ACTA NÚM. 10. SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L' AJUNTAMENT PLE EL DIA
28 DE NOVEMBRE DE 2013

Al Saló de sessions de la Casa Consistorial de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, a les
vuit del vespre del dia 28 de novembre 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
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
Illm. Sr. Jaume Monné i Dueñas
Sra. Rosina López Vigil
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
Secretària accidental
Sra. Mercè Roquer i Compte
Excusa assistència
Sr. Juan Miguel Flores Martínez

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

Les deliberacions de la sessió present són gravades en suport sonor del disc compacte
amb el codi 233 173 RF 186. 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 24
d'octubre de 2013.

La secretaria procedeix a donar lectura de l'acta de la sessió ordinària anterior,
corresponent al passat 24 d'octubre de 2013, la qual és aprovada per unanimitat dels
presents.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS DINOU (19) MEMBRES ASSISTENTS MITJANÇANT
VOTACIÓ ORDINÀRIA.

-------------------Acord núm. 2.

Donar compte Resolucions Alcaldia

Es dóna compte de les resolucions de l’Alcaldia dictades des del dia 2 d'octubre al dia 8 de
novembre de 2013.
El Ple es dóna per assabentat.
--------------------

Acord núm. 3.

Proposta aprovació modificació celebració sessió ordinaria del Ple
de data 26/12/2013.

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE SERVEIS A LA PERSONA
La Comissió en sessió ordinària celebrada el dia 18 de novembre de 2013, pels vots a favor
del/s els/les senyor/es Muñoz (9), López (3), Ramírez (2), Fernández (1), Cornellas (1) i
Monfort (1) cap vot en contra i cap abstenció s'acorda informar favorablement la Proposta
de l'Alcaldia que es transcriu a continuació:
ALCALDIA
RSN_13/ 52

Proposta d'Alcaldia
Atès que per acord de Ple celebrat en sessió extraordinària urgent el 13 de juliol de 2011
s'estableix que els Plens Ordinaris se celebraran el quart dijous de cada mes.
Atès que el Ple ordinari de desembre s'hauria de celebrar el 26 de desembre de 2013, dia
festiu a Catalunya.

Per tot això, l'Alcaldia proposa al Ple, l'aprovació dels acords següents:
PRIMER.- Modificar la celebració del Ple Ordinari del 26 de desembre de 2013, pel dijous
19 de desembre de 2013, quedant igualment en sessió ordinària.

SEGON.- Notificar aquests acords a UA Secretaria, UT Intervenció, als diferents Caps
d'Àrees d'aquest Ajuntament així com també a tots els Portaveus dels diferents Grups
Municipals.
Votació.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS DINOU (19) MEMBRES ASSISTENTS MITJANÇANT
VOTACIÓ ORDINÀRIA.

-------------------Acord núm. 4.

Propostes compatibilitat de l'activitat

Acord núm. 4.1. Proposta aprovació autorització Sr. Albert Galceran Montoro la
compatibilitat de l'activitat privada.

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE SERVEIS A LA PERSONA
La Comissió en sessió ordinària celebrada el dia 18 de novembre de 2013, pels vots a favor
del/s els/les senyor/es Muñoz (9), López (3), Fernández (1), Cornellas (1) i Monfort (1) cap
vot en contra i l'abstenció del senyor Ramírez s'acorda informar favorablement la Proposta
de Resolució de la Regidoria de Règim Intern que es transcriu a continuació
RÈGIM INTERN
TCR_13/ 83

Proposta de Resolució de Regidoria de Règim Intern
Ra157-13
Exp. 138/2007
Vista la declaració d’activitats efectuada pel Sr. ALBERT GALCERAN MONTORO, personal
laboral temporal de la plantilla d’aquest ajuntament, que ocupa un lloc de treball de redactor
- productor a l’emissora municipal al 100% de la jornada, per mitjà de la qual demana la
compatibilitat per a l'exercici d'una segona activitat privada a l’empresa Albert Galceran
Montoro com a productor d’audiovisuals.
Atès que el Sr. ALBERT GALCERAN MONTORO ocupa a l’ajuntament un lloc de treball
que té assignada una tipologia de jornada de 37,50 hores setmanals i que la dedicació a la
segona activitat és inferior a 19 hores setmanals, distribuïdes fora de la jornada assignada.
Vist que l'article 329, en relació amb l'article 330, del Decret 214/1990, de 30 de juliol,
estableix la possibilitat de reconèixer la compatibilitat per a l’exercici d’activitats privades,
sempre que la suma de les jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no
superi la jornada ordinària establerta a l’entitat local incrementada en un 50% i que no hi
hagi coincidència horària en l’exercici d’ambdues activitats;

Per tot això, es proposa al Ple l'adopció dels següents acords;
PRIMER.- Autoritzar al Sr. ALBERT GALCERAN MONTORO, la compatibilitat de l’activitat

privada per compte aliè declarada com a productor d’audiovisuals, amb una dedicació
inferior a les 19 hores setmanals, distribuïdes fora de la jornada de treball assignada en
aquest ajuntament, amb la que desenvolupa com a personal laboral temporal de la plantilla
d’aquest ajuntament, que ocupa un lloc de treball de redactor - productor a l’emissora
municipal, amb una tipologia de jornada de 37,50 hores setmanals.
SEGON.- Aquesta autorització restarà sense efecte en els supòsits següents:
- Si l’activitat privada impedís o menyscabés l’estricte compliment dels deures o en
comprometés la seva imparcialitat o independència.
- Si l’activitat privada tingués alguna relació amb els assumptes que la persona conegui per
raó del càrrec.
- Si la dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb la jornada laboral.
TERCER.- El Sr. ALBERT GALCERAN MONTORO està obligat a posar en coneixement
d’aquest ajuntament qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la segona
activitat declarada, així com quant al règim de cotitzacions.
QUART.- Comunicar aquests acords a l’interessat, a la Regidoria de Mitjans de
Comunicació, a la unitat de gestió de recursos humans, al comitè d’empresa i al cap d’àrea
de serveis centrals.
Votació.
APROVAT per DOTZE (12) vots a favor dels senyors/senyores Prat, Segado, Planas,
Puimedon, Muñoz, Martínez, Rosa, Oleart, Esparbé, Fernández, Cornellas i Monfort, Cap
(0) vot en contra, i SET (7) abstencions dels senyors/senyores Jou, Paloma, Sanahuja,
Monné, López, Manfredi i Ramírez.

Acord núm. 4.2. Proposta aprovació autorització Sr. Sergio Martínez Moledo la
compatibilitat de l'activitat privada.

