ACTA NÚM. 7. SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L' AJUNTAMENT PLE EL DIA 25
DE JULIOL DE 2013
Al Saló de sessions de la Casa Consistorial de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, a les
vuit del vespre del dia 25 de juliol de 2013, es reuneixen en primera convocatòria els
senyors relacionats a continuació, excusant la seva assistència els també relacionats, 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
Illm. Sr. Salvador Prat i Asensio
Vocals
Sr. Joan Segado Cano
Illm. 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
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
Illm. Sr. Jaume Monné i Dueñas
Sra. Rosina López Vigil

-------------------Les deliberacions de la sessió present són gravades en suport sonor del disc compacte
amb el codi 2010 107 L E 15166. 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 27
de juny de 2013.

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

corresponent al passat 27 de juny de 2013, la qual és aprovada per unanimitat dels
presents.
APROVAT per QUINZE (15) vots a favor dels senyors Segado, Planas, Puimedon, Muñoz,
Martínez, Rosa, Oleart, Esparbé, Paloma, Sanahuja, Flores, Manfredi, Ramírez, Cornellas i
Monfort, Cap (0) vot en contra, i UNA (1) abstenció del senyor Prat, 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 6 de juny al dia 10 de
juliol de 2013.
El Ple es dóna per assabentat.

-------------------Acord núm. 3.

Ratificació pel ple decret de l'Alcaldia

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I GOVERN
La Comissió en sessió extraordinària i urgent celebrada el 18 de juliol de 2013 es dóna per
assabentada de la ratificació del Decret d'Alcaldia de data 28 de juny de 2013.
HISENDA
MLA_13/ 51

Proposta del regidor d'Hisenda
Expedient 505/2013
Atès que el Sr. Alcalde en data 28 de juny de 2013, va dictar el Decret que es transcriu a
continuació:

“Olesa de Montserrat, 28 de juny de 2013
Hisenda
MLA_13/ 48

Expedient 505/2013
L’Ajuntament Ple en sessió ordinària del dia 23 de maig d’enguany, va aprovar inicialment
la modificació de l’Ordenança número 14, General reguladora de preus públics, en els
seus annexos números 2 i 5 corresponents a l’escola de Música i a la Llar d’Infants,
respectivament.
Durant el període d’exposició pública de l’acord d’aprovació inicial, no s’han presentat

al•legacions, per tant, l’esmentada ordenança resta aprovada definitivament d’acord amb
l’article 49 de la llei 7/1985, de Bases de règim local.
Durant la tramitació de la publicació del text modificat, s’ha detectat un error material en
l’annex de l’expedient de referència ja que tant al redactat en vigor, com a la sol•licitud de
la regidoria d’ensenyament, assenyalen al punt 1 de l’article 6è. Beneficis fiscals, l’aplicació
d’un coeficient reductor sobre les tarifes d’escolaritat i no sobre les tarifes anteriors tal i com
s’indica erròniament a l’annex.
Com a conseqüència de la imminent aplicació dels nous preus per al curs 2013-2014, i per
tal de publicar l’annex amb aquesta correcció, és justifica que la seva aprovació la faci
l’Alcalde i que posteriorment es doni compte al Ple a la primera sessió que celebri per a la
seva ratificació, d’acord amb l’article 21.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les Bases de Règim Local.
De conformitat amb allò que preveu l’article 105.2 de la llei de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, llei 30/1992 de 26 de
novembre i l’article 74 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya, aquesta Alcaldia
RESOL
Primer. Rectificar l’error material detectat a l’annex número 1, pel qual es modifica l’annex
número 14.5.B. Curs 2013/2014. Llars Infants, en el seu article 3r. Beneficis fiscals, primer
paràgraf del punt, el qual ha de quedar amb el redactat següent:
On diu:
1. Alumnes que formin part d’una família nombrosa o monoparental amb ingressos
inferiors a 3 vegades l’IRSC (Índex de renda de suficiència de Catalunya) anual, tenen dret
a l’aplicació d’un coeficient reductor del 0,75 sobre les tarifes anteriors.
Ha de dir:
1. Alumnes que formin part d’una família nombrosa o monoparental amb ingressos
inferiors a 3 vegades l’IRSC (Índex de renda de suficiència de Catalunya) anual, tenen dret
a l’aplicació d’un coeficient reductor del 0,75 sobre la tarifa d’escolaritat.
Segon. Sotmetre aquesta resolució al Ple per a la seva ratificació.”
Vistos els articles 4 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim
Local, i el capítol VI 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, el regidor d'Hisenda proposa al Ple
de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:

