ACTA NÚM. 8. SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L' AJUNTAMENT PLE EL DIA 26
DE SETEMBRE DE 2013
Al Saló de sessions de la Casa Consistorial de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, a les
vuit del vespre del dia 26 de setembre de 2013, es reuneixen en primera convocatòria els
senyors relacionats a continuació, excusant la seva assistència la també relacionada, 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
Sr. Domènec Paloma Sancho
Sr. Joan Sanahuja i Escribà
Sra. M.Teresa Escamilla Lòpez
Illm. 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
Sra. Mercè Jou Torras

-------------------Les deliberacions de la sessió present són gravades en suport sonor del disc compacte
amb el codi 233 173 L E 5459. 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 25
de juliol de 2013.

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

corresponent al passat 25 juliol de 2013, la qual és aprovada per unanimitat dels presents.
APROVAT per DISSET (17) vots a favor dels senyors/es Prat, Segado, Planas, Puimedon,
Muñoz, Martínez, Rosa, Oleart, Esparbé, Paloma, Sanahuja, Flores, Manfredi, Ramírez,
Fernández, Cornellas i Monfort, Cap (0) vot en contra, i DUES (2) abstencions del senyor/a
Monné i López, 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 11 de juliol al dia 5 de
setembre de 2013.
El Ple es dóna per assabentat.

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

Acord núm. 3.

Aprovació conveni entre el Dept. d'Ensenyament de la Generalitat i
l'Ajuntament d'Olesa per a l'assumpció de les competències
delegades relacionades amb la preinscripció i admissió d'alumnes a
les llars d'infants sufragades amb fons públics.

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE SERVEIS A LA PERSONA
La Comissió en sessió ordinària celebrada el dia 16 de setembre de 2013, pels vots a favor
del/s els/les senyor/es Puimedon (9), Paloma (4), López (3), Ramírez (2), Fernández (1) i
Cornellas (1) cap vot en contra i l'abstenció del la senyora Monfort (1) s'acorda informar
favorablement la Proposta de la regidora d'Ensenyament que es transcriu a continuació:
EDUCACIÓ
TOR_13/ 22

Proposta de la regidora d'Ensenyament
Exp. 163/2013. Atès que per decret de l'alcaldia de data 5 de febrer de 2013, aquest
Ajuntament va aprovar sol·licitar al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya la delegació de competències relacionades amb la preinscripció i admissió
d'alumnes a les llars d'infants sufragades amb fons públics del municipi, segons preveu el
Decret 282/2006, art. 20.1.

Vist que en data 17 de maig de 2013, la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat
Educativa del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ens tramet dues
còpies conveni de col·laboració entre l'administració de la Generalitat de Catalunya i
l'Ajuntament d'Olesa de delegació de competències relacionades amb la preinscripció i

admissió d'alumnes de primer cicle de l'educació infantil, per a la seva signatura.
Atès que el text de l'esmentat conveni s'adiu a la sol·licitud formulada per l'Ajuntament. La
delegació de competències tindrà efectes a partir de la signatura del conveni.
Vist l'informe del Departament d'Ensenyament.

Per tot això, aquesta regidora proposa al Ple municipal l'adopció dels següents acords:
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'administració de la Generalitat de
Catalunya i l'Ajuntament d'Olesa, de delegació de competències relacionades amb la
preinscripció i admissió d'alumnes de primer cicle de l'educació infantil a les llars d'infants.
SEGON. Facultar l'alcalde per a la signatura d'aquest conveni de col·laboració i de tota la
documentació que se'n derivi.
TERCER. Notificar aquests acords a la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat
Educativa del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, a la Direcció
dels Serveis Territorials d’Ensenyament del Baix Llobregat, a les llars d'infants del municipi i
al Consell Escolar Municipal.
Votació.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS DINOU (19) MEMBRES ASSISTENTS MITJANÇANT
VOTACIÓ ORDINÀRIA.

-------------------Acord núm. 4.

Candidatura del Sr. Macari Gómez a la Creu de Sant Jordi.

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE SERVEIS A LA PERSONA
La Comissió en sessió ordinària celebrada el dia 16 de setembre de 2013, pels vots a favor
del/s els/les senyor/es Puimedon (9), López (3), Ramírez (2) i Fernández (1) cap vot en
contra i les abstencions del/s els/les senyor/es Paloma (4), Cornellas (1) i Monfort (1)
s'acorda informar favorablement la Proposta de la regidora de Participació Ciutadana que
es transcriu a continuació:
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
MMM_13/ 9

Proposta de la regidora de Participació Ciutadana
Exp. núm. 1340/2013. Atès que Olesa de Montserrat és un vila amb llarga tradició en el
món de les arts escèniques i la cultura en general.
Atès que entre els olesans més destacats de la vila es troba el senyor Macari Gómez
Quibus, que hi resideix des de fa més de vint anys.

Atès que el senyor Macari Gómez, MAC ha destacat en el món de les arts per la seva
trajectòria professional especialment com a cartellista i també pintor.
Atès que des dels anys 50 el senyor Gómez ha estat un dels grans exponents del cartell de
cinema, amb una producció tant a nivell nacional com a internacional, d’excel•lent qualitat.
Atès que fins i tot en aquest any 2013 ha estat nomenat membre d’honor de l’Acadèmia del
Cinema Català.
Atès que l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat reconeix l’excel•lència d’aquesta figura, en
MAC.
Atesa la importància que té per Catalunya, i Olesa de Montserrat, comptar amb un artista
de les seves característiques.