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE SERVEIS A LA PERSONA
La Comissió en sessió ordinària celebrada el dia 18 de novembre de 2013, pels vots a favor
del/s els/les senyor/es Muñoz (9), López (3), Fernández (1), Cornellas (1) i Monfort (1) cap
vot en contra i l'abstenció del senyor Ramírez s'acorda informar favorablement la Proposta
de Resolució de la Regidoria de Règim Intern que es transcriu a continuació:
RÈGIM INTERN
TCR_13/ 84

Proposta de Resolució de Regidoria de Règim Intern
Ra158-13
Exp. 157/1995
Vista la declaració d’activitats efectuada pel Sr. SERGIO MARTINEZ MOLEDO, personal
laboral temporal de la plantilla d’aquest ajuntament, que ocupa un lloc de treball de monitor
aquàtic a l’Escola Esportiva Municipal al 68,57% de la jornada, per mitjà de la qual demana

la compatibilitat per a l'exercici d'una segona activitat privada a l’empresa Cavall de Cartró
SL, com a cuiner de llar d’infants.
Atès que el Sr. SERGIO MARTINEZ MOLEDO ocupa a l’ajuntament un lloc de treball que
té assignada una tipologia de jornada de 25,70 hores setmanals i que la suma de les
jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no superi la jornada ordinària
establerta a l’entitat local incrementada en un 50% i que no hi hagi coincidència horària en
l’exercici d’ambdues activitats .
Vist que l'article 329, en relació amb l'article 330, del Decret 214/1990, de 30 de juliol,
estableix la possibilitat de reconèixer la compatibilitat per a l’exercici d’activitats privades,
sempre que la suma de les jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no
superi la jornada ordinària establerta a l’entitat local incrementada en un 50% i que no hi
hagi coincidència horària en l’exercici d’ambdues activitats;

Per tot això, es proposa al Ple l'adopció dels següents acords;
PRIMER.- Autoritzar al Sr. SERGIO MARTINEZ MOLEDO, la compatibilitat de l’activitat
privada per compte aliè declarada com a cuiner de llar d’infants, amb una dedicació total
inferior a la jornada ordinària establerta a l’entitat local, incrementada en un 50%, amb la
que desenvolupa com a personal laboral temporal de la plantilla d’aquest ajuntament, com
a monitor aquàtic a l’Escola Esportiva Municipal, amb una tipologia de jornada de 25,70
hores setmanals, no existint coincidència horària en l’exercici d’ambdues activitats.
SEGON.- Aquesta autorització restarà sense efecte en els supòsits següents:
- Si l’activitat privada impedís o menyscabés l’estricte compliment dels deures o en
comprometés la seva imparcialitat o independència.
- Si l’activitat privada tingués alguna relació amb els assumptes que la persona conegui per
raó del càrrec.
- Si la dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb la jornada laboral.
TERCER.- El Sr. SERGIO MARTINEZ MOLEDO està obligat a posar en coneixement
d’aquest ajuntament qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la segona
activitat declarada, així com quant al règim de cotitzacions.
QUART.- Comunicar aquests acords a l’interessat, a la Regidoria d’esports, a la unitat de
gestió de recursos humans, al comitè d’empresa i al cap d’àrea de serveis personals.
Votació.
APROVAT per DOTZE (12) vots a favor dels senyors/senyores Prat, Segado, Planas,
Puimedon, Muñoz, Martínez, Rosa, Oleart, Esparbé, Fernández, Cornellas i Monfort, Cap
(0) vot en contra, i SET (7) abstencions dels senyors/senyores Jou, Paloma, Sanahuja,
Monné, López, Manfredi i Ramírez.

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

La sra. Escamilla s'incorpora a la sessió.

Acord núm. 5.

Proposta aprovació del Pla bàsic de protecció civil d'Olesa de
Montserrat

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE SERVEIS A LA PERSONA
La Comissió en sessió ordinària celebrada el dia 18 de novembre de 2013, pels vots a favor
del/s els/les senyor/es Muñoz (9), Fernández (1) i Cornellas (1) cap vot en contra i les
abstencions del/s els/les senyor/es Escamilla (4), López (3), Ramírez (2) i Monfort (1)
s'acorda informar favorablement la Proposta del Regidor de Seguretat Ciutadana que es
transcriu a continuació:
SEGURETAT CIUTADANA
VPS_13/ 163

Proposta del Regidor de Seguretat Ciutadana
Atès que la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya defineix els
procediments i obligacions dels ajuntaments envers la protecció civil, establint en el seu
article 17.2 que “els municipis amb una població superior als vint mil habitants (...) han
d'elaborar i aprovar plans bàsics d'emergència municipal que garanteixin la coordinació i
l'aplicació correctes en llur territori del Pla de protecció civil de Catalunya. Els plans bàsics
d'emergència municipal són aprovats pels plens de les corporacions municipals respectives
(...).
Vist el Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova l’estructura del contingut per a
l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil municipals, en especial l’annex II
que concreta l’estructura i el contingut mínim dels plans.
Vist l’informe de l’enginyer municipal de data 23 de setembre de 2013, així com la proposta
de Pla Bàsic de Protecció Civil d’Olesa de Montserrat (en les seves versions pública i
privada) que figuren com a documentació annexa.
Vist l’establert a l’article 178.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, concordant amb l’article 49
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, on s’estableix el
procediment per l’aprovació de les ordenances i reglaments municipals.

Per tot l’exposat, el regidor de Seguretat Ciutadana proposa al Ple l’adopció dels acords
següents:
PRIMER.- Aprovar el Pla Bàsic de Protecció Civil d’Olesa de Montserrat en aplicació de
l’establert a l’article 17.2 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, i al Decret 210/1999, de 27 de
juliol.
SEGON.- Sotmetre’l a informació pública per un període de 30 dies per tal que els
interessats puguin presentar reclamacions i suggeriments, amb l’advertiment que en cas de
no presentar-se cap reclamació o suggeriment, l'acord inicial esdevindrà definitiu.

TERCER.- Iniciar els tràmits adients per procedir a la seva homologació, per part de la
Generalitat de Catalunya, un cop que la seva aprovació esdevingui com a definitiva.
QUART.- Notificar aquests acords a la Direcció General de Protecció Civil del Departament
d’Interior de la Generalitat de Catalunya, a les regidories de Seguretat Ciutadana,
Urbanisme i Medi Ambient i als Caps d’Àrea de Governació i Serveis Territorials.
Votació.
EL PLE ACORDA PER UNANIMITAT DELS VINT (20) MEMBRES ASSISTENTS DEIXAR
EL PRESENT ASSUMPTE SOBRE LA TAULA PER A UN MILLOR ESTUDI.
-------------------Acord núm. 6.

Proposta aprovació expedient de contractació i plecs contracte de
serveis de neteja dels edificis municipals.

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE SERVEIS A LA PERSONA
La Comissió en sessió ordinària celebrada el dia 18 de novembre de 2013, pel vot a favor
del la senyora Muñoz (9) cap vot en contra i les abstencions del/s els/les senyor/es
Escamilla (4), López (3), Ramírez (2), Fernández (1), Cornellas (1) i Monfort (1) s'acorda
informar favorablement la Proposta del Regidor de Manteniment d'Espais Públics i Medi
Natural que es transcriu a continuació:
MEDI AMBIENT
LTL_13/ 44

Proposta del Regidor de Manteniment d’Espais Públics i Medi Natural
Exp.578/13 Ctc.98-13. Atès que l’Ajuntament necessita per al seu bon funcionament
contractar el servei de neteja, tant en el interior com a l’exterior dels edificis i dependències
municipals.
Atès que per portar a terme la contractació corresponent s’ha d’iniciar un procediment
OBERT, d’acord amb allò que estableixen els articles 157 i concordants del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic (TRLCSP).
Atès que s’han redactat els Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques que juntament amb el plec general, aprovat per Ple, ha de regir l’adjudicació i
execució d’aquest contracte.
Atès que a l’aplicació pressupostària 43 9209 22700 del pressupost municipal 2013 hi ha
consignació suficient i adequada per afrontar la despesa d’aquesta contractació.
Vist allò que disposen els articles 110, 115, 169 i concordants del TRLCSP.