PRIMER I ÚNIC PUNT. Ratificar el decret abans esmentat.
Votació.
RATIFICAT PER UNANIMITAT DELS
MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA.

SETZE

(16)

MEMBRES

ASSISTENTS

-------------------La sra. Escamilla s'incorpora a la sessió.
Acord núm. 4.

Proposta esmenada aprovació modificació de crèdit 26/13 per crèdit
extraordinari.

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I GOVERN
La Comissió en sessió extraordinària i urgent celebrada el 18 de juliol de 2013 ha acordat
informar favorablement per 2 vots a favor del Sr. Oleart (9) i Sra. Monfort (1) 3 abstencions
del Sr. Paloma (4), Sr. Ramírez (2) i el Sr. Fernández (1) i cap vot en contra (0), la proposta
del regidor d'Hisenda que es transcriu a continuació:
HISENDA
MLA_13/ 52

Proposta esmenada del regidor d’Hisenda
Exp. 1182/2013
Vist l’informe del regidor d’Hisenda, de sol•licitud de modificació de crèdit, del qual es
constata la necessitat d’habilitar un crèdit extraordinari, per un import de 30.000,00 €, que
permeti l’aprovació d’unes bases i convocatòria l’objecte de les quals serà la concessió
d’ajudes a aquelles famílies que hagin de transmetre el seu habitatge habitual per dació en
pagament d’un deute hipotecari o per l’execució hipotecària. A més, es constata la
necessitat d'habilitar un crèdit extraordinari per un import de 2.000 €, per tal de respondre a
les obligacions derivades del conveni a subscriure entre l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
i el Consell Comarcal del Baix Llobregat.
Atès que el finançament es proposa mitjançant la baixa del crèdit, per un import de
32.000,00 €, de l’aplicació pressupostària 11 929 27000 HISENDA- FONS DE
CONTINGÈNCIA, amb un crèdit inicial de 100.000,00 €, la qual, tal i com s’indica a la
memòria continguda a l’expedient d’aprovació del pressupost, no tenia caràcter obligatori,
malgrat es va creure oportuna la seva inclusió per tal de poder atendre, si era el cas,
modificacions de crèdits per a despeses imprevistes.
Atès que aquesta actuació no es pot demorar per a l’exercici següent.

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 26/13, per crèdit extraordinari, per
un import de 32.000,00 €, al pressupost de 2013, finançat amb baixa per anul•lació d’una

aplicació pressupostària 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 a les regidories d’Hisenda i Benestar Social.
Votació.
APROVAT per DOTZE (12) vots a favor dels senyors/es Prat, Segado, Planas, Puimedon,
Muñoz, Martínez, Rosa, Oleart, Esparbé, Flores, Cornellas i Monfort, Cap (0) vot en contra,
i CINC (5) abstencions dels senyors/es Paloma, Sanahuja, Escamilla, Manfredi i Ramírez.

-------------------Acord núm. 5.

Proposta aprovació revisió de preus. FOMENTO.

