb
BANKIA i pla d'ajust.

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I GOVERN
La Comissió en sessió ordinària celebrada el 17 de juny de 2013 es dóna per assabentada
de la cancel·lació de l'operació de préstec formalitzada amb BANKIA i pla d'ajust.
HISENDA
MLA_13/ 45

Donar compte cancel•lació de l’operació de préstec formalitzada amb BANKIA i pla
d'ajust
Donar compte al Ple de l'aprovació, per Junta de Govern Local de data 28 de maig
d'enguany, de l’aprovació de la cancel·lació mitjançant amortització anticipada de l’operació
de préstec formalitzada amb BANKIA, per un import de 443.995, 68 €, i de donar per
finalitzat el pla d’ajust del mecanisme de pagaments a proveïdors.

La proposta aprovada es transcriu literalment:
Proposta del regidor d’Hisenda
Expedient 704/2012
El 25 de febrer d’enguany es va aprovar el RDL 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es
determinen les obligacions d’informació i procediments necessaris per establir un
mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals.
Atès que, d’acord amb el que s’estableix a l’article 3.2 de l’esmentat RDL, es va elaborar
una relació certificada d’obligacions pendents de pagament, de la qual es va donar compte
al Ple, en sessió del dia 28 de març de 2012.
Atès que el Ple de l’Ajuntament del dia 28 de març, va aprovar el pla d’ajust previst al RDL
4/2012, el qual va valorar favorablement el 30 d’abril de 2012 la Secretaria General de
Coordinació Autonòmica i Local.
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 15 de maig de 2012 va aprovar una
operació d’endeutament a llarg termini per un import de 443.995,68 €, a un termini màxim
de 10 anys, amb 2 de carència en l’amortització de principal i un tipus d’interès equivalent
al cost de finançament del Tresor Públic als terminis assenyalats més un marge màxim de
115 punts bàsics al que s’afegirà un marge d’intermediació d’un màxim de 30 punts bàsics.
Atès que l’operació es va formalitzar amb Bankia.
Atès que el 27 de febrer d’enguany es va aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici
2012, amb el resultat d’un romanent de tresoreria per a despeses generals d’1.883.216,03
€, del qual 472.455 €, es reserven als efectes de l’article 32 de la llei orgànica 2/2012, de
27 d’abril.
Vistos els antecedents i l’informe d’Intervenció de l’expedient de liquidació del pressupost de
2012, el regidor d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords
següents:
PRIMER. Sol•licitar la cancel•lació mitjançant l’amortització anticipada de l’operació de
préstec formalitzada amb BANKIA, per un import de 443.995,68 €.
SEGON. Aprovar l’Autorització, Disposició i Reconeixement de l’Obligació (ADO) per un
import de 443.995,68 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 11 011 91350
HISENDA-DP-AMORT. PRÉSTECS M/LL TERMINI ENS FORA SECTOR PÚBL.
TERCER. Donar per finalitzat el pla d’ajust del mecanisme de pagaments a proveïdors.
QUART. Comunicar la cancel•lació de l’operació de préstec a la Direcció General de
Política Financera i assegurances.
CINQUÈ. Actualitzar l’operació de préstec a la Central d’Informació de Riscos de les
entitats locals per donar-la com a cancel•lada.

SISÈ. Donar compte al Ple a la propera sessió.
SETÈ. Comunicar aquests acords a l’oficina 6648 de Bankia i a la Tresoreria Municipal.
Votació.
El Ple es dóna per assabentat.
-------------------Acord núm. 7.

Modificació de crèdit 21/13 per crèdit extraordinari.

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I GOVERN
La Comissió en sessió ordinària celebrada el 17 de juny de 2013 ha acordat informar
favorablement per 1 vot a favor del Sr. Martínezt (9), 6 abstencions del Sr. Paloma (4), Sr.
Monné (3), Sr. Manfredi (2), Sr. Fernández (1), Sr. Cornellas (1) i Sra. Monfort (1) i cap vot
en contra (0), la proposta del regidor d'Hisenda que es transcriu a continuació:
HISENDA
MLA_13/ 43