Per tot això, la Regidoria de Participació Ciutadana proposa al Ple Municipal l’aprovació
dels següents acords:
PRIMER. Sol•licitar al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya la concessió
de la Creu de Sant Jordi al senyor Macari Gómez Quibus.
SEGON. Sol•licitar el suport de les entitats d’Olesa a aquesta candidatura per tal de ser
incorporat a l’expedient que es farà arribar a la Generalitat de Catalunya.
TERCER: Demanar tota la informació necessària per conformar l’expedient de mèrits.
QUART. Notificar aquests acords al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
i a la Regidoria d’Ensenyament, Cultura i Joventut.
Votació.
APROVAT per DIVUIT (18) vots a favor dels senyors/es Prat, Segado, Planas, Puimedon,
Muñoz, Martínez, Rosa, Oleart, Esparbé, Paloma, Sanahuja, Monné, López, Flores,
Manfredi, Ramírez, Fernández i Cornellas, Cap (0) vot en contra, i UNA (1) abstenció de la
sra. Monfort.

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

La sra. Escamilla s'incorpora a la sessió.

Acord núm. 5.

Moció modificada conjunta del Bloc Olesà, Convergència i Unió,
Partit dels Socialistes de Catalunya, Plataforma per Catalunya,
Entesa dels Olesans i Esquerra Republicana de Catalunya, de
suport als clubs i entitats esportives catalanes davant l'acció
d'Inspecció de Treball.

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE SERVEIS A LA PERSONA
La Comissió en sessió ordinària celebrada el dia 16 de setembre de 2013, pels vots a favor
del/s els/les senyor/es Puimedon (9), Paloma (4), López (3), Fernández (1), Cornellas (1) i
Monfort (1) cap vot en contra i l'abstenció del senyor Ramírez (2), s'acorda informar
favorablement la Moció conjunta del Bloc Olesà, Convergència i Unió, Partit dels Socialistes
de Catalunya, Plataforma per Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya, de suport
als clubs i entitats esportives catalanes davant l'acció d'Inspecció de Treball que es
transcriu a continuació:
ALCALDIA
RSN_13/ 35

Moció modificada conjunta del Bloc Olesà, Convergència i Unió, Partit dels
Socialistes de Catalunya, Plataforma per Catalunya, Entesa dels Olesans i Esquerra
Republicana de Catalunya, de suport als clubs i entitats esportives catalanes davant
l'acció d'Inspecció de Treball.
El sistema esportiu té una de les seves bases en el “voluntariat”, sense el qual no es podria
entendre l’existència de més de 8.200 clubs, 69 federacions i 600.000 llicències federatives
només a Catalunya, que constitueixen la més ampla xarxa sectorial existent i articula un
tramat d’entitats escampat per tot el país que, que darrera l’activitat específicament
esportiva, aplega i desenvolupa en el sentit més ampli, valors humans, socials i culturals
que constitueixen un patrimoni de valor immesurable.
La significació del voluntariat en el sector esportiu està legalment reconeguda a l’article 4
de la llei 6/1996 de 15 de gener del Voluntariat al identificar les activitats esportives com
d’interès general. A la vegada, les federacions esportives esdevenen la màxima expressió
qualitativa d’aquesta xarxa esportiva i, com a tals, són legalment entitats d’utilitat pública i
d’interès social. També els membres associats d’aquesta gran xarxa esportiva, bé a títol
individual bé com entitats -en el cas de les federacions- comparteixen pel fet d’associar-se
la voluntat altruista i d’interès general que defineix el moviment esportiu.
Darrerament, actuacions de la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social sobre entitats
esportives catalanes han aixecat una gran preocupació, tant per la grau repercussió
econòmica que amenaça la supervivència de les mateixes entitats, com –i sobretot- per la
generalització de les mateixes al conjunt del sistema esportiu al no tenir en compte una
clara divisió entre activitats voluntàries i activitats professionals.
Cal dir que, malgrat l’aprovació de la Llei 6/1996 de 15 de gener de Voluntariat les
previsions legals existents d’exclusions del règim de la seguretat social de l’Estatut dels
Treballadors i de la Llei General de la Seguretat Social són genèriques, quan no
indeterminades, i permeten les més variades interpretacions d’acord amb la casuística de
cada situació.
Més enllà d’actuacions aïllades o esporàdiques determinades per esdeveniments esportius
puntuals, no existeixen criteris clars, ni legals ni administratius, per a determinar amb
seguretat quan comença una relació laboral o professional, de la qual es derivi l’obligació
d’estar afiliat a un o altre règim de la Seguretat Social o quan, pel contrari, es donen els
requisits per entendre’s que hi ha una clara exclusió d’aquesta obligació d’afiliació atès el

caràcter benèvol del servei.
Aquesta manca de criteris clars fa que l’exclusió al règim de la Seguretat Social deixi de ser
sistemàtica i esdevingui casuística pertorbadora. Així el que seria l’aplicació d’un sistema
normatiu format per un conjunt de factors determinats legalment es redueix pràcticament a
l’existència o no d’un sol criteri: la retribució pel servei prestat. Aquesta manera d’actuar
suposa deixar de costat i no tenir en compte els altres criteris legals - llibertat, actuació
altruista i solidària, subscripció d’un contracte de voluntariat - que en la seva accepció més
general constitueixen les bases de les relacions de les persones i entitats que formen el
sistema esportiu.
Un sistema esportiu que té innegablement un valor social i cívic que els ajuntaments no
podem deixar perdre. En el dia a dia dels municipis es comproven els efectes positius que
s’aconsegueixen aplicant la justícia social que es deriva de la tasca universalitzadora
realitzada des d’aquests clubs i entitats, que posteriorment es trasllada a les xarxes socials
de barris i, sobretot, en els segments desafavorits de la societat. El futur de l’esport base
català precisa un abordatge en profunditat de la situació jurídica de les entitats esportives.
Cal facilitar i adequar les obligacions que han de complir per garantir la supervivència del
teixit associatiu, més enllà dels motius purament saludables, competitius o relacionals,
aconsegueix un efecte sorprenent per compensar les desigualtats econòmiques o socials
dels infants i, per tant, té un efecte reparador i normalitzador que, a la llarga, contribueix a
configurar societats més madures i més equilibrades.