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE SERVEIS A LA PERSONA
La Comissió en sessió ordinària celebrada el dia 15 de juliol de 2013, pels vots a favor del/s
els/les senyor/es Muñoz (9), Paloma (4), López (3), Fernández (1) i Monfort (1) cap vot en
contra i l'abstenció del senyor Ramírez (2) acorda informar favorablement la Proposta del
Regidor de Manteniment d'Espais Públics i Medi natural que es transcriu a continuació:
MEDI AMBIENT
MVT_13/ 70

Proposta del Regidor de Manteniment d’Espais Públics i Medi Natural
Exp.410/05. Ctc.62-13. Atès que l’Ajuntament Ple en sessió ordinària de data 25 de gener
de 2007 va adjudicar el contracte de gestió de servei públic municipal de recollida i
transport de residus municipals i neteja viària, a l’empresa FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES I CONTRATAS, SA mitjançant concessió administrativa, pel termini
de vuit anys.
Atès que en data 20 de desembre de 2012, es van aprovar les revisions de preus de
l’esmentat contracte incrementat el seu import actual en 241.699,99€ (IVA inclós)
corresponent als anys 2010, 2011 i 2012.
Atès que l’adjudicatari ha sol•licitat la revisió de preus del contracte en data 03 d’abril de
2013 i número de registre 3.014,d’acord amb el que estableix la clàusula 38 del Plec de
clàusules administratives particulars, que contempla que durant el primer any de prestació
del servei no hi haurà cap revisió de preus i a partir del segon any, el contracte es revisarà

anualment, d’acord amb les variacions que experimenti l’Index de preus al Consum publicat
per l’Institut Nacional d’Estadística, prenent com a base al preu d’adjudicació.
Vist l’informe emès pel Tècnic Cap del Departament de Medi Ambient de data 22 de maig
de 2013.
Vist l’informe emès per la Cap de Contractació d’aquest Ajuntament de data 30 de maig
d’enguany sobre la revisió de preus sol•licitada.
Vist allò que disposa l’art. 103 del Text refós de la Llei de Contractes de les administracions
públiques (TRLCAP), per tot això, aquesta Regidoria proposa al Ple municipal l’adopció dels
següents acords:

PRIMER. Aprovar la revisió de preus del contracte de gestió
recollida i transport de residus municipals i neteja viària,
CONSTRUCCIONES I CONTRATAS, SA, incrementant
142.602,99€ resultat d’aplicar l’11’8% import de l’increment
d’abril de 2012.

de servei públic municipal de
a l’empresa FOMENTO DE
el seu import actual en
de l’IPC, amb efectes de l’1

SEGON. Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació (ADO) per un
import de CENT VINT-I-NOU MIL SIS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB VUIT
CÈNTIMS (129.639,08€) més DOTZE MIL NOU-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB
NORANTA-UN CÈNTIMS (12.993,91€) corresponent al 10% d’IVA, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 42 162 22706 del pressupost municipal per a 2013, corresponent a
l’increment de preus del contracte per revisió, corresponent al període de l’1 d’abril de 2012
a 31 de març de 2013.
TERCER. Notificar aquest acord a l'empresa adjudicatària, a la Regidoria de Manteniment
d’Espais Públic i Medi Natural, al departament de Medi Ambient, a la Intervenció i a la
Tresoreria municipals.
Votació.
APROVAT per QUINZE (15) vots a favor dels senyors/es Prat, Segado, Planas, Puimedon,
Muñoz, Martínez, Rosa, Oleart, Esparbé, Paloma, Sanahuja, Escamilla, Flores, Cornellas i
Monfort, Cap (0) vot en contra, i DOS (2) abstencions dels senyors Manfredi i Ramírez.

-------------------Acord núm. 6.

Moció conjunta modificada dels grups municipals de Convergència
i Unió, del Bloc Olesà, Entesa dels Olesans i d'Esquerra
Republicana de Catalunya d'adhesió al Pacte Nacional pel Dret a
Decidir.