Per tot això, aquesta Regidoria proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació del SERVEI DE LA NETEJA DELS EDIFICIS
I DEPENDÈNCIES MUNICIPALS, amb un pressupost ANUAL de SET CENTS DEU MIL
DOS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS (710.261,59€)
més CENT QUARANTA-NOU MIL CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB
NORANTA-TRES CÈNTIMS (149.154,93€) corresponents al 21% d’IVA, per un període de
DOS (2) anys.
SEGON. Aprovar els Plecs de Clàusules administratives particulars i prescripcions
tècniques que juntament amb el Plec de Clàusules generals aprovat pel Ple, ha de regir
l’adjudicació i execució d’aquest contracte.
TERCER. Autoritzar la despesa de caràcter plurianual derivada d’aquest contracte,
subordinada al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos, d’acord
amb el que disposa l’article 174 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
QUART. Aprovar l’autorització de la depesa (A) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 43
9209 22700 del pressupost municipal 2013 per un import de SETANTA-UN
MIL
SIS-CENTS DIVUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS (71.618,04) corresponent a la
despesa del mes de desembre de 2013.
CINQUÈ. Aprovar l’autorització de la depesa (A) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 43
9209 22700 segons el detall següent:
Any
2014 (gener a desembre)
2015 (gener a novembre)

Import
859.416,52€
787.798,48€

SISÈ. Obrir el procediment de licitació, mitjançant la publicació del corresponent anunci de
licitació al BOP i al perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.
SETÈ. Notificar aquest acord a la UA Manteniment d’Espais Públics, a l'enginyer, a la
Intervenció i a la Tresoreria Municipals.
Votació.
El PLE acorda per DEU (10) vots a favor dels senyors/senyores Jou, Paloma, Sanahuja,
Escamilla, Monné, López, Manfredi, Ramírez, Fernández i Monfort, Cap (0) vot en contra, i
DEU (10) abstencions dels senyors/senyores Prat, Segado, Planas, Puimedon, Muñoz,
Martínez, Rosa, Oleart, Esparbé i Cornellas, DEIXAR EL PRESENT ASSUMPTE SOBRE
LA TAULA PER A UN MILLOR ESTUDI.
--------------------

Acord núm. 7.

Proposta aprovació modificació relació de llocs de treball del
personal de la Corporació.

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE SERVEIS A LA PERSONA
La Comissió en sessió ordinària celebrada el dia 18 de novembre de 2013, pel vot a favor
del la senyora Muñoz (9) cap vot en contra i les abstencions del/s els/les senyor/es
Escamilla (4), López (3), Ramírez (2), Fernández (1), Cornellas (1) i Monfort (1) s'acorda
informar favorablement la Proposta de l'Alcaldia que es transcriu a continuació:
RÈGIM INTERN
TCR_13/ 86

Proposta de l’Alcaldia
Ra160-13
Exp. 1540/13
Ateses les necessitats de modificació de la relació de llocs de treball i de l’adequació de les
fitxes descriptives del Manual d’organització, sobrevingudes en aquest exercici com a
conseqüència de la reorganització de determinats serveis de la Corporació, que es concreta
en la documentació annexa.
Vist que els articles 27 i 31 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament de personal al servei de les entitats locals de Catalunya, disposen que la plantilla
i la relació de llocs de treball es poden modificar amb posterioritat a l’aprovació del
pressupost si es tracta d’establir nous serveis, ampliar, suprimir o millorar els existents,
quan aquestes actuacions no puguin esperar l’exercici següent, com també si la modificació
respon a criteris d’organització administrativa interna, determinant-ne els documents que
s’han d’incorporar.
Vist el que disposen els articles 29 i següents del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre,
pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals
vigents a Catalunya en matèria de funció pública, en relació amb l’article 74 de la Llei
7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, en referència a la confecció i
tramitació de les relacions de llocs de treball.
Vist que de conformitat amb el que disposa l’article 37 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, s’ha
dut a terme la corresponent negociació amb els òrgans de representació del personal
funcionari i laboral.
Vist que d’acord amb l’article 32 i 54 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, correspon al Ple
l’aprovació de la relació del llocs de treball i de les seves modificacions.
Atès que la modificació de la relació de llocs de treball proposada no suposa cap increment
en la consignació global del Capítol I del Pressupost vigent, ja que la despesa de les
modificacions es compensen per reduccions per modificacions i per disponibilitats existents.
Vist el que disposen l’article 66 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, en relació
amb l’establert a l’article 73.2 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, en referència al caràcter
orientatiu de les definicions incloses en les fitxes descriptives dels llocs de treball del
Manual d’Organització.

Per tot l’exposat, i vista la memòria de modificació i l’informe de la Unitat de Gestió de
Recursos Humans, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords;
PRIMER.- Modificar la relació de llocs de treball del personal de la Corporació, d’acord amb
el detall que figura a la Memòria de modificació que figura en la documentació de
l’expedient.
SEGON.- Publicar l’esmentada modificació de la relació de llocs de treball en el tauler
d'anuncis de la corporació, en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, per tal que es pugui presentar per part dels interessats les
reclamacions que es considerin oportunes durant el termini de 15 dies hàbils,
transcorreguts els quals, i de no haver-se’n presentat, es considerarà definitivament
aprovada, sense necessitat de nou acord.
TERCER.- Comunicar les modificacions de la relació de llocs de treball als òrgans
competents de l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya.
QUART.- Adequar les fitxes descriptives de funcions dels llocs de treball d’acord al detall
que figura en la documentació annexa, en el ben entès de que les mateixes tenen caràcter
orientatius i podran ser modificades lliurament per la Corporació per tal d’ajustar-les als
canvis que es vagin produint en els llocs de treball en funció dels serveis que s’hagin de
prestar, d’acord amb els procediments establerts per la normativa vigent.
CINQUÈ.- Notificar aquests acords a la Intervenció Municipal, a la UGRH i a la Junta de
Personal i al Comitè d’Empresa.
Votació.
El PLE acorda per ONZE (11) vots a favor dels senyors/senyores Jou, Paloma, Sanahuja,
Escamilla, Monné, López, Manfredi, Ramírez, Fernández, Cornellas i Monfort, NOU (9) vots
en contra dels senyors/senyores Prat, Segado, Planas, Puimedon, Muñoz, Martínez, Rosa,
Oleart i Esparbé, i Cap (0) abstenció, DEIXAR EL PRESENT ASSUMPTE SOBRE LA
TAULA PER A UN MILLOR ESTUDI.
--------------------

Acord núm. 8.

Moció modificada conjunta del grup municipal Bloc Olesà i
Plataforma per Catalunya de rebuig a l'avantprojecte de Llei de
Reforma del sistema elèctric i sobre l'increment de la pobresa
energètica, per tal de garantir l'accés als consums energètics
mínims vitals a la ciutadania.