Proposta del regidor d’Hisenda
Expedient 676/2013
Vist l’informe del departament de Solidaritat i Cooperació, de sol•licitud de modificació de
crèdit, del qual es constata la necessitat d’habilitar un crèdit extraordinari per fer front a la
despesa derivada del conveni de col•laboració amb motiu del VI Premi Delta dels 2011 i
2012.
Vist l’informe del departament de Sanitat i Consum, de sol•licitud de modificació de crèdit,
del qual es constata la necessitat d’habilitar un crèdit extraordinari que permeti l’aprovació
d’unes bases generals per a la posterior concessió d’un ajut per acció concertada amb
l’objecte d’aconseguir les colònies controlades de gats en àmbits urbans .
Atès que aquestes actuacions no es poden demorar per a l’exercici següent.
El finançament del crèdit extraordinari es proposa mitjançant baixes de crèdits de despeses
d'altres aplicacions no compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals
s'estimen reduïbles segons s’indica a la documentació que consta a l’expedient.
Tenint en compte que l’expedient es tramita per raons de necessitat, plenament justificades,
conforme el que disposa l’article 177 del Reial decret 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i els articles 35 a 37 del
reial Decret 500/90.
Vist l’informe de la instructora i el d’Intervenció, el regidor d’Hisenda proposa al Ple de la
Corporació l’adopció dels acords següents:

PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits 21/13, per crèdit extraordinari, per
un import de 9.180,00 €, al pressupost de 2013, finançat amb baixa per anul•lació d’altres
aplicacions pressupostàries del pressupost vigent, d’acord amb el resum de modificacions
de crèdit contingut a l’expedient.
SEGON. Exposar al públic durant quinze dies, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província,
durant els quals els interessats podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions
que estimin convenients davant el Ple.
TERCER. Finalitzat el període d’exposició pública, en cas que no s’hagi presentat cap
reclamació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu, sense que sigui necessari un
acord plenari i sense que entri en vigor fins que s’hagi publicat l’esmentada modificació .
QUART. Notificar aquests acords als departaments de Solidaritat i Cooperació, Igualtat i
Sanitat i Consum de la regidoria de Benestar Social.
Votació.
APROVAT per DEU (10) vots a favor dels senyors/es Segado, Planas, Puimedon, Muñoz,
Martínez, Rosa, Oleart, Esparbé, Fernández i Cornellas, Cap (0) vot en contra, i DEU (10)
abstencions dels senyors/es Jou, Paloma, Sanahuja, Escamilla, Monné, López, Flores,
Manfredi, Ramírez i Monfort.
-------------------Acord núm. 8.

Reconeixement de crèdit 4/2013.

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I GOVERN
La Comissió en sessió ordinària celebrada el 17 juny de 2013 ha acordat informar
favorablement per 2 vots a favor del Sr. Martínezt (9) i Sr. Cornellas (1), 5 abstencions del
Sr. Paloma (4), Sr. Monné (3), Sr. Manfredi (2), Sr. Fernández (1) i Sra. Monfort (1) i cap vot
en contra (0), la proposta del regidor d'Hisenda que es transcriu a continuació:
HISENDA
BMM_13/ 90

Proposta del Regidor d'Hisenda
Vist l’expedient de reconeixement de crèdits núm. 4/2013 amb càrrec al Pressupost
Municipal de 2013, per una despesa realitzada a l’exercici 2012, detallada en la relació
annexa Q/2013/79
per un import de QUATRE MIL SET-CENTS DEU EUROS I
TRENTA-VUIT CÈNTIMS (4.710,38 €).
Atès que la factura és de data 2013, però de la documentació que s’hi acompanya es
desprèn que el servei facturat s’ha realitzat en l’any 2012.
Atès que d’acord amb allò que disposa l’article 60.2 del Reial Decret 500/90, de 20 d’abril i
l’art. 19.3 de les bases d’execució del pressupost, correspon al Ple de la Corporació el
reconeixement d’obligacions quan sigui conseqüència de la realització de despeses en

exercicis anteriors.
Vista la documentació que hi figura a l’expedient 655/2013.
Vist l’informe de la Intervenció i altres documents que hi ha en l’expedient, el regidor
d’Hisenda proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent ACORD:
PRIMER. Aprovar la despesa que consta a l’expedient 655/2013 de reconeixement de
crèdits núm. 4/2013, detallada en la relació annexa Q/2013/79, d’import total de QUATRE
MIL SET-CENTS DEU EUROS I TRENTA-VUIT CÈNTIMS (4.710,38 €).
SEGON Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligació (ADO) que consta a
l’expedient de reconeixement de crèdits núm. 4/2013, relació annexa Q/2013/79,
corresponent a la despesa realitzada a l’exercici 2012, d’import QUATRE MIL SET-CENTS
DEU EUROS I TRENTA-VUIT CÈNTIMS (4.710,38 €), a favor de la SOCIEDAD GENERAL
DE AUTORES Y EDITORES (SGAE).
TERCER. Comunicar el present acord a la Tresoreria Municipal per als efectes
corresponents.
Votació.
APROVAT per CATORZE (14) vots a favor dels senyors/es Segado, Planas, Puimedon,
Muñoz, Martínez, Rosa, Oleart, Esparbé, Jou, Paloma, Sanahuja, Escamilla, Cornellas i
Monfort, Cap (0) vot en contra, i SIS (6) abstencions dels senyors/es Monné, López, Flores,
Manfredi, Ramírez i Fernández.
-------------------Acord núm. 9.