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE SERVEIS A LA PERSONA
La Comissió en sessió ordinària celebrada el dia 15 de juliol de 2013, pels vots a favor del/s
els/les senyor/es Muñoz (9), Paloma (4) i Monfort (1) el vot en contra del senyor Ramírez

(2) i les abstencions del/s els/les senyor/es López (3) i Fernández (1) acorda informar
favorablement la Moció conjunta modificada dels grups municipals de Convergència i Unió,
del Bloc Olesà, i d'Esquerra Republicana de Catalunya que es transcriu a continuació:
ALCALDIA
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Moció conjunta modificada dels grups municipals de Convergència i Unió, del Bloc
Olesà, Entesa dels Olesans i d'Esquerra Republicana de Catalunya d'adhesió al Pacte
Nacional pel Dret a Decidir.
El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la
voluntat d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la igualtat
d’oportunitats de tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva identitat
col·lectiva.
Davant l’actual situació de bloqueig polític, financer, social, cultural i lingüístic de Catalunya
en el si de l’Estat Espanyol, el poble de Catalunya i les seves institucions han expressat la
voluntat de decidir el futur polític de Catalunya a través de diverses formes: les
manifestacions massives del 10 de juliol de 2010 sota el lema «Som una Nació, nosaltres
decidim» i la de l’11 de setembre de 2012 sota el lema «Catalunya nou Estat d’Europa», la
resolució del Parlament de Catalunya, de data 27 de setembre de 2012, la qual constatava
la necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar lliurament i democràticament el
seu futur col·lectiu mitjançant una consulta, la Declaració de sobirania i el dret a decidir del
poble de Catalunya adoptada pel Parlament el passat 23 de gener de 2013.
El dia 26 de juny de 2013, es va constituir, al Parlament de Catalunya, el Pacte Nacional pel
Dret a Decidir, una cimera que vol facilitar la participació de la societat civil en el procés cap
a la celebració d’una consulta sobre el futur polític de Catalunya. A aquesta reunió
constituent, presidida pel president de la Generalitat, Artur Mas, hi van ser presents una
quarantena de persones en representació de partits polítics, associacions municipalistes i
entitats culturals, cíviques, ciutadanes, empresarials i sindicals.
El dret a decidir és un objectiu de país i, com a tal, ha de buscar el compromís i la
coresponsabilitat de tots els agents per tal que se’l facin seu i impulsin l’expressió
democràtica de tots els catalans i catalanes el dia que es celebri la consulta. Aquest suport
majoritari és el que donarà legitimitat al procés i té la seva base en la llibertat d’expressió
de qualsevol poble recollida en tots els tractats internacionals.
El dret a decidir garanteix un procés democràtic, transparent i de respecte a la pluralitat
d’opinions de la societat. El pronunciament del poble de Catalunya ha de ser, única i
exclusivament, l’expressió majoritària de la voluntat dels seus ciutadans i ciutadanes. Per
tot això, els grups municipals de Convergència i Unió, del Bloc Olesà, Entesa dels Olesans i
d'Esquerra Republicana de Catalunya proposen al Ple Municipal els següents acords:
PRIMER.- Adherir-se al PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR a través de la
Plataforma www.dretadecidir.cat.
SEGON.- Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin
també a aquest procés democràtic de l’exercici al dret a decidir i a la celebració d’una

consulta sobre el futur polític de Catalunya.
TERCER.- Enviar aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya i
a l’Associació de Municipis per la Independència.
Votació.
APROVAT per QUINZE (15) vots a favor dels senyors/es Prat, Segado, Planas, Puimedon,
Muñoz, Martínez, Rosa, Oleart, Esparbé, Paloma, Sanahuja, Escamilla, Flores, Cornellas i
Monfort, DOS (2) vots en contra dels senyors Manfredi i Ramírez, i Cap (0) abstenció.

-------------------El sr. Fernández s'incorpora a la sessió.
Acord núm. 7.

Moció conjunta modificada dels grups municipals Bloc Olesà,
Convergència i Unió, Partit dels Socialistes de Catalunya, Partit
Popular, Plataforma per Catalunya, Entesa dels Olesans i Esquerra
Republicana de Catalunya per a reclamar l'alliberament dels presos
polítics sahrauís del campament Gdeim Ikik.