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE SERVEIS A LA PERSONA
La Comissió en sessió ordinària celebrada el dia 18 de novembre de 2013, pels vots a favor
del/s els/les senyor/es Muñoz (9) i Fernández (1) cap vot en contra i les abstencions del/s
els/les senyor/es Escamilla (4), López (3), Ramírez (2) i Monfort (1) s'acorda informar

favorablement la Moció que es transcriu a continuació:
ALCALDIA
RSN_13/ 53

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL BLOC OLESÀ DE L’AJUNTAMENT D’OLESA DE
MONTSERRAT DE REBUIG A L'AVANTPROJECTE DE LLEI DE REFORMA DEL
SISTEMA ELÈCTRIC I SOBRE L’INCREMENT DE LA POBRESA ENERGÈTICA PER
TAL DE GARANTIR L’ACCÉS ALS CONSUMS ENERGÈTICS MÍNIMS VITALS A LA
CIUTADANIA.
Atès que el passat mes de juliol el Govern de l'Estat va iniciar un procés de profunds canvis
normatius agrupats en la denominada Reforma Energètica i recentment ha aprovat també
l'avantprojecte de Llei del Sector Elèctric que ha remès a les Corts per a la seva tramitació
urgent i entrada en vigor immediata.
Atès que no és acceptable que una reforma de la profunditat i abast d'aquesta, que
modifica una llei vigent durant els últims 16 anys, es realitzi en sols quatre mesos, sense
transparència ni el necessari debat amb els agents implicats.
Atès que la reforma de la llei del sector elèctric afecta directament a les corporacions locals
ja que suposarà una forta i nova pujada del preu de l'electricitat en augmentar-se el terme
fix (els últims 5 anys ha pujat un 60%), incrementant així el cost de l'electricitat en els
pressupostos municipals. A més, la reforma permetrà a les companyies elèctriques
tallar el subministrament elèctric fins i tot per als serveis essencials: bombers,
centres sanitaris, escoles, etc.
Atès que significarà un impacte molt negatiu sobre l'activitat econòmica dels municipis, ja
que es manté la moratòria en la construcció de noves plantes renovables, reduint les
retribucions a les existents i bloquejant l’autoconsum, la qual cosa suposarà la destrucció
d'ocupacions vinculades directa o indirectament al sector, la pèrdua d'inversions, la
reducció de la recaptació associada al desenvolupament de noves instal·lacions o l'augment
de costos a petits comerciants i indústries per l'augment de les tarifes.
Atès que la reforma del sistema elèctric que defensa el Govern de l’Estat assenyala les
renovables com a úniques responsables de la insostenibilitat econòmica del sistema
elèctric, sotmès a un deute creixent que el govern de l’Estat ha estat incapaç de resoldre.
Atès que l'avantprojecte de Llei del Sector Elèctric entra en contradicció amb avanços cap a
la sostenibilitat. En concret amb la Llei 8/2013 de Rehabilitació i l'actualització del Codi
Tècnic de l'Edificació, que ha elaborat el Ministeri de Foment per reactivar l'economia i
crear ocupació a través l’autoconsum, l'eficiència i la rehabilitació energètica d'edificis en
compliment de les Directives Europees d'Eficiència Energètica. Amb aquesta reforma
elèctrica serà a la pràctica inviable.
Atès que amb aquest conjunt de mesures no s'impulsa la lluita contra el canvi climàtic des
del sector de la generació d'electricitat, que el 2012 va ser el que més va contribuir amb un
23,5% del total a les emissions de CO2.
Atès que aquest avantprojecte de Llei del Sector Elèctric xoca amb els principis del Pacte
d’Alcaldes i Alcaldesses contra el canvi climàtic i l’esforç de molts ajuntaments i comarques

catalanes que han fet una aposta decidida per la lluita contra el canvi climàtic, creant
agències locals d’energia, desplegant ordenances solars, tramitant llicències i bonificacions
fiscals, aprovant els compromisos dels Plans d’Acció d’Energia Sostenible i assumint un
paper actiu en l’impuls i el desplegament de les energies renovables en els municipis
generant energia allà on es produeix i evitant infraestructures que poden malmetre el
territori.
Atès que aquest cop dur al desenvolupament de les energies renovables, es suma el
despropòsit del Govern del PP d’allargar la vida útil de les centrals nuclears i el
manteniment dels privilegis a les elèctriques, el sector nuclear i hidràulic, amb un model
energètic insostenible i ineficient basat en els combustibles fòssils.
Atès que aquesta reforma s'ha preparat sense participació dels afectats, ni ciutadans, ni
administracions afectades, ni consumidors ni empreses del sector, i amb severes crítiques
tant de l'òrgan regulador, la Comissió Nacional de l'Energia, com de la Comissió Nacional
del Mercat de la Competència
Atès que la pobresa energètica, entesa com la incapacitat de pagar una quantitat de
serveis energètics suficients per a la satisfacció de les necessitats domèstiques que
garanteixin unes condicions de vida digna a un preu just, està experimentant un augment
significatiu tal i com manifesten diferents indicadors i com alerten diferents organismes com
pot ser la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. Segons dades
estadístiques conegudes, l’any 2010 se situava al voltant del 10% de la població i que
segons els experts la situació es pot haver agreujat i situar-se al 15% al 2012 i que avui
molts ajuntaments estem fent front des dels seus serveis socials.
Atès que majoritàriament les persones que pateixen l’anomenada pobresa energètica són
les que estan en atur o reben alguna prestació social reduïda o bé estan molt endeutades.
Els col·lectius més vulnerables com els nens, la gent gran o persones amb malalties
cròniques poden veure afectada la seva salut davant la impossibilitat de fer front al cost
econòmic dels consums energètics mínims per assegurar una qualitat de vida acceptable.

Per tot això, el grup municipal del BLOC OLESÀ proposa al ple els acords següents:
PRIMER- Mostrar el rebuig l’Avantprojecte de Llei del Sector Elèctric que ha aprovat el
Govern de l’Estat.
SEGON- Emplaçar al Govern de l’Estat a respectar els compromisos adquirits en matèria
de reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle, impuls de les energies renovables i
estalvi energètic.
TERCER- Reiterar el compromís d’aquest ajuntament amb del Pacte d’Alcaldes i
Alcaldesses contra el canvi climàtic i els compromisos locals per abastar l’objectiu del 20%
d’energia consumida amb origen renovable per al 2020, tal i com estableix la Directiva
2009/28/CE.
QUART- Assegurar les partides pressupostàries adequades perquè es continuï l’esforç
tècnic i d’inversió en matèria d’eficiència energètica i d’energies renovables que fa aquest
ajuntament.

CINQUÈ- Demanar al Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat que augmentin les
subvencions per a les inversions municipals en infraestructura per al foment de l’energia
renovable.
SISÈ- Demanar al Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat que desplegui una
normativa elèctrica i fiscal que faciliti que els municipis per iniciativa pròpia o mancomunats,
puguin impulsar la producció i distribució d’energia d’origen renovable.
SETÈ- Reclamar al Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat que impulsin l’aprovació
d’un impost sobre l'energia nuclear que afecti tant a la producció d’aquesta d'energia com a
l'emmagatzematge de residus radioactius, i que els ingressos d’aquests es destinin a
impulsar les energies renovables i a les millores d’eficiència energètica.
VUITÈ.- Sol·licitar a les companyies energètiques que operen a la nostra vila una moratòria
en els talls de subministrament a llars amb insuficiència de recursos durant els mesos
d’hivern apel·lant a la responsabilitat social corporativa que les empreses han de demostrar
en situacions d’emergència social com les que estan patint molts ciutadans i ciutadanes del
nostre municipi.

NOVÈ.- Sol·licitar a les companyies subministradores i comercialitzadores d’electricitat i gas
que operen a la nostra ciutat que respectin escrupolosament la normativa vigent respecte
als processos de tramitació i execució de talls de subministrament.
DESÈ.- Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que, de manera immediata, elabori un “Pla
de xoc contra la pobresa energètica” que tingui com a principal objectiu garantir el dret
ciutadà als subministraments bàsics de la llar establint acords amb companyies
energètiques que operen a Catalunya per tal de determinar un sistema públic de tarifes
socials reduïdes per a col·lectius amb insuficiència de recursos, així com protocols de
prevenció de talls de subministrament en col·laboració amb els Serveis Socials municipals i,
en cas de que es produeixin, la gratuïtat del servei de reconnexió.
ONZÈ.- Sol·licitar a l’Estat espanyol la congelació de les tarifes energètiques per a l’any
2014 i que reguli normativament l’establiment de tarifes especials reduïdes de serveis
energètics (electricitat i gas) per a col·lectius amb insuficiència de recursos així com
l’establiment de la normativa i els protocols necessaris per tal que no es produeixin talls de
subministrament a famílies amb insuficiència de recursos.
DOTZÈ- Comunicar els anteriors acords al Govern de la Generalitat, al Govern de l’estat
espanyol, al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, al Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, del Congrés dels Diputats, a la Comissió Nacional de l'Energia i a la Comissió
Nacional del Mercat de la Competència.
Votació.
APROVAT per DIVUIT (18) vots a favor dels senyors/senyores Prat, Segado, Planas,
Puimedon, Muñoz, Martínez, Rosa, Oleart, Esparbé, Jou, Paloma, Sanahuja, Escamilla,
Monné, López, Fernández, Cornellas i Monfort, Cap (0) vot en contra, i DUES (2)
abstencions dels senyors Manfredi i Ramírez.