Mantenir viva aquesta estructura d’esport de base és el que permet situar l’esport català
com un dels eixos centrals i referencials que defineixen i configuren el país, a través de tot
l’entramat municipal adreçat sobretot a infants i joves, i a través de tot l’engranatge de les
Federacions, que coordinen i aglutinen les diverses possibilitats d’aquestes pràctiques de
base.
Per tots els motius exposats anteriorment, els grups municipals del Bloc Olesà, CIU, PSC,
PxC, Entesa dels Olesans i d’Esquerra Republicana, proposen l’adopció dels acords
següents:
PRIMER. Instar el Govern de l’Estat a adoptar les mesures necessàries a fi i efecte
d’assegurar que les retribucions econòmiques rebudes per monitors, entrenadors i arbitres
per compensar les despeses que es veuen obligats a fer per desenvolupar la seva activitat
no professional, no siguin considerades com a salari i en conseqüència no s’hagin de
sotmetre a la obligació de cotització de la Seguretat Social.
SEGON. Instar el Govern de l’estat a establir un diàleg amb els principals subjectes del
món esportiu, representat tant per clubs com per federacions, a fi d’arbitrar l’aplicació del
conjunt de criteris legals que siguin d’aplicació a la realitat del món de l’esport fonamentat
en el voluntariat, més enllà de les relacions professionals existents, tant en el món de
l’esport professional com en el de les entitats multiesportives que, amb una repercussió
econòmica significativa, presten una gran diversitat de serveis.
TERCER. Instar el Govern de l’Estat a suspendre les actuals actuacions de la Inspecció de
Treball i de la Seguretat Social fins que, com a resultat d’aquest diàleg amb el món
esportiu, es determinin el conjunt d’indicadors clars que delimiten i separen una actuació
laboral o professional, d’una actuació benèvola o voluntària.

QUART. Instar a la Secretaria General d’Esports de la Generalitat a reobrir la taula de
treball amb representació de la Secretaria de l’Esport, la Inspecció de Treball, les entitats
municipalistes (FMC i AMC), la UCEC (Unió de Consells Esportius de Catalunya, i la UFEC
(Unió de Federacions Esportives de Catalunya), per establir el calendari d’actuacions
entorn al pla de regularització de les entitats i clubs esportius. Establint com a prioritat
d’aquesta taula de treball, engegar una veritable campanya d'informació i suport tècnic a les
entitats esportives, per tal de treballar conjuntament la voluntat del procés de regularització
amb la Inspecció de Treball.
CINQUÈ. Instar a la Secretaria General d’Esports de la Generalitat que, en el marc de les
seves competències, gestioni amb la Inspecció de Treball la suspensió temporal de les
actuacions inspectores a les entitats esportives per regularitzar i definir el marc jurídic de
les relacions de treball, col·laboracions i voluntariat als clubs i entitats esportives, amb
caràcter retroactiu per a les entitats ja incorporades al procés d’inspecció.
SISÈ. Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i
del Congrés espanyol, a la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, a
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya,
a la Presidència del Govern espanyol, al Ministerio de Empleo y Seguridad Social i al
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, així com a la UCEC, a la UFEC i a les Entitats
Esportives Olesanes.

Votació.
APROVAT per DIVUIT (18) vots a favor dels senyors/es Prat, Segado, Planas, Puimedon,
Muñoz, Martínez, Rosa, Oleart, Esparbé, Paloma, Sanahuja, Escamilla, Monné, López,
Flores, Fernández, Cornellas i Monfort, DOS (2) vots en contra dels senyors Manfredi i
Ramírez, i Cap (0) abstenció.

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

Acord núm. 6.

Aprovació provisional modificació puntual Pla General Ordenació
Urbana núm. 24. Pla Especial Millora Urbana Ribes Blaves

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME I SOSTENIBILITAT
La Comissió Informativa d'Urbanisme i Sostenibilitat, en sessió ordinària del dia 18 de
setembre de 2013, amb el vots a favor del Sr. Planas (9), CAP (0) en contra i les
abstencions dels Srs. Sanahuja, Flores, Ramírez, Fernández i la Sra. Monfort, ha acordat
informar favorablement la següent proposta del Regidor de Territori i Urbanisme.
TERRITORI I URBANISME
SAF_13/ 271

Proposta del Regidor de Territori i Urbanisme
Exp. 1257/12: Atès que segons acord adoptat pel Ple d'aquest Ajuntament en data 25

d'abril de 2013 va aprovar inicialment la modificació puntual núm. 24 del Pla General
d'Ordenació Urbana referent a la unificació dels àmbits territorials 2, 3, 4, 5 i 6 de la
Urbanització Ribes Blaves d'aquesta vila, en un sol sector.
Atès que s'han acomplert els tràmits reglamentaris d'exposició pública de la citada
modificació, mitjançant la inserció d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Provínica de data 15
de maig de 2013, i al diari el Punt de data 14 de maig de 2013, així com a la seu electrònica
de la pàgina web municipal, per un termini d'un mes.
Atès que durant el termini d'exposició pública s'ha presentat una única al·legació per part
del Sr. Francisco Rovira Bayo, en data 13 de juny de 2013.
Vist l'informe jurídic emès en relació amb l'al·legació presentada que indica, entre d'altres,
els següents extrems:

"L’escrit d’al·legacions del Sr. Rovira s’articula en cinc apartats que contenen diferents
argumentacions jurídiques que passem a analitzar.
El primer argument indica que la Modificació 24 és nul·la doncs al tractar-se d’una modificació de
planejament general aquesta no pot ser a iniciativa privada sinó solament pública, fent referència a
l’article 101.3 del Decret Legislatiu 1/2010 Llei d’Urbanisme de Catalunya (LUC).
S’ha d’indicar que l’al·legació ha de ser desestimada doncs aquest article estableix el contrari del que
interpreta el senyor Rovira. Precisament el que permet l’apartat 3 de l’article 101 és que la proposta
de modificació del planejament general efectuada per la iniciativa privada pugui ser assumida per
l’administració i formular-la i tramitar-la com a pròpia. En aquest sentit també ho contempla l’article
107.4 del Reglament de la Llei d’Urbanisme (RLUC) al dir: “En cas de propostes presentades per
persones particulars, només se’n pot iniciar la tramitació si es refereixen a modificacions dels
instruments de planejament municipal general i si l’Ajuntament assumeix la iniciativa de la proposta.”
Aquest és el cas que ens ocupa, ha estat arrel de la petició de la Junta de Compensació P.E.M.U.
II-III-IV-V-VI de Ribes Blaves demanant la modificació puntual del pla general en aquest sector que
l’Ajuntament ha assumit la iniciativa i l’ha tramitat per entendre que és convenient per a l’interès
públic, ja que aquest sector del municipi té des de l’aprovació del Pla General d’Ordenació Urbana
d’Olesa de Montserrat de 1993 (endavant PGOU) unes mancances d’infraestructures important que
cal esmenar i per poder dotar d’uns serveis adequats i de qualitat a aquest sector de la ciutat, de la
mateixa manera que és d’interès general que es facin les cessions de sòl que legalment corresponen i
que l’Ajuntament disposi dels sòls d’espais lliures, equipaments i vialitat que en l’actualitat encara no
han estat cedits.

En relació a la segona referida a la discordança entre la Modificació 24 i la memòria de l’avanç del
POUM tampoc té possibilitat d’èxit. El senyor Rovira pren les referències que consten a l’avanç del
POUM per al paratge de Ribes Blaves que està situat físicament més al Nord i fora de l’àmbit
territorial de la urbanització. Ribes Blaves és un espai classificat de sòl no urbanitzable i amb
especial protecció ja que està qualificat de zona 15 espais d’interès natural. Així consta en els
plànols normatius 3.1 i 3.2 de l’actual PGOU. Per tant, és de tot erroni utilitzar les indicacions que
van referides a un paratge ubicat en una localització diferent de la urbanització. La urbanització
només pren el nom d’aquest paratge però ni tan sols en forma part. Per tant la urbanització no té ni
geològicament ni ambientalment cap interès rellevant.
Independentment d’això, el fet cer és que la urbanització resulta d’una situació anterior al PGOU, tal
com reconeix el senyor Rovira i l’interès general és precisament regularitzar aquesta urbanització de
cases unifamiliars de manera que puguin assolir un nivell de vida de qualitat.

En tercer lloc el senyor Rovira indica que la Modificació 24 és injustificada i innecessària doncs els
actuals PEMU (pla especial de millora urbana) s’estan executant. El PGOU contempla per aquesta
urbanització el seu desenvolupament en cinc sectors independents, PEMU 2, 3, 4, 5 i 6. Aquests
PEMU van ser redactats, tramitats i aprovats definitivament per la Comissió d’Urbanisme de
Barcelona el 20 de setembre de 2000. Però des d’aleshores cap d’ells s’ha desenvolupat amb el
corresponent instrument de gestió urbanística (projecte de reparcel·lació) ni s’ha aprovat cap projecte
d’urbanització per tal de fer les obres necessàries per la seva implantació.
Per tant, és del tot desencertat que s’indiqui que no és necessària la Modificació 24 perquè s’està
executant el planejament derivat, quan no és cert, i fa tretze anys que ni la Junta de Compensació ni
cap propietari o conjunt de propietaris de cap dels cinc PEMU hagi demanat o instat el
desenvolupament del planejament, ni demanat l’aprovació de projecte d’urbanització. Per tant,
tampoc és possible haver infringit ni el principi de publicitat i participació en el processos de gestió
urbanística, ni la necessària publicació dels projectes de reparcel·lació i urbanització doncs aquests
no s’ha produït mai.
Afegeix que la Modificació 24 incrementa en més d’un 10% l’àmbit establert pel PGOU. Aquest
aspecte és també incorrecte, l’àmbit territorial de la urbanització Ribes Blaves establert pel PGOU va
ser ampliat, d’acord amb el que preveu la seva normativa, mitjançant els PEMU que van ser aprovats
definitivament el 20 de setembre de 2000 que van passar de 563.750 m2 a 615.928 m2. El que fa la
Modificació 24 és ajustar l’àmbit a les necessitats derivades de l’informe de bombers i del compliment
dels estàndards de sòls d’ús públic que comporta incloure únicament un 0,9% més de sòl. Per tant
cal desestimar també aquestes al·legacions.