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE SERVEIS A LA PERSONA
La Comissió en sessió ordinària celebrada el dia 15 de juliol de 2013, pels vots a favor del/s
els/les senyor/es Muñoz (9), Paloma (4), López (3), Ramírez (2), Fernández (1) i Monfort
(1) cap vot en contra i cap abstenció acorda informar favorablement la Moció conjunta dels
grups municipals del Bloc Olesà, de Convergència i Unió, del Partit dels Socialistes de
Catalunya i d'Esquerra Republicana de Catalunya que es transcriu a continuació:
ALCALDIA
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Moció conjunta modificada dels grups municipals Bloc Olesà, Convergència i Unió,
Partit dels Socialistes de Catalunya, Partit Popular, Plataforma per Catalunya, Entesa
dels Olesans i Esquerra Republicana de Catalunya per a reclamar l'alliberament dels
presos polítics sahrauís del campament Gdeim Ikik.
Atès que el 8 de novembre de 2010 el Campament de Gdeim Izik, als afores
de la ciutat sahrauí de Aiún, organitzat per milers de persones sahrauís per protestar per
les seves deplorables condicions de vida, va ser dissolt violentament per les forces
d'ocupació marroquines causant víctimes i desapareguts.

Exp. 1731/2011.

Atès que aquest campament de més de 20.000 persones pretenia denunciar la situació en
què viuen els i les sahrauís al Territori No Autònom del Sàhara Occidental, últim territori
d'Àfrica pendent de descolonització sota tutela del Consell de Seguretat de les Nacions
Unides.
Atès que el poble sahrauí viu una situació de contínues violacions de drets humans,

espoliació dels seus recursos naturals, detencions arbitràries, desaparicions i tortures.
Atès que amb aquesta dissolució violenta per part de la força ocupant marroquí, el règim
del Marroc va procedir a detenir i a obtenir declaració sota tortura a 24 sahrauís per
responsabilitzar-los de la mort d'agents marroquins en els esdeveniments de la violenta
dissolució de Gdeim Izik.
Atès que posteriorment, i malgrat no tenir jurisdicció sobre el Territori no Autònom del
Saharà Occidental, el règim marroquí va procedir a jutjar-los en un tribunal militar que
segons el parer de nombrosos observadors internacionals no va comptar amb les degudes
garanties per falta de proves.
Atès que després de nou dies de judici i set hores de deliberació el tribunal militar marroquí
va condemnar a nou activistes a cadena perpètua, a quatre a 30 anys de presó, a altres
deu a penes d'entre 20 i 25 anys i als dos últims a dos anys de presó.
Atès que aquestes duríssimes penes suposen un nou atemptat contra el poble sahrauí,
contra el seu dret d'autodeterminació i la seva existència, ja que es tracta d'un poble
sotmès permanentment a violacions per part de la força ocupant marroquí.
Atès que diferents institucions europees, parlaments nacionals
han vingut sistemàticament denunciant aquestes violacions i
Nacions Unides desplegada a la zona (MINURSO, Missió
referèndum en el Sàhara Occidental), monitoritzi el respecte
sahrauí.

i el propi Parlament Europeu
exigint que la Missió de les
de Nacions Unides per al
als drets humans del poble

Atès que el passat 7 de febrer, el Parlament Europeu va aprovar el seu mandat per la XXII
sessió del Consell de Drets Humans de Nacions Unides a celebrar en Ginebra del 25 de
febrer al 22 de març, on se sol·licita una solució justa i duradora al conflicte mitjançant
l'exercici d'un referèndum d'autodeterminació i la llibertat de tots els presos polítics
sahrauís.

Per tot això, el grup municipal Bloc Olesà proposa al ple de l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat l'adopció dels acords següents:
Primer.- Subscriure el mandat del Parlament Europeu a la XXII sessió del Consell de Drets
Humans de Nacions Unides i exigir al regne del Marroc la llibertat de tots els presos polítics
sahrauís, inclòs el Grup de 24 presos de Gdeim Izik, recentment condemnats per un
tribunal militar marroquí, així com demanar la protecció dels drets fonamentals del poble
sahrauí, destacar la necessitat d'un mecanisme internacional de seguiment dels drets
humans en el Sàhara Occidental i recolzar una solució del conflicte basada en l'exercici del
dret a l'autodeterminació del poble sahrauí, com estableixen nombroses resolucions de les
Nacions Unides.
Segon.- Traslladar el present acord al Ministre d'Afers exteriors, Ambaixador del Marroc a
Madrid, al President del Congrés de Diputats, al President del Senat, President del
Parlament Europeu i a l'Alta Representant de la Unió Europea per a Afers exteriors i Política
de Seguretat.