-------------------Acord núm. 9.

Moció modificada Mercat Municipal.

DICTAMEN MODIFICAT DE LA COMISSIÓ DE SERVEIS A LA PERSONA
La Comissió en sessió ordinària celebrada el dia 18 de novembre de 2013, pels vots a favor
del/s els/les senyor/es Escamilla (4), López (3), Ramírez (2), Fernández (1) i Monfort (1) el
vot en contra de la senyora Muñoz (9) i cap abstenció s'acorda informar favorablement la
Moció que es transcriu a continuació:
ALCALDIA
RSN_13/ 54

MOCIÓ MODIFICADA MERCAT MUNICIPAL
Atès la difícil situació per la que està passant el Mercat Municipal.
Atès que en el mes de setembre de 2013 els grups municipals de Convergència i Unió,
Partit dels Socialistes de Catalunya, Partit Popular, Plataforma per Catalunya, Entesa dels
Olesans i Esquerra Republicana de Catalunya van presentar un prec-moció instant al
Govern municipal a la creació d’una Comissió de seguiment de les tasques engegades en
el mandat anterior, per modificar i millorar el Reglament de Règim Interior del Mercat
Municipal.
Atès que sota l’encàrrec de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, l’Oficina de Mercats i Firas
Locals de la Diputació de Barcelona ha fet una anàlisi de la situació actual del Mercat i una
proposta d’actuacions de millora.
Atès que aquest estudi ha evidenciat un cop més la necessitat de l’establiment del Servei
de Mercat i la seva adequació a la normativa vigent.
Atès que aquest estudi també ha posat un èmfasi especial en la necessitat de definir
clarament el sistema de gestió del Mercat i adequar normativament els instruments que fan
possible aquesta gestió.
Atès que des del mes de setembre existeix una Comissió informativa a l’entorn del Mercat
Municipal amb representació de tots els grups municipals.

Proposem al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Que sigui aquesta Comissió la que porti al plenari d’aquest Ajuntament una
proposta de gestió del Mercat Municipal.
SEGON.- Que amb el coneixement d’aquest Comissió es finalitzin els treballs per a la
creació del servei de mercat municipal i l’adequació d’aquest servei a la normativa vigent.
TERCER.- Que aquesta Comissió, un cop presses les decisions sobre el sistema de gestió,
adeqüi normativament els instruments que faran possible aquesta gestió i ho presenti al

plenari.
QUART.- Comunicar aquests acords als grups municipals, a l’Associació de Concessionaris
i als Concessionaris del mercat Municipal.
Votació.
APROVAT per ONZE (11) vots a favor dels senyors/senyores Prat, Segado, Planas,
Puimedon, Muñoz, Martínez, Rosa, Oleart, Esparbé, Fernández i Cornellas, NOU (9) vots
en contra dels senyors/senyores Jou, Paloma, Sanahuja, Escamilla, Monné, López,
Manfredi, Ramírez i Monfort, i Cap (0) abstenció.

-------------------Acord núm. 10.

Donar compte estat d'execució del pressupost del 3er. trimestre de
2013

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I GOVERN
La Comissió en sessió ordinària celebrada el 18 de novembre de 2013 es dóna per
assabentada de l'estat d'execució del pressupost del 3n trimestre de 2013
HISENDA
BMM_13/ 178

Donar compte estat d'execució del pressupost del 3er. 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 tercer 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.

El Ple es dóna per assabentat.
--------------------

Acord núm. 11.

Modificació de
extraordinari.

crèdit

40/13.

Suplement

de

crèdit

i

crèdit

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I GOVERN
La Comissió en sessió ordinària celebrada el 18 de novembre de 2013 ha acordat informar
favorablement per 1 vot a favor del Sr. Oleart (9), 4 abstencions de la Sra. Jou (4), Sr.
Manfredi (2), 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/ 88

Proposta del regidor d’Hisenda
Exp. 1551/2013
Vistos els informes del departament de Solidaritat i Cooperació, de sol•licitud de modificació
de crèdit, dels quals es constata la necessitat d’habilitar dos crèdits extraordinaris per uns
imports de 1.200,00 € i 2.000,00 €, per a la concessió de subvencions directes a les entitats
AAVV La Central-L’Olivera i Filles de Maria Religioses de les Escoles Pies respectivament.
Vist l’informe de l’Alcaldia, de sol•licitud de modificació de crèdit, per un import de 64.529,70
€, per suplementar el crèdit per a l’execució de l’actuació 8.03 Urbanització de la plaça
Nova i de la Plaça de la cendra del Projecte d’Intervenció Integral del Nucli Antic, tal i com
està projectada.
Vist l’informe de la regidoria de Cultura, de sol•licitud de modificació de crèdit, del qual es
constata la necessitat d’habilitar un crèdit extraordinari, per un import de 3.500,00 €, per a
la concessió d’una subvenció directa a l’entitat Associació de gegants, grallers i nans.
Atès que el finançament es proposa mitjançant la baixa del crèdit de despeses d'altres
aplicacions no compromeses del pressupost vigent, el crèdit de les quals no està
compromès i s'estima reduïble segons s’indica a la documentació que consta a l’expedient.
Atès que aquestes actuacions no es poden 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’article 50 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, relatiu a la tramitació
d’urgència del procediment i, tenint en compte que la modificació de crèdit ha d’estar
definitivament aprovada al més aviat possible per tal garantir la tramitació de l’expedient
d’atorgament de les subvencions i la situació del crèdit que afecta al PIINA a l’aplicació
corresponent, abans del 31 de desembre de 2013, aquesta modificació s’ha de tramitar pel
procediment d’urgència.
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 la declaració d’urgència de l’expedient per tal que la modificació de crèdit
esdevingui definitiva al més aviat possible per tal de garantir la tramitació de l’expedient
d’atorgament de les subvencions i la situació del crèdit que afecta al PIINA a l’aplicació
corresponent, abans del 31 de desembre de 2013.
SEGON. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits 40/13, per suplement de crèdit i
crèdit extraordinari, per un import de 71.229,70 €, 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.
TERCER. Canviar la destinació dels ingressos afectats per un import de 64.529,70 €
segons el detall següent i practicar els apunts als projectes comptables necessaris.
Origen del finançament:
Org.

Pro.

Eco.