El senyor Rovira també impugna el fet que no s’hagi efectuat l’avaluació ambiental. En aquest sentit
indicar que l’Ajuntament d’acord amb el que disposa la LUC va efectuar la petició a l’Oficina Territorial
d’Acció i Avaluació Ambiental el 1 de febrer de 2013, i en resposta a la petició efectuada per
l’Ajuntament, el Servei Territorial a Barcelona del Departament de Territori i Sostenibilitat va dictar
resolució de 25 de febrer de 2013 que diu: “Declarar la no-subjecció a avaluació ambiental de la
Modificació puntual núm 24 del Pla general d’ordenació urbana en l’àmbit de la urbanització Ribes
Blaves, al terme municipal d’Olesa de Montserrat.”
En conseqüència cal dir que decau aquesta impugnació.
La quarta al·legació fa referència a l’existència d’un promotor que pretén un interès especulatiu
consistent en l’increment d’edificabilitat de 328,8 m2. Cal dir que el senyor Thibault no actua en
interès propi, sinó que ho fa com a president de la Junta de Compensació [tal com consta a l’apartat
1.2 de la memòria] i per tant com a representant d’una entitat de dret públic quina finalitat és, d’acord
amb el que disposa la llei, procedir a fer la justa distribució de beneficis i càrregues derivades del
planejament i l’adequada urbanització del sector. Per tant és del tot infundada la condició de
promotor del senyor Thibault, ni tampoc l’interès especulatiu.
En relació a l’increment d’edificabilitat aquest no és tal ja que no és materializable ja que tal com
indica a la pàgina 6 de la memòria correspon a petits espais en gran número de parcel·les que ja es
troben edificades, i per tant un increment d’edificabilitat de 3 o 4 m2 de sostre és inexecutable per
excessivament costós. Lògicament s’ha de denegar igualment aquesta al·legació.
La cinquena al·legació va referida a que el senyor Rovira ha pagat quotes urbanístiques girades per la
Junta de Compensació i per tant que s’estan duent obres d’urbanització. En referència a les quotes
urbanístiques aquestes poden respondre a diferents conceptes i no solament al pagament d’obres
d’urbanització.
Així l’article 120 LUC indica quines són les despeses d’urbanització a les que ha de fer front el
propietari, per tant, el fet que la Junta de Compensació giri liquidacions per quotes urbanístiques no
significa que s’hagin de fer obres d’urbanització, s’ha de fer front a d’altres obligacions legals i a

banda també les que deriven del manteniment de la pròpia Junta de Compensació. La Junta de
Compensació té per llei la facultat de demanar a l’Administració que es cobrin per la via de
constrenyiment les quotes que no han estat abonades en els terminis establerts estatutàriament, per
tant en cas que ho demani l’Ajuntament ha d’instar aquest mecanisme. No és procedent estimar
aquesta al·legació ni la restitució de les quantitats abonades pel senyor Rovira a la Junta de
Compensació.
El sisè argument va referit a la insostenibilitat econòmica de la unificació dels cinc sectors, la
infracció de l’equidistribució de beneficis i càrregues del planejament i manca de justificació de
l’ordenació proposada.
La Modificació 24 el que fa precisament és donar coherència a tota la urbanització ja que estant
dividida en cinc sectors diferenciats ha resultat inexecutable [porta més de dotze anys aprovats els
PEMU 2, 3, 4, 5 i 6 sense execució]. Cal tenir present que la Junta de Compensació que han
constituït els propietaris és única per a tota la urbanització i no cinc diferents una per cada sector. De
la mateixa manera que al redactar els PEMU dels cinc sectors es van aprovar unitàriament amb un
únic acord i de forma conjunta. Tot això afegit a que no s’ha executat cap dels cinc sectors establerts
pel PGOU, tot i disposar de cinc PEMU permet afirmar que la Modificació 24 respon a la realitat i
l’interès públic que es pugui desenvolupar unitàriament sense que la seva disgregació en cinc sectors
pugui haver creat situacions de diferent càrrega d’urbanització amb el greuge comparatiu que
comportaria entre els diferents polígons.
Afegir que l’ordenació establerta per la Modificació 24 és unitària tant en l’aprofitament privat, com en
els sols de cessió obligatòria i també en els paràmetres edificatoris de les parcel·les. En
conseqüència no és cert que la Modificació 24 generi l’incompliment de la justa distribució de
beneficis i càrregues sinó tot el contrari.