Proposta ratificació Decret d'Alcaldia de data 27 de maig de 2013,
MRN_13/39.

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I GOVERN
La Comissió en sessió ordinària celebrada el 17 juny de 2013 ha acordat informar
favorablement per 6 vots a favor del Sr. Martínezt (9), Sr. Paloma (4), Sr. Monné (3), Sr.
Manfredi (2), Sr. Fernández (1) i Sr. Cornellas (1), 1 abstenció de la Sra. Monfort (1) i cap
vot en contra (0), la proposta de l'Alcaldia que es transcriu a continuació:
ALCALDIA
MRN_13/ 40

Proposta de l'Alcaldia
Exp. 404/2008

DECRET DE L'ALCALDIA Núm.
Olesa de Montserrat, 27 de maig de 2013
Alcaldia

MRN_13/ 39

Interponer recurso de amparo contra la sentencia de fecha 22 de marzo de 2013 de la
misma Sección, dictada en el recurso de casación núm. 6698/2009, interpuesto por
Telefónica Móviles España, S.A.
Se ha notificado a este Ayuntamiento la sentencia de fecha 22 de marzo de 2013, dictada
en el recurso de casación número 6698/2009, interpuesto por Telefónica Móviles España,
S.A, en relación a la aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal
reguladora de la Tasa por aprovechamiento especial del dominio público local a favor de las
empresas explotadoras de servicios de suministros de interés general, para el ejercicio
2008, del Ayuntamiento de Olesa de Montserrat.
Estando disconforme esta Administración con la sentencia en grado de casación, y
habiéndose agotado todos los medios de impugnación previstos por las normas procesales
para el caso concreto, y considerándose que se ha producido una vulneración de derechos
constitucionales susceptibles de amparo, cabe interponer recurso de amparo constitucional,
de conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional.
De acuerdo con lo que dispone el art. 21.1.k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las bases de régimen local, y considerando que las Corporaciones Locales tienen el deber
inexcusable de defender sus bienes y derechos mediante el ejercicio de las acciones
pertinentes.
Visto que la gestión y recaudación de la tasa regulada por la ordenanza afectada por la
impugnación judicial ha sido delegada en la Diputación de Barcelona, que ejerce las
mencionadas facultades delegadas mediante el Organismo de Gestión Tributaria.
Por todo lo expuesto,
RESUELVO
PRIMERO.- Interponer recurso de amparo contra la sentencia de fecha 22 de marzo de
2013, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Supremo en el recurso de casación número 6698/2009, interpuesto por Telefónica
Móviles España, S.A, en relación a la aprobación definitiva de la modificación de la
Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por aprovechamiento especial del dominio público
local a favor de las empresas explotadoras de servicios de suministros de interés general,
para el ejercicio 2008, del Ayuntamiento de Olesa de Montserrat.
SEGUNDO.- Solicitar en el mismo escrito de interposición del recurso de amparo la medida
cautelar de suspensión de la sentencia que es objeto del mismo.
TERCERO.- Solicitar al Organismo de Gestión Tributaria de la Diputación de Barcelona la
asistencia jurídica consistente en la comparecencia y defensa judicial en el citado proceso y
designar como Letrado/da y procurador/a el que designe el Organismo de Gestión
Tributaria.
CUARTO.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno de la Corporación en la primera

sesión que se celebre.
Per tot això, l'Alcalde proposa al Ple l'adopció de l'acord següent:
PRIMER.- RATIFICAR el Decret d'Alcaldia de data 27 de maig de 2013, amb referència
MRN_13/39.
SEGON.- Notificar aquest acord, a l'Organisme de Gestió Tributària.
Votació.
RATIFICAT PER UNANIMITAT DELS VINT (20) MEMBRES ASSISTENTS MITJANÇANT
VOTACIÓ ORDINÀRIA.
-------------------Acord núm. 10.