Votació.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS DIVUIT (18) MEMBRES ASSISTENTS MITJANÇANT
VOTACIÓ ORDINÀRIA.

-------------------Acord núm. 8.

Proposta aprovació Decàleg de bones pràctiques de la comunicació
local pública, elaborat per la Universitat Autònoma de Barcelona.

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE SERVEIS A LA PERSONA
La Comissió en sessió ordinària celebrada el dia 15 de juliol de 2013, pels vots a favor del/s
els/les senyor/es Muñoz (9) i Paloma (4) cap vot en contra i les abstencions del/s els/les
senyor/es López (3), Ramírez (2), Fernández (1) i Monfort (1) acorda informar
favorablement la Proposta de la Regidoria de Comunicació que es transcriu a continuació:
MITJANS DE COMUNICACIÓ
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Proposta de la Regidoria de Comunicació
L'any 2003, en el marc de la segona edició del Postgrau de Comunicació
Local: Producció i Gestió, organitzat pel Laboratori de Comunicació Pública de la UAB, es
va elaborar el Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública, com uns
principis bàsics, amb la recomanació que siguin respectats per part dels mitjans locals de
titularitat pública.

Exp. 1198/2013.

L'article 69 de la Llei de Bases de Règim Local estableix el següent:
1.- Les corporacions locals han de facilitar la informació més àmplia sobre la seva activitat
i la participació de tots els ciutadans en la vida local.
2.- Les formes, els mitjans i els procediments de participació que les corporacions
estableixin en l'exercici de la seva potestat d'autoorganització no poden en cap cas
disminuir les facultats de decisió que corresponen als òrgans representatius regulats per la
llei.
Atès que l’any 2012 el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural
de la Universitat Autònoma de Barcelona va desenvolupar i validar el Mapa de les Bones
pràctiques de la Comunicació Pública Local a Catalunya.
Atès que, fruït d’aquest treball, en va sorgir el Mapa Inforparticip@ on es publiquen els
resultats d’avaluar els webs dels ajuntaments a mesura que s’analitzen, o bé, una vegada
es contrasten les millores que es comuniquen.
Atès que la temàtica i l’oportunitat del projecte són del màxim interès per al nostre
Ajuntament, i aquesta eina ha de contribuir a millorar substancialment la qualitat dels
mitjans de comunicació municipals en benefici de la democràcia i la transparència.

La Regidoria de Comunicació proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