Per últim indicar que no hi ha cap argument o document que acrediti una insostenibilitat econòmica
del nou àmbit delimitat per la Modificació 24. L’Avaluació Econòmica Financera de la Modificació 24
al no haver estat desacreditada es manté com a correcte. Així doncs, s’ha de desestimar aquest
argument.
La darrera al·legació, setena, indica que la Modificació 24 no s’ajusta a les determinacions de la Llei
3/2009 de regularització i millora de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics. Respecte a aquesta
al·legació s’ha de dir que precisament el que es pretén amb la Modificació 24 és complir amb la
finalitat d’aquesta norma, doncs es tracta d’afavorir la finalització de les obres d’urbanització ja que
tal com indica la memòria la Junta de Compensació ha tingut greus dificultats que han impedit
l’execució dels cinc àmbits.
Precisament el fet que la Junta de Compensació sigui única per a tota la urbanització, tot i haver-hi
cinc sectors, ja demostra la voluntat dels propietaris de procedir a donar una solució conjunta, afegit
a que sigui la pròpia Junta de Compensació qui presenti la proposta de modificació del planejament, i
amb la manifestació d’estar preparant els projectes de reparcel·lació i urbanització per tal d’assolir la
finalitat legal fa que es pugui assolir l’objectiu de la llei establert a l’article 2.
La Modificació 24 tampoc vulnera el que indiquen els altres articles de la Llei 3/2009 transcrits a
l’escrit d’al·legacions, doncs amb el desenvolupament i execució del planejament que es modifica
s’aconseguirà precisament el compliment de la legalitat urbanística respecte de les cessions,
compliment dels estàndards, i implantar els serveis urbanístics. Un dels aspectes rellevants de la
gestió urbanística que preveu la Modificació 24 és precisament l’obtenció de les cessions i que es
compleixin els estàndards mínims fixats pel PGOU, la qual cosa no succeïa amb els PEMU 2, 3, 4, 5,
i 6 tal com s’assenyala a la memòria en els quadres sobre l’estat actual.
Per tant, i atenent el que s’ha esmentat anteriorment, cal donar tràmit a la Junta de Compensació de
les al·legacions presentades com a persona interessada en aquest procediment; i pendent del que

pugui indicar la Junta de Compensació es proposa desestimar les al·legacions presentades pel
senyor Francisco Rivera Bayo a l’aprovació inicial de la Modificació 24 conforme als raonaments
indicats en aquest informe."

Atès que s'ha donat el tràmit indicat al citat informe jurídic a la Junta de Compensació dels
PEMU Ribes Blaves, sense que hagin presentat cap escrit en relació a l'al·legació
presentada.
Vist l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 13 de setembre de 2013, on
s'indica que des del punt de vista urbanístic no hi ha cap inconvenient per procedir a
l'aprovació provisional de la referida modificació puntual del PGOU.

És per tot l'anteriorment exposat que aquesta Regidoria proposa al Ple l'adopció del
següent acord:

PRIMER.- Desestimar l'escrit d'al·legacions presentat en data 13 de juny de 2013, pel Sr.
Francisco Rovira Bayo, per les raons indicades a l'informe jurídic indicat a la part expositiva
d'aquest acord.
SEGON.- Aprovar provisionalment la modificació puntual núm. 24 del Pla General
d'Ordenació Urbana d'Olesa de Montserrat, de conformitat amb el que disposa l'article 85
del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
d'Urbanisme de Catalunya.
TERCER.- Notificar el present acord al Sr. Francisco Rovira Bayo i a la Junta de
Compensació dels PEMU Ribes Blaves.
QUART.- Trametre còpia de la certificació d'aquest acord, de l'expedient administratiu i de
la modificació puntual núm. 24 del Pla General d'Ordenació Urbana, a la Comissió
Territorial d'Urbanisme de Barcelona, als efectes de procedir a la seva aprovació definitiva.

Votació.
APROVAT per DIVUIT (18) vots a favor dels senyors/es Prat, Segado, Planas, Puimedon,
Muñoz, Martínez, Rosa, Oleart, Esparbé, Paloma, Sanahuja, Escamilla, Monné, López,
Flores, Fernández, Cornellas i Monfort, DOS (2) vots en contra dels senyors Manfredi i
Ramírez, i Cap (0) abstenció.

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

Acord núm. 7.

Donar compte estat d'execució del pressupost 2n. trimestre de 2013

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I GOVERN
La Comissió en sessió ordinària celebrada el 16 de setembre de 2013 es dóna per

assabentada de l'estat d'execució del pressupost del 2n trimestre de 2013
HISENDA
BMM_13/ 133

Donar compte estat d'execució del pressupost del 2n. trimestre de 2013
El Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 25 de març de 2013 va aprovar el pressupost de
l’exercici 2013, el qual es va publicar al Butlletí Oficial de la Província del dia 27 de març de
2013, i després de l'exposició pública ha esdevingut definitivament aprovat en data 17
d'abril de 2013.
Atès que el pressupost està format, entre d’altres documents, per les bases d’execució del
pressupost.
Atès que l’article 58è. Informació de l’estat d’execució del pressupost de les esmentades
bases assenyala que:

Dins dels 5 primers dies del mes posterior al següent al venciment de cada trimestre
natural, la Intervenció, formularà l’estat d’execució del pressupost. L'esmentat estat
d’execució s’elevarà al Ple, pel seu coneixement i efectes.
Vist l’escrit de remissió de la Intervenció i en compliment de l’article 58è. de les bases
d’execució del pressupost, la informació que es presenta al Ple relativa al segon trimestre
de 2013, tancat comptablement , és la següent:


Estat d’execució de despeses, per aplicacions pressupostàries.



Estat d’execució d’ingressos, per conceptes.



Resum per capítols de l’estat d’execució.



Estat d’execució de pressupostos tancats, per exercicis.



Extracte de conceptes no pressupostaris.

Votació.
El Ple es dóna per assabentat.
-------------------Acord núm. 8.