Informe al Ple de les resolucions adoptades contràries als
reparaments fets per la Intervenció.

INFORME DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
La Comissió especial de comptes en sessió celebrada el 17 de juny de 2013 es dóna per
assabentada de les resolucions adoptades contràries als reparaments fets per la Intervenció
HISENDA
BMM_13/ 80

Proposta de donar compte al Ple de reparaments formulats per la Intervenció
municipal.
Vist l’expedient núm. 598/2013, corresponent a l’informe al Ple de les resolucions
adoptades contràries als reparaments fets per la Intervenció (art. 218 TRLRHL).
Atès que en el volum I de l’esmentat expedient hi figuren les factures del període
gener-desembre de 2012, corresponents als serveis realitzats pel personal del Centre
Municipal d’Atenció a les Drogodependències, a favor del Srs. JOSEP CHECA I SOLER,
JORDI FERRER I AMIGÓ, TOMÀS IGNACIO CASTELLÓ PONS, MONTSERRAT VIDAL
VALLS I ÀNGELS VIDAÑA MORENO (en endavant personal del Servei de
Drogodependències).
Atès que en volum II de l'esmentat expedient hi figuren les factures del període
gener-desembre de 2012, corresponents al tractament de residus i taxa, a favor de
l'empresa CESPA G.R., S.A..
Vista la documentació que s’incorpora a l’expedient 598/2013 (volum I), amb les dades
següents:
PERSONAL DE DROGODEPENDÈNCIES, en concepte de serveis realitzats a l’exercici

2012 al Centre d’Atenció a les Drogodependències de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat:
Núms. de factura: 01/2012 i 02/2012.
Període facturat: Gener i febrer de 2012.
Import total de les factures: 6.629,91 € i 6.629,91 € respectivament.
Data Informe de reparament de legalitat al reconeixement de les factures: 10/04/2012.
Núm. informe Intervenció: IAOM/0079/2012.
Data resolució de reparament suspensiu i aprovació, per Decret de l’Alcaldia, de les
despeses objecte de reparament: 24/05/2012.

Núms. de factura: 03/2012 i 04/2012.
Període facturat: Març i abril de 2012.
Import total de les factures: 6.629,91 € i 6.629,91 € respectivament.
Data Informe de reparament de legalitat al reconeixement de les factures: 30/05/2012
Data resolució de reparament suspensiu i aprovació, per Decret de l’Alcaldia, de les
despeses objecte de reparament: 19/06/2012.
Núms. factura: 05/2012.
Període facturat: Maig de 2012
Import total de les factures: 6.629,91 €
Data Informe de reparament de legalitat al reconeixement de les factures: 15/06/2012.
Data resolució de reparament suspensiu i aprovació, per Decret de l’Alcaldia, de les
despeses objecte de reparament: 19/06/2012.
Núms. factura: 06/2012
Període facturat: Juny de 2012.
Import total de les factures: 6.629,91 €.
Data Informe de reparament de legalitat al reconeixement de les factures: 30/07/2012.
Núm. informe Intervenció: 18/2012.
Data resolució de reparament suspensiu i aprovació, per Decret de l’Alcaldia, de les
despeses objecte de reparament: 30/07/2012.
Núms. de factura: 07/2012 i 08/2012.
Període facturat: Juliol i agost de 2012.
Import total de les factures: 6.629,91 € i 6.629,91 € respectivament.
Data Informe de reparament de legalitat al reconeixement de les factures: 21/09/2012.
Núm. informe Intervenció: 31/2012.
Data resolució de reparament suspensiu i aprovació, per Decret de l’Alcaldia, de les
despeses objecte de reparament: 26/09/2012.
Núms. factura: 09/2012
Període facturat: Setembre de 2012.
Import total de les factures: 6.629,91 €.
Data Informe de reparament de legalitat al reconeixement de les factures: 16/10/2012.
Núm. informe Intervenció: 43/2012.
Data resolució de reparament suspensiu i aprovació, per Decret de l’Alcaldia, de les
despeses objecte de reparament: 19/10/2012.
Núms. factura: 10/2012