Primer.- Aprovar el Decàleg de bones pràctiques de la comunicació local pública,
elaborat per la Universitat Autònoma de Barcelona, que es transcriu a continuació:
1- Han d'actuar com a elements cohesionadors del municipi
Han de fer «poble» o «ciutat» fomentant la identitat local, donant a conèixer els seus
orígens, les mobilitats, les diferents condicions socials de les dones i homes que amb les
seves actuacions i relacions donen vida plural a cada municipi, les tradicions i les activitats
quotidianes: econòmiques, culturals, socials, polítiques… i els projectes de futur.
2- Han d'informar d'una manera veraç, plural i transparent
Han de donar compte de la gestió que fa l'equip de govern mostrant les diferents
sensibilitats polítiques que s'han expressat a les urnes. A través de la crònica periodística
del ple municipal, han d'explicar les diferents propostes d'actuació i reflectir els punts de
vista dels diferents grups polítics representats i les votacions emeses.
3- Han de ser un referent informatiu per a la ciutadania
Els professionals responsables dels mitjans de comunicació local de titularitat pública han
de poder consolidar-los d'acord amb les característiques de cada municipi i amb una
periodicitat regular (diària, setmanal, quinzenal o mensual). Han d'oferir alternatives
informatives plurals davant la resta de mitjans locals, autonòmics o nacionals. No han
d'estar supeditats als canvis que es produeixin als equips de govern o cada vegada que se
celebrin eleccions. En períodes electorals, han de ser un vehicle comunicatiu clarificador de
les diferents opcions polítiques.
4- Han de fomentar el debat públic per a la participació democràtica
Els mitjans de comunicació escrits han de donar un tractament periodístic professional a les
informacions i han d'inserir espais d'opinió dels càrrecs electes, dels grups polítics, de
tècnics especialitzats, de representants de les organitzacions de la societat civil i de les
persones que hi vulguin intervenir. L'editorial ha de reflectir l'opinió de la publicació i no ha
d'estar signat per l'alcalde o alcaldessa. En els mitjans audiovisuals s'ha de fomentar
tertúlies i programes de debat plurals. A través d'Internet, s'han de promoure consultes
populars, fòrums, etc., a més d'oferir solucions fàcils a problemes concrets i tràmits
burocràtics.
5- Han de promoure les activitats de la societat civil i l'associacionisme
Els mitjans de comunicació local de titularitat pública han de potenciar l'associacionisme i la
iniciativa social mitjançant la publicació o difusió de totes les activitats que realitzen les
organitzacions de la societat civil, especialment a través de l'agenda d'activitats o d'altres
formats informatius.
6- Han d'evitar el partidisme i la manca de professionalitat
Mitjançant un tractament contrastat i al més complet possible de les principals informacions,
donant veu als diferents protagonistes, retent comptes de la gestió realitzada i fomentant la
participació ciutadana. Els mitjans no es poden utilitzar com a eina de propaganda política
del partit o la coalició que deté el poder.
7- Han de despertar l'interès de la ciutadania
Mitjançant la utilització d'un llenguatge clar, precís, respectuós amb la diversitat d'homes i

dones de les diverses procedències i condicions socials que donen vida al municipi, a
l'abast del gran públic, amb titulars entenedors i atractius. Han de generar procediments
que afavoreixin la identificació i la implicació de la ciutadania en la informació i la
participació democràtica.
8- Han d'estar dotats dels recursos humans i tècnics necessaris
Han de tenir professionals que rebin una remuneració adient a les tasques que realitzen i
que disposin dels recursos tècnics necessaris, sempre respectant el codi deontològic que
regeix la professió periodística.
9- Han de funcionar a través d'òrgans de gestió participatius
Els mitjans de comunicació local de titularitat pública han de funcionar amb estructures
organitzatives –consells editorials o consells d'administració– que garanteixin la
professionalitat de les persones que hi treballen i la participació del conjunt del consistori,
de les organitzacions de la societat civil i de la ciutadania local.
10- S'han de gestionar ajustant-se a les possibilitats econòmiques de l'Ajuntament
d'Olesa de Montserrat
Les institucions o organismes públics que gestionin els mitjans de comunicació local de
titularitat pública han de dissenyar plans municipals de comunicació a partir d'un diagnosi i
una anàlisi de la situació comunicacional local i han de definir els objectius que s'han
d'assolir establint els recursos humans i tècnics i les dotacions econòmiques necessaris,
sempre d'acord amb les possibilitats i necessitats de cada municipi.
Segon.- Difondre el Decàleg a la ciutadania mitjançant la seva publicació al web municipal i
altres mitjans de comunicació que es consideri necessari.
Tercer.- Notificar aquest acord al Departament de Comunicació per a la seva publicació a
la pàgina web municipal, i a la resta de mitjans de comunicació locals.
Votació.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS DIVUIT (18) MEMBRES ASSISTENTS MITJANÇANT
VOTACIÓ ORDINÀRIA.

-------------------ALCALDIA
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Amb la conformitat de tots els membres consistorials presents, es retira de l'ordre del dia l
'acord núm.9. Moció del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya de
l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat de suport als clubs i entitats esportives catalanes
davant l'acció d'inspecció de treball.

-------------------La sra. Jou s'incorpora a la sessió.