01LB3

155

61900

URBANITZACIÓ DE CARRERS

01LB3

912

78000

SUBV. DE MILLORA D'EDIFICIS INCLOSOS AL PIINA

34.529,67

01LB5

336

63200

LLEI DE BARRIS-INV. REPOSICIÓ EDIFICIS I CONST. CAL PUIGJANER

30.000,00

Descripció

Import
0,03

Finançament
50% Generalitat
50% préstec
50% Generalitat
50% préstec
50% Generalitat
50% préstec

64.529,70

Destinació del finançament:
Org.
01LB6

Pro.
155

Eco.
61900

Descripció
LLEI DE BARRIS- URBANITZACIÓ PLACES NOVA I DE LA CENDRA

Import
64.529,70

Finançament
50% Generalitat
50% préstec

64.529,70

QUART. Exposar al públic durant vuit 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.
CINQUÈ. 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.
SISÈ. Notificar aquests acords a la regidories de Benestar Social (departament de
Solidaritat i Cooperació) , Cultura i a l’Alcaldia.
Votació.
APROVAT per TRETZE (13) vots a favor dels senyors/senyores Prat, Segado, Planas,
Puimedon, Muñoz, Martínez, Rosa, Oleart, Esparbé, Monné, López, Cornellas i Monfort,
Cap (0) vot en contra, i SET (7) abstencions dels senyors/senyores Jou, Paloma, Sanahuja,
Escamilla, Manfredi, Ramírez i Fernández.

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

Acord núm. 12.

Modificació de crèdit 42/13. Crèdit extraordinari

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I GOVERN
La Comissió en sessió ordinària celebrada el 18 de novembre de 2013 ha acordat informar
favorablement per 2 vots a favor del Sr. Oleart (9) i Sr. Cornellas (1), 3 abstencions de la
Sra. Jou (4), Sr. Manfredi (2) i Sra. Monfort (1) i cap vot en contra (0), la proposta de
l'Alcaldia que es transcriu a continuació:
HISENDA
MLA_13/ 94

Proposta de l’Alcaldia
Exp. 1569/2013
Vista l’acta 9/2013 de la sessió del patronat de la Fundació Privada per la Integració laboral
(FIL), concretament el punt 2 de l’ordre del dia, relatiu a l’aprovació d’una nova aportació de
capital per part dels patrons per un import de 180.000,00 €.
Atès que l’import es concreta al document anomenat informe jurídico-econòmic de la
situació de FIL i propostes per garantir la continuïtat de les finalitats fundacionals,
concretament al punt 3 solucions, el qual assenyala literalment:

I. INCREMENT DOTACIÓ FUNDACIONAL.
Per tal d’aconseguir que els Fons Propis de la Fundació de la Fundació tornin a ser positius
i per tant complir amb l’obligació legal de l’article 332-8.2 del Llibre tercer del Codi Civil de
Catalunya, cal que els patrons facin una nova aportació als Fons pròpies per la quantia de
180.000,00 euros. Segons l’aportació inicial en el moment de la constitució de la fundació i
la segona aportació serien les següents quantitats per ajuntament:

Olesa de Montserrat
Esparreguera
Abrera
Sant Esteve Sesrovires
Collbató
TOTAL

% part
34,91%
33,94%
16,28%
10,67%
4,20%
100,00%

Quant €
62.829,08
61.089,75
29.302,49
19.210,79
7.567,89
180.000,00

Al mateix document s’indica que la disminució en 271.954, €, de les subvencions rebudes
de la Generalitat de Catalunya i l’execució de l’expedient de regulació d’ocupació aprovat el
2011 i que ha suposat en el 2012, despeses per un import de 254.027,00 €, ha implicat
entrar en una situació de desequilibri econòmic i financer.
Vist el certificat del gerent de FIL, al qual s’exposa que la greu situació financera que la
Fundació està suportant, obliga a no poder atendre el pagament d’impostos i la paga extra
dels treballadors, pendent des del desembre de 2012 i sol•licita que amb urgència es facin
efectives les aportacions acordades a la sessió del patronat, celebrada el 26 d’abril de
2013.
Atès que el finançament es proposa mitjançant la baixa del crèdit, per un import de
62.829,08 €, de l’aplicació pressupostària 11 929 27000 HISENDA- FONS DE
CONTINGÈNCI A, 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, amb un crèdit disponible actual de
68.000,00 €.
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’article 50 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, relatiu a la tramitació
d’urgència del procediment i, tenint en compte que la modificació de crèdit ha d’estar
definitivament aprovada al més aviat possible per tal de garantir la tramitació de l’aportació
abans del 31 de desembre de 2013, aquesta modificació s’ha de tramitar pel procediment
d’urgència.
Vist l’informe de la instructora i el d’Intervenció, l’Alcalde proposa al Ple de la Corporació
l’adopció dels acords següents:

PRIMER. Aprovar la declaració d’urgència de l’expedient per tal que la modificació de crèdit
esdevingui definitiva al més aviat possible per tal de garantir la tramitació de l’aportació
abans del 31 de desembre de 2013.
SEGON. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits 42/13, per crèdit extraordinari, per un

import de 62.829,08 €, al pressupost de 2013, finançat amb baixa per anul•lació d’altra
aplicació pressupostària del pressupost vigent, d’acord amb el resum de modificacions de
crèdit contingut a l’expedient.
TERCER. Exposar al públic durant vuit 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.
QUART. 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.
CINQUÈ. Notificar aquests acords a la regidoria de Benestar Social i a l’Alcaldia.”
Votació.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS VINT (20) MEMBRES ASSISTENTS MITJANÇANT
VOTACIÓ ORDINÀRIA.

-------------------Acord núm. 13.

Moció conjunta modificada dels grups municipals Bloc Olesà,
Convergència i Unió, Plataforma per Catalunya, Entesa dels Olesans
i Esquerra Republicana de Catalunya per derivar a les entitats
financeres el pagament de l'IBI i la plusvàlua dels habitatges amb
residents
que estiguin immersos en processos d'execucions
hipotecàries o hagin estat desnonats

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I GOVERN
La Comissió en sessió ordinària celebrada el 18 de novembre de 2013 ha acordat informar
favorablement per 5 vots a favor del Sr. Oleart (9), Sra. Jou (4) Sr. Fernández (1), Sr.
Cornellas (1) i Sra. Monfort (1), una abstenció del Sr. Manfredi (2) i cap vot en contra (0) la
Moció conjunta modificada que es transcriu a continuació
ALCALDIA
RSN_13/ 55

MOCIÓ DE PLATAFORMA PER CATALUNYA PER DERIVAR A LES ENTITATS
FINANCERES EL PAGAMENT DE L'IBI I LA PLUSVÀLUA DELS HABITATGES AMB
RESIDENTS QUE ESTIGUIN IMMERSOS EN PROCESSOS D'EXECUCIONS
HIPOTECÀRIES O HAGIN ESTAT DESNONATS.
Atès que els ajuntaments tenen les facultats recaptadores als municipis de l’Impost sobre
béns immobles (IBI) i l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
(IIVTNU) més conegut com a plusvàlua.
Atès que l’any 2012 Catalunya va liderar les execucions hipotecàries en el conjunt

d’Espanya amb el 20,3% de processos iniciats. En total els òrgans judicials van iniciar
91.622 execucions, un 17,7% més que el 2011. Les execucions hipotecàries iniciades pels
òrgans judicials espanyols han crescut un 368,7% durant els cinc anys de la crisi
(2008-2012) comparades amb les registrades en els cinc anteriors (2003-2007), de manera
que s’han multiplicat per més de quatre i han registrat un augment mig anual d’un 73,7%
segons les dades del Servei d’estadística judicial del Consell General del Poder Judicial.
Atès la malmesa situació financera de moltes famílies que han estat desnonades o bé que
es troben immerses en el procés d’una execució hipotecària o de transmissió forçosa de la
seva llar. Davant d’aquesta situació és responsabilitat de l’Administració pública engegar
iniciatives encaminades a pal·liar la precària situació d’aquestes persones.
Atès que, un cop executat un desallotjament forçós, en alguns casos la persona desnonada
continua constant com a titular de l’habitatge perquè el banc no formalitza el canvi en el
registre de la propietat. Això genera una situació d’injustícia i incongruència en fer que les
càrregues impositives derivades de la propietat de l’immoble que passa a ser del banc
corrin a càrrec de la persona que ha estat desnonada.
Atès que aquells qui perden la seva residència fruit de l’impagament de la hipoteca han de
fer front al pagament de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa
urbana (IIVTNU), que grava la transmissió de la propietat. Aquest és un impost vigent ja a
l’època de la bombolla immobiliària, durant la qual es considerava que quan un habitatge
canviava de mans el propietari original guanyava diners amb la transacció. Però avui dia
això dibuixa un escenari paradoxal en què es tracta la persona afectada per una
transmissió forçada de la seva llar com si s’hagués enriquit. D’altra banda es genera un
greuge comparatiu, ja que aquest mateix impost no afecta al banc que transmeti aquest
mateix habitatge al “banc dolent”.