Període facturat: Octubre de 2012.
Import total de les factures: 6.629,91 €.
Data Informe de reparament de legalitat al reconeixement de les factures: 28/11/2012.
Núm. informe Intervenció: 66/2012.
Data resolució de reparament suspensiu i aprovació, per Decret de l’Alcaldia, de les
despeses objecte de reparament: 21/11/2012.
Núms. de factura: 11/2012 i 12/2012.
Període facturat: Novembre i desembre de 2012.
Import total de les factures: 6.629,91 € i 6.629,91 € respectivament.
Data Informe de reparament de legalitat al reconeixement de les factures: 17/12/2012.
Núm. informe Intervenció: 84/2012.
Data resolució de reparament suspensiu i aprovació, per Decret de l’Alcaldia, de les
despeses objecte de reparament: 19/12/2012.
Vista la documentació que s’incorpora a l’expedient 598/2013 (volum II), amb les dades
següents:
CESPA G.R., SA, en concepte de serveis realitzats a l’exercici 2012 pel tractament de
residus urbans i taxa segons Llei 7/2011, de 27 de juliol:

Núms. de factura: 12PIR00032 i 12PIR00125.
Període facturat: Gener i febrer de 2012.
Import total de les factures: 40.702,77 € i 35.946,49 € respectivament.
Data Informe de reparament de legalitat al reconeixement de les factures: 10/04/2012.
Núm. informe Intervenció: IAOM/0079/2012.
Data resolució de reparament suspensiu i aprovació, per Decret de l’Alcaldia, de les
despeses objecte de reparament: 24/05/2012.

Núms. de factura: 12PIR00211 i 12PIR00310.
Període facturat: Març i abril de 2012.
Import total de les factures: 42.302,74 € i 39.540,60 € respectivament.
Data Informe de reparament de legalitat al reconeixement de les factures: 30/05/2012
Data resolució de reparament suspensiu i aprovació, per Decret de l’Alcaldia, de les
despeses objecte de reparament: 19/06/2012.
Núm. factura: 12PIR00409.
Període facturat: Maig de 2012
Import total de les factures: 42.305,58 €
Data Informe de reparament de legalitat al reconeixement de les factures: 02/07/2012.
Data resolució de reparament suspensiu i aprovació, per Decret de l’Alcaldia, de les
despeses objecte de reparament: 12/07/2012.
Núm. factura: 12PIR00503.
Període facturat: Juny de 2012
Import total de les factures: 40.810,81 €
Data Informe de reparament de legalitat al reconeixement de les factures: 25/07/2012.
Núm. informe d’Intervenció: 15/2012.

Data resolució de reparament suspensiu i aprovació, per Decret de l’Alcaldia, de les
despeses objecte de reparament: 30/07/2012.

Núm. factura: 12PIR00596.
Període facturat: Juliol de 2012
Import total de les factures: 40.880,89 €
Data Informe de reparament de legalitat al reconeixement de les factures: 21/09/2012.
Núm. informe d’Intervenció: 29/2012.
Data resolució de reparament suspensiu i aprovació, per Decret de l’Alcaldia, de les
despeses objecte de reparament: 25/09/2012.
Núms. factura: 12PIR00678 i 12PIR00773.
Període facturat: Agost i setembre de 2012
Import total de les factures: 37.332,85 € i 36.072,84 € respectivament.
Data Informe de reparament de legalitat al reconeixement de les factures: 18/10/2012.
Núm. informe d’Intervenció: 46/2012.
Data resolució de reparament suspensiu i aprovació, per Decret de l’Alcaldia, de les
despeses objecte de reparament: 22/10/2012.
Núm. factura: 12PIR00854.
Període facturat: Octubre de 2012
Import total de les factures: 41.210,26 €
Data Informe de reparament de legalitat al reconeixement de les factures: 04/12/2012.
Núm. informe d’Intervenció: 70/2012.
Data resolució de reparament suspensiu i aprovació, per Decret de l’Alcaldia, de les
despeses objecte de reparament: 10/12/2012.
Núm. factura: 12PIR00949.
Període facturat: Novembre de 2012
Import total de les factures: 38.686,47 €
Data Informe de reparament de legalitat al reconeixement de les factures: 17/12/2012.
Núm. informe d’Intervenció: 85/2012.
Data resolució de reparament suspensiu i aprovació, per Decret de l’Alcaldia, de les
despeses objecte de reparament: 19/12/2012.

Núm. factura: 12PIR01038.
Període facturat: Desembre de 2012
Import total de les factures: 38.193,25 €
Data Informe de reparament de legalitat al reconeixement de les factures: 8/02/2013.
Núm. informe d’Intervenció: 16/2013.
Data resolució de reparament suspensiu per Decret de l’Alcaldia: 8/02/2013.
Aprovació despeses objecte de reparament: Ple de data 28/02/2013.