Ratificació per a la inclusió de l'ordre del dia:
RATIFICAT PER UNANIMITAT DELS DINOU (19) MEMBRES ASSISTENTS MITJANÇANT
VOTACIÓ ORDINÀRIA.

Acord núm. 9.

Moció conjunta dels grups municipals del Bloc Olesà, Convergència
i Unió, Partit dels Socialistes de Catalunya, Partit Popular,
Plataforma per Catalunya, Entesa dels Olesans i Esquerra
Republicana de Catalunya de reconeixement a la persona i a la feina
realitzada del sr. Francesc Margarit i Monné.

ALCALDIA
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Moció conjunta dels grups municipals del Bloc Olesà, Convergència i Unió, Partit
dels Socialistes de Catalunya, Partit Popular, Plataforma per Catalunya, Entesa dels
Olesans i Esquerra Republicana de Catalunya, de reconeixement a la persona i a la
feina realitzada del sr. Francesc Margarit i Monné.
El passat 9 de març en Francesc Margarit i Monne ens va deixar, després de molts anys de
servei a Olesa de Montserrat i a la seva gent i de compromís amb les activitats culturals
d’Olesa, especialment amb la Fundació Privada Escola d’Arts i Oficis, a la qual hi va estar
vinculat durant més de 60 anys.
Hi va entrar com a professor el 1955. El 1963 en fou nomenat director, tasca que
compaginà amb la docència fins el 1976. En aquest temps va aconseguir del Ministeri
d’Educació iCiència l’autorització per atorgar títols d’Oficialia Industrial, que més tard
convertirien Arts i Oficis en l’Escola de Formació Professional d’Olesa.
També fou qui, el 1969,impulsà que l’Escola reprengués les classes de música de forma
reglada, i que el 1983 la Generalitat de Catalunya la reconegués com a centre no oficial
autoritzat de formació musical i que va derivar en l’actual Escola Municipal de Música,
escindida d’Arts i Oficis el 1986.
A més de la seva tasca en l’homologació de l’activitat docent duta a terme a l’Escola
Municipal d’Arts i Oficis, també fou l’impulsor de diferents activitats de difusió artística com:
el Concurs de Pintura Local i Ràpida, el Concurs de Color sobre l’Asfalt, així com
l’organització d’exposicions i conferències.

L’entusiasme per portar a bon port totes aquestes iniciatives culturals i de llarg abast amb la
finalitat de contribuir a la formació integral de les persones sempre el va acompanyar.
Va ser un home treballador, constant i persistent, va dedicar moltes hores de la seva vida a
aquest poble, amb bon humor, col·laborant també amb d’altres esdeveniments locals de
caire esportiu i cívic.
Volem que la feina feta per Francesc Margarit i Monnepersisteixi durant molts anys, i que
Olesa mantingui el record de la persona compromesa en la seva memòria col·lectiva.

Els grups municipals del Bloc Olesà, Convergència i Unió, Partit dels Socialistes de

Catalunya, Partit Popular, Plataforma per Catalunya, Entesa dels Olesans i Esquerra
Republicana de Catalunya d’Olesa de Montserrat proposen al Ple municipal, com a
reconeixement dels anys de dedicació a la vida cultural i cívica olesana en general i a
l’Escola d’Arts i Oficis en particular, l’adopció dels acords següents:
Primer.- Que a partir d’enguany un dels concurs que se celebren anualment a Olesa (o bé
el Concurs de Pintura Local i Ràpida o bé el Concurs de Color sobre l’Asfalt) portin també
el nom Memorial Francesc Margarit i Monné.
Segon.- Trametre aquesta Moció a la Fundació Escola Municipal d’Arts i Oficis.
Votació.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS DINOU (19) MEMBRES ASSISTENTS MITJANÇANT
VOTACIÓ ORDINÀRIA.

-------------------Acord núm. 10.

Control, Precs i Preguntes

--------------------

La presidència aixeca la sessió a les nou del vespre, de la qual, com a secretari, estenc
aquesta acta de catorze pàgines.