Reconeixement de crèdit 5/2013

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I GOVERN
La Comissió en sessió ordinària celebrada el 16 de setembre de 2013 ha acordat informar
favorablement per 3 vots a favor del Sr. Martínez (9), Sr. Ramírez (2) i Sr. Fernández (1) 4
abstencions de la Sra. Jou (4), Sr. Monné (3), Sr. Cornellas (1) i Sra. Monfort (1) i cap vot
en contra (0), la proposta modificada del regidor d'Hisenda que es transcriu a continuació:
HISENDA
BMM_13/ 132

Proposta modificada del regidor d’Hisenda
Vist l’expedient de reconeixement de crèdits núm. 5/2013 amb càrrec al Pressupost
Municipal de 2013, per despeses realitzades en exercicis anteriors a 2013, detallades en la
relació annexa Q/2013/130 bis per un import de VUITANTA-DOS EUROS I VUITANTA-UN
CÈNTIMS (82,81 €).
Atès que hi ha factures amb data 2013, però de la documentació que s’hi acompanya es
desprèn que els serveis facturats s’han realitzat en anys anteriors.
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 1344/2013.
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 les despeses que consten a l’expedient 1344/2013 de reconeixement de
crèdits núm. 5/2013, detallades en la relació annexa Q/2013/130 bis, d’import total de
VUITANTA-DOS EUROS I VUITANTA-UN CÈNTIMS (82,81 €).
SEGON Aprovar les autoritzacions, disposicions i reconeixements d’obligació (ADO) que
consten a l’expedient de reconeixement de crèdits núm. 5/2013, relació annexa Q/2013/130
bis, corresponent a les despeses realitzades anteriorment a l’exercici 2013, d’import
VUITANTA-DOS EUROS I VUITANTA-UN CÈNTIMS (82,81 €).
TERCER. Comunicar el present acord a la Tresoreria Municipal per als efectes
corresponents.

Votació.
APROVAT per CATORZE (14) vots a favor dels senyors/es Prat, Segado, Planas,
Puimedon, Muñoz, Martínez, Rosa, Oleart, Esparbé, Manfredi, Ramírez, Fernández,
Cornellas i Monfort, Cap (0) vot en contra, i SIS (6) abstencions dels senyors/es Paloma,
Sanahuja, Escamilla, Monné, López i Flores.

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

Acord núm. 9.

Pagament Premi Delta 2011-2012

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I GOVERN
La Comissió en sessió ordinària celebrada el 16 de setembre de 2013 ha acordat informar

favorablement per 4 vots a favor del Sr. Martínez (9), Sr. Monné (3), Sr. Fernández (1) i Sr.
Cornellas (1) 3 abstencions de la Sra. Jou (4), Sr. Ramírez (1) i Sra. Monfort (1) i cap vot en
contra (0), la proposta modificada de la regidoria de Benestar Social que es transcriu a
continuació:
POLÍTIQUES D'IGUALTAT
GDV_13/ 5

Proposta modificada de la Regidoria de Benestar Social
Exp. 154/2011. Vist el conveni de col•laboració biennal subscrit per aquesta corporació en
data 7 de febrer de 2011 amb diversos Ajuntaments, amb motiu de l’organització del VI
Premi Literari Delta Narrativa escrita per dones, així com de la publicació i presentació de
l’obra guanyadora.
Vist que a l'exercici 2011 no es va dur a terme l'aprovació del conveni per òrgan competent.
Vist que mitjançant la clàusula tercera apartat b del conveni aquest Ajuntament s’obliga a
realitzar una aportació econòmica per l’any 2011 de MIL CINC-CENTS NORANTA EUROS
(1590,00.-EUR) i de conformitat amb l’apartat c, de la mateixa clàusula, una altra aportació
per l’any 2012 de MIL CINC-CENTS NORANTA EUROS (1590,00.-EUR).
Vist que la clàusula tercera, apartat d, del conveni obliga a efectuar aquestes aportacions
per mitjà d’un ingrés al compte 2100 0148 55 0200006291.
Vist l'informe de la Regidori a de Benestar Social de data 12/09/2013.
Vist l’acord del Ple adoptat en sessió ordinària de data 27 de juny de 2013 d’aprovació
inicial de l’expedient de modificació de crèdit núm. 21/2013, aprovat definitivament en data
29 de juliol de 2013, en el qual, es crea i es dota l’aplicació pressupostària 64 2321 46200
sota el concepte IGUALTAT-PD-CONVENI PREMI LITERARI DELTA amb la quantitat de
TRES MIL CENT VUITANTA EUROS (3.180,00 EUR.-).
Atès que d’acord amb allò que disposa l’article 60.2 del Reial Decret 500/90, de 20 d’abril i
la base 19a. punt tercer de les Bases d’Execució del Pressupost 2013, correspon al Ple el
reconeixement d’obligacions quan sigui conseqüència de la realització efectiva de despeses
en exercicis anteriors.

Per tot això, la Regidoria de Benestar Social, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar el Conveni de Col•laboració biennal 2011-2012 subscrit entre els
Ajuntaments de Begues, Castelldefels, El Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà,
Olesa de Montserrat, Sant Boi de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Vicenç dels Horts i
Viladecans, amb motiu de l’organització del VI Premi Literari Delta Narrativa escrita per
dones, així com, de la publicació i presentació de l’obra guanyadora.
SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de la despesa (ADO), corresponent als
exercicis 2011 i 2012, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 64 2321 46200
IGUALTAT-PD-CONVENI PREMI LITERARI DELTA, del pressupost municipal per a
l’exercici 2013, per un import de TRES MIL CENT VUITANTA EUROS (3.180,00 EUR.-), a

favor de L’AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT, amb NIF P0807600B.
TERCER.- Abonar la participació econòmica compromesa per aquesta Corporació a favor
de L’AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT, amb NIF P0807600B, corresponent
a les participacions dels anys 2011 i 2012, per un import total de TRES MIL CENT
VUITANTA EUROS (3.180,00 EUR.-) mitjançant ingrés al número de compte 2100 0148 55
0200006291.
QUART.- Notificar aquests acords als interessats, a la Tresoreria i a la Intervenció
Municipals.