Per tot això, els grups municipals Bloc Olesà, Convergència i Unió, Plataforma per
Catalunya, Entesa dels Olesans i Esquerra Republicana de Catalunya demana el següent:
1.- Instar al Govern de l'Estat a que dugui a terme els oportuns canvis legislatius per tal de
deixar sense efecte el cobrament de l’Impost sobre béns immobles (IBI) i la plusvàlua als
propietaris d’una residència habitual que estiguin immersos en un procés d’execució
hipotecària per no poder pagar el crèdit que mantenen amb el banc i derivar a les entitats
financeres el pagament d’aquests impostos.
2.- Instar al Govern de l'Estat a que dugui a terme els oportuns canvis legislatius per tal de
derivar el pagament de l’IBI i la plusvàlua a les entitats financeres que hagin arribat a un
acord amb els propietaris d’habitatges per tal que no siguin embargats i continuïn com a
inquilins amb un lloguer social.
3.- Instar al Govern de l'Estat a que dugui a terme els oportuns canvis legislatius per tal de
considerar la pròpia execució hipotecària causa suficient per justificar de forma automàtica
la insolvència del veí deutor en els casos en què els bancs o caixes d’estalvi es quedin amb
l’habitatge. Això implicaria que també es derivés directament vers l’entitat financera l’Impost
sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, devengat del propi procés de
transmissió forçada de l’habitatge.
4.- Instar la Hisenda Pública espanyola a considerar com a causa no subjecta a l’Impost de

transmissions patrimonials i actes jurídics documentals derivat de formalitzar un contracte
de compravenda d’un habitatge el fet d’arribar a un acord amb l’entitat financera perquè
l’inquilí no sigui embargat i continuï residint-hi amb un lloguer social del pagament.
5.- Instar l’Administració Central a accelerar els canvis de titularitat cadastral derivats
d’execucions hipotecàries perquè es realitzin amb la major cel·leritat possible i evitar així
cobraments indeguts de l’IBI i la taxa d’escombraries a les persones immerses en aquest
procés.
6.- Sol·licitar una modificació de la Llei d’Hisendes locals en l’apartat dels canvis de
titularitat cadastral i el pagament de la plusvàlua en les execucions hipotecàries perquè els
bancs es facin càrrec d’aquests desemborsaments per tal de dotar el procés de garantia
jurídica.
7.- Impulsar la creació d’un registre per censar els habitatges d’Olesa de Montserrat que
han estat objecte de desnonament i les entitats financeres que han passat a ostentar-ne la
propietat, per tal de transmetre el pagament dels tributs al nou propietari, és a dir, a bancs i
caixes.
Votació.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS VINT (20) MEMBRES ASSISTENTS MITJANÇANT
VOTACIÓ ORDINÀRIA.

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

Acord núm. 14.

Moció modificada conjunta dels grups municipals del Bloc Olesà,
Plataforma per Catalunya, Iniciativa per Catalunya i Entesa dels
Olesans i Esquerra Republicana de Catalunya, per a reclamar al
Govern de l'Estat la inclusió en els pressupostos generals de l'Estat
d'inversions en infraestructures a la comarca del Baix Llobregat.

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME I SOSTENIBILITAT
La Comissió Informativa d'Urbanisme i Sostenibilitat en sessió ordinària del dia 20 de
novembre de 2013 va informar favorablement la següent moció modificada del Grup
Municipal del Bloc Olesà, EUIA, amb els vots a favor dels Srs. Planas (9), Fernández (1),
Cornellas (1) i Sra. Monfort (1), CAP (0) en contra, i les abstencions dels Srs. Sanahuja (4) i
Ramírez (2).
ALCALDIA
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MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL BLOC OLÈSA-EUIA, PER RECLAMAR AL GOVERN
DE L’ESTAT LA INCLUSIÓ EN ELS PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT
D’INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURES A LA COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT
Atès que el 27 de setembre passat el Govern de l’Estat va aprovar el Projecte de Llei de

Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2014, que posteriorment ha estat presentat a
les Corts Generals per al seu debat i aprovació.
Atès que amb aquests Pressupostos la comarca pateix una nova reducció de les inversions
previstes que s’afegeix a la davallada progressiva que ja s’ha sofert en els anys anteriors i
l’impacte que aquest fet suposa en una comarca que concentra una part important de
l’activitat econòmica i industrial de Catalunya.
Atès que el projecte de Pressupostos Generals de l’Estat no contempla les reclamacions
formulades pel Consell Comarcal al Ministerio de Fomento en la reunió mantinguda el mes
de juliol passat. Únicament es desbloquegen les obres per a la connexió entre les
autopistes A2 i la AP7, tot i que amb un ritme d’inversió molt lent que no permetrà finalitzar
l’obra abans de l’any 2016.
Atès que tampoc es destinen recursos per a la millora de la xarxa de Rodalies ni per cap
dels projectes ferroviaris que la comarca té pendents: soterrament de la línia R4 de rodalies
en el seu pas per Sant Feliu; accés ferroviari a la T-1 de l’aeroport del Prat de Llobregat;
línia de Rodalies entre Castelldefels i Cornellà.
Atès que el projecte de Pressupostos no millora la contribució al finançament del transport
públic a través de l’Autoritat del Transport Metropolità, que es manté un 30% per sota de
l’any 2010.
Atès que el projecte de Pressupostos Generals de l’Estat no preveuen el reinici de les obres
de la variant de Vallirana, una obra que es troba aturada des de fa tres anys, amb efectes
greus per al benestar de la població i per a la mobilitat de les persones i mercaderies.
Atès que no hi ha cap previsió quant a la connexió del Cinturó del Litoral amb la C-32 a
Sant Boi-Cornellà, ni per a l’enllaç de la B-24 amb la A-2 i la B-23 a Pallejà i Molins de Rei,
ni per a la continuació del túnel de la B-40 a Abrera.
Atès que tampoc no es contempla cap avenç en la construcció del carril Bus-Vao a
l’autopista B-23 entre Molins de Rei i Barcelona.
Atès que els agents econòmics i socials del Baix Llobregat han expressat reiteradament la
seva preocupació per la situació de paràlisi i endarreriment d’actuacions clau per a la
mobilitat al Baix Llobregat i per la competitivitat del territori.
Atesos els acords adoptats pel plenari del Consell Comarcal del Baix Llobregat el 22 de
maig i el 22 d’octubre de 2012 en relació als projectes de Pressupostos Generals de l’Estat
per als anys 2012 i 2013.