Núm. factura: 12PIR01089.
Període facturat: 31 Desembre de 2012
Import total de les factures: 647,36 €
Data Informe de reparament de legalitat al reconeixement de les factures: 6/03/2013.

Núm. informe d’Intervenció: 30/2013.
Data resolució de reparament suspensiu i aprovació, per Decret de l’Alcaldia, de la despesa
objecte de reparament: 12/03/2013.
D’acord amb l’article 218 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, l’òrgan interventor ha d’elevar al
Ple totes les resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries als
reparaments efectuats.
Votació.
El Ple es dóna per assabentat.
-------------------Acord núm. 11.

Ampliació pròrroga convenis subscrits
l'Habitatge i l'Ajuntament per l'OLH/Borsa.

entre

l'Agència

de

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME I SOSTENIBILITAT.
La Comissió Informativa d'Urbanisme i Sostenibilitat, en sessió ordinària del dia 18 de juny
de 2013, va acordar, amb els vots a favor dels Srs. Planas (9), Sanahuja (4), Ramírez (2),
Fernández (1) i Cornellas (1), CAP (0) en contra, i l'abstenció de la Sra. Monfort (1),
informar favorablement la següent proposta del Regidor de Manteniment d'Espais Públics i
Medi Natural.
HABITATGE I PATRIMONI
MBM_13/ 10

Proposta del Regidor de Manteniment d’Espais Públics i Medi Natural
Exp. 979/2011.

Atès que l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat tenia signat fins a 31 de
desembre de 2012 el “Conveni de col·laboració i d’encàrrec de gestions entre l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, relatiu a l’Oficina Local
d’Habitatge situada en aquest municipi” i el “Conveni de col·laboració entre l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, relatiu al Programa de
mediació per al lloguer social d’habitatges”.
Atès que en data 23 d’octubre de 2012 via correu electrònic, l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya va proposar a l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat la subscripció d’addendes de
pròrroga per al primer semestre de 2013 per als dos convenis, atesa la previsió de pròrroga
del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2013 i del Decret del Pla per al
dret a l’habitatge 2009-2012 que aleshores s’estava elaborant.
Atès que el Ple de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, en sessió ordinària celebrada el 28
de novembre de 2012, va aprovar les addendes de pròrroga per al primer semestre de 2013
del “Conveni de col·laboració i d’encàrrec de gestions entre l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya i l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge situada
en aquest municipi” i el “Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya i l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, relatiu al Programa de mediació per al

lloguer social d’habitatges”.
Atès que en data 24 de maig de 2013 via correu electrònic, l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya proposa a l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, en concordança amb la situació
actual de pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya i de pròrroga del Pla
per al dret a l’habitatge, la subscripció d’un Acord d’ampliació de la pròrroga dels convenis
fins al 31 de desembre de 2013.
Vist l’informe tècnic previ, el regidor de Manteniment d’Espais Públics i Medi Natural
proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels acords següents:
PRIMER.- Aprovar l’ampliació de la pròrroga del “Conveni de col·laboració i d’encàrrec de
gestions entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat
relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge situada en aquest municipi” i del “Conveni de
col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat, relatiu al programa de mediació per al lloguer social d’habitatges” fins al 31 de
desembre de 2013.
SEGON.- Aprovar el compromís d’ingrés per import de 14.854,00€ al concepte
pressupostari 42 45080 Subvenció Generalitat Habitatge en concepte d’aportació màxima
del Conveni relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge.
TERCER.- Aprovar el compromís d’ingrés per import de 1.425,00€ al concepte
pressupostari 42 45080 Subvenció Generalitat Habitatge en concepte d’aportació màxima
global del Conveni relatiu al Programa de Mediació per al lloguer social d’habitatges.
QUART.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura de les ampliacions de pròrroga dels
convenis esmentats a l’acord primer.
CINQUÈ.- Notificar aquests acords a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, a la Regidoria
de Manteniment d’Espais Públics i Medi Natural, i a la Intervenció i Tresoreria municipals.
Votació.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS VINT (20) MEMBRES ASSISTENTS MITJANÇANT
VOTACIÓ ORDINÀRIA.

Acord núm. 12.

-------------------Control, Precs i Preguntes
-------------------

La presidència aixeca la sessió a les deu de la nit, de la qual, com a secretari, estenc
aquesta acta de disset pàgines.