Votació.
APROVAT per QUINZE (15) vots a favor dels senyors/es Prat, Segado, Planas, Puimedon,
Muñoz, Martínez, Rosa, Oleart, Esparbé, Monné, López, Flores, Fernández, Cornellas i
Monfort, Cap (0) vot en contra, i CINC (5) abstencions dels senyors/es Paloma, Sanahuja,
Escamilla, Manfredi i Ramírez.

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

Acord núm. 10.

Compte General 2012

INFORME DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
La Comissió especial de comptes en sessió celebrada el 16 de setembre de 2013 ha
acordat informar favorablement per 2 vot a favor del Sr. Martínez (9) i Sr. Fernández (1), 5
abstencions de la Sra. Jou (4), Sr. Monné (3), Sr. Ramírez (2), Sr. Cornellas (1) i Sra.
Monfort (1) i cap vot en contra (0), la proposta de l'Alcadia que es transcriu a continuació
HISENDA
BMM_13/ 134

Proposta de l’Alcaldia
Atès que l'Alcalde-President de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, en compliment del que
estableix l'article 212 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 (TRLRHL) va sotmetre a informe de la
Comissió Especial de Comptes, el Compte General de l’exercici 2012.
Atès que el Compte General, format i informat per la Intervenció Municipal, es va sotmetre
a estudi i informe de l'esmentada comissió en sessió del dia 17 de juny de 2013.
Atès que va ser informat favorablement amb la següent votació: a favor el Sr. Martínez (9),
les 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 contral (0).
Atès que el Compte General amb l'informe de la Comissió Especial de Comptes ha estat

exposat al públic pel termini de quinze dies i vint més, allargant aquesta exposició fins al 30
d'agost de 2013 al taulell d'anuncis, i al Butlletí Oficial de la província del 4 de juliol de
2013. Durant l'esmentat termini no s'ha presentat cap reclamació, reparament o observació.
Vist l'article 212 del TRLHL i tenint en compte el que s'ha exposat a l'apartat anterior, es
presenta l'informe emès per la Comissió Especial de Comptes del dia 17 de juny de 2013
en els mateixos termes en el que es va formular.

L'Alcaldia proposa al Ple l'adopció dels Acords següents:
PRIMER. Aprovar el Compte General de l'exercici 2012.
SEGON. Trametre als Organismes Oficials.

Votació.
APROVAT per CATORZE (14) vots a favor dels senyors/es Prat, Segado, Planas,
Puimedon, Muñoz, Martínez, Rosa, Oleart, Esparbé, Monné, López, Flores, Fernández i
Cornellas, Cap (0) vot en contra, i SIS (6) abstencions dels senyors/es Paloma, Sanahuja,
Escamilla, Manfredi, Ramírez i Monfort.

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

Ratificació per a la inclusió de l'ordre del dia
APROVAT PER UNANIMITAT DELS VINT (20) MEMBRES ASSISTENTS MITJANÇANT
VOTACIÓ ORDINÀRIA.

Acord núm. 11.

Adhesió acord conveni Federació de municipis de Catalunya, CCOO
i UGT sobre el programa Treball i Formació

RÈGIM INTERN
BVI_13/ 17

Proposta de la Alcaldia
Ra132-13
Exp. 1375/2013
Vist l’Acord adoptat entre la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació de Municipis
de Catalunya, com a representants dels interessos generals de les institucions de govern
local que agrupen, la Comissió Obrera Nacional de Catalunya i la Unió General de
Treballadors de Catalunya, com a organitzacions sindicals mes representatives de caràcter
autonòmic, i la Secretaria d’Ocupació i Relacions Laborals del Departament d’Empresa i
Ocupació de la Generalitat de Catalunya, relatiu a la contractació de persones aturades que
hagin exhaurit la prestació i/o subsidi, inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades
en el marc del programa Treball i Formació promogut pel Servei d’Ocupació de Catalunya.
Atès que l’esmentat Acord estableix en el seu apartat cinquè que les entitats locals de

Catalunya podran adherir-se al mateix mitjançant el corresponent acord de l’Òrgan
competent.
Atès que el programa Treball i Formació és una política activa d’ocupació que s’adreça a
les persones aturades que han exhaurit la prestació i/o subsidi, amb l’objectiu de millorar la
seva capacitació professional, és voluntat d’aquest Consistori sol·licitar la seva participació
en el desenvolupament d’aquest progama.
Vist l’establert a l’article 92 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, en referència a l’adhesió i
extensió a acords d’àmbit superior.

Per tot l’exposat, aquesta Alcaldia proposa al Ple l’adopció dels següents acords;
PRIMER.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat a l’Acord relatiu a la
contractació de persones aturades que hagin exhaurit la prestació i/o subsidi, inscrites com
a demandants d’ocupació no ocupades en el marc del programa Treball i Formació
promogut pel Servei d’Ocupació de Catalunya, relatiu a la contractació de persones
aturades que hagin exhaurit la prestació i/o subsidi, inscrites com a demandants d’ocupació
no ocupades en el marc del programa Treball i Formació promogut pel Servei d’Ocupació
de Catalunya, que figura com a annex.
SEGON.- Comunicar el present acord a la regidoria de Promoció Econòmica, a la Cap
d’Àrea d’Hisenda, a la Intervenció Municipal, a la Unitat de Gestió de Recursos Humans i al
Comitè d’Empresa
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 un quart menys cinc d'onze de la nit, de la qual, com a
secretari, estenc aquesta acta de disset pàgines.