Per tot això, aquest Grup Municipal proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Reclamar al Govern de l’Estat la inclusió en els Pressupostos Generals de l’Estat
de les inversions en les infraestructures ja iniciades o planificades i no contemplades en el
projecte:
-

Variant de Vallirana.
Soterrament de les vies de Renfe a Sant Feliu de Llobregat.

-

Connexió de la B-24 amb la A-2 i la AP-2 a Pallejà i Molins de Rei.
Carril Bus-Vao a la B-23 entre Molins de Rei i Barcelona.
Línia de rodalies entre Castelldefels i Cornellà.
Accés de Rodalies a la Terminal 1 de l’Aeroport del Prat de Llobregat.
Perllongament de la C-32 i connexió amb el Cinturó del Litoral a Sant Boi-Cornellà.
Túnel de la B-40 al terme municipal d’Abrera.

SEGON.- Reclamar al Govern de l’Estat l’augment de la seva aportació al finançament del
transport públic metropolità mitjançant l’Autoritat del Transport Metropolità.
TERCER.- Sol·licitar una entrevista amb la Ministra de Foment del Govern d’Espanya per
tractar sobre les inversions en infraestructures i mobilitat al Baix Llobregat.
QUART.- Demanar a les forces polítiques representades al Consell Comarcal del Baix
Llobregat, a través dels respectius grups parlamentaris, la presentació d’esmenes al
projecte de Pressupostos Generals de l’Estat que incorporin els acords continguts en els
punts primer i segon d’aquesta moció.
CINQUÈ.- Comunicar el present acord als municipis de la comarca, sol·licitant la seva
aprovació, així com al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya i al Ministeri de Foment, i a les entitats participants al Fòrum Comarcal de la
Mobilitat, perquè en tinguin coneixement i als efectes corresponents.
Votació.
APROVAT per DIVUIT (18) vots a favor dels senyors/senyores Prat, Segado, Planas,
Puimedon, Muñoz, Martínez, Rosa, Oleart, Esparbé, Jou, Paloma, Sanahuja, Escamilla,
Monné, López, Fernández, Cornellas i Monfort, Cap (0) vot en contra, i DUES (2)
abstencions dels senyors Manfredi i Ramírez.

-------------------A proposta de l'Alcalde-President i en virtut de l'art. 25.a) del ROM, es varia l'ordre del dia
passant l'acord número 15 Proposta presa de coneixement de la renúncia al càrrec de
regidor, a tractar-se com a punt número 16.

Acord núm. 15.

Assumptes urgents

Votació de la urgència:
Aprovat per DEU (10) vots a favor dels senyors/senyores Prat, Segado, Planas, Puimedon,
Muñoz, Martínez, Rosa, Oleart, Esparbé i Cornellas, NOU (9) vots en contra dels
senyors/senyores Jou, Paloma, Sanahuja, Escamilla, Monné, López, Manfredi, Ramírez i
Monfort, i UNA (1) abstenció del senyor Fernández.

Acord núm. 15.1. Proposta aprovació provisional de la modificació de l'ordenança
fiscal 27 reguladora de la Taxa per l'estacionament en les vies
públiques i a l'aparcament soterrani.

HISENDA
MLA_13/ 101

Proposta del regidor d’Hisenda
Exp. 1652/2013
EL text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a
l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal
esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels
elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici
de la seva aplicació.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la
nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir
com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació
informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i l’article
12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats
locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i
funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i
mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General,
redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases del Règim Local.

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.
Vist l’article 50 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, relatiu a la tramitació
d’urgència del procediment i, tenint en compte que les modificacions proposades han
d’estar definitivament aprovades i publicades al (BOP), abans de la seva data de
meritament.
Vista la petició del concessionari, la Memòria de l’Alcaldia, l’informe de la regidoria de
Mobilitat, Transport i Aparcament i de la Intervenció, el regidor d’Hisenda proposa al Ple
l’adopció dels acords següents:

Primer. Aprovar la declaració d’urgència de l’expedient per tal de garantir que la publicació
definitiva al Butlletí Oficial de la Província s’hagi produït abans del meritament de les tarifes
proposades.

Segon. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2014 i següents les modificacions, el
contingut de les quals s’adjunten a aquesta proposta com annex número 1, de l’ordenança
fiscal número 27 reguladora de la taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica
en les vies públiques i a l’aparcament soterrani.
Tercer. Publicar l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província i en un diari de major
difusió de la província.
Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals,
així com el text complet de les modificacions durant el termini de quinze dies hàbils,
comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial
de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut
el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats
restaran definitivament aprovats.
Quart. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província els acords definitius que, un cop
transcorregut el període d’exposició pública, procedeixi adoptar, així com el text de les
modificacions.
Cinquè. Trametre al Departament de Governació de la Generalitat, els acords de
modificació d’ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals, un cop s’hagin aprovat
definitivament, de conformitat amb allò que preveu l’art. 2.d) del Decret 94/1995, de 21 de
febrer, d’assignació de funcions en matèria d’hisendes locals als Departaments de
Governació i d’Economia i Finances.
Votació.
APROVAT per DEU (10) vots a favor dels senyors/senyores Prat, Segado, Planas,
Puimedon, Muñoz, Martínez, Rosa, Oleart, Esparbé i Cornellas, Cap (0) vot en contra, i
DEU (10) abstencions dels senyors/senyores Jou, Paloma, Sanahuja, Escamilla, Monné,
López, Manfredi, Ramírez, Fernández i Monfort.

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

Ratificació per a la inclusió de l'ordre del dia
RATIFICAT PER UNANIMITAT DELS VINT (20) MEMBRES ASSISTENTS MITJANÇANT
VOTACIÓ ORDINÀRIA.
Acord núm. 16.

Proposta presa de coneixement de la renúncia al càrrec de regidor.

ALCALDIA
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Proposta de l'Alcaldia
Atès l'escrit d'entrada núm. 10710, de data 20 de novembre d'enguany, presentat en el
registre general d'aquest Ajuntament pel regidor, Sr. Joan Sanahuja i Escribà, en el qual
planteja la seva renúncia al càrrec de regidor.
Atès allò estabert en l'article 65 i ss del Reglament Orgànic Municipal vigent, en relació amb
el que disposen els articles 9.4 del Reial decret 2568/1986, d'11 de juliol, Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, sobre la pèrdua de la
condició de regidor per causa de renúncia presentada per escrit i que ha de fer-se efectiva
davant el Ple de la Corporació.
Atès allò establert a l'article 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim
Electoral General, amb les seves modificacions posteriors, que regula en els supòsits de
renúncia d'un regidor, el procediment d'expedició de credencial a favor del corresponent
substitut, procés concretat en la Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral
Central sobre substitució de càrrecs representatius locals.

En base a tot això exposat, l'Alcalde proposa al Ple l'adopció de l'acord següent:
PRIMER.- Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidor d'aquest Ajuntament del
Sr. Joan Sanahuja i Escribà per Convergència i Unió.
SEGON.- Trametre a la Junta Electoral Central, certificació del present acord, així com
còpia de la llista de candidats publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
núm. de registre 062011002055 de 26 d'abril de 2011, als efectes de l'expedició de la
credencial acreditativa de la condició d'electe a favor del candidat a qui correspongui cobrir
la vacant, aportant-se l'escrit d'acceptació del substitut/a.
TERCER.- Notifica el present acord als interessats.
El Ple es dóna per assabentat.
-------------------Acord núm. 17.

Control, Precs i Preguntes

-------------------La presidència aixeca la sessió a tres quarts i deu de les dotze de la nit, de la qual, com a
secretària accidental, estenc aquesta acta de vint-i-set pàgines.

