ACTA NÚM. 1. SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L' AJUNTAMENT PLE EL DIA 23
DE GENER DE 2014

Al Saló de sessions de la Casa Consistorial de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, a les
vuit del vespre del dia 23 de gener de 2014, es reuneixen en primera convocatòria els
senyors relacionats a continuació, 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
Sra. M.Teresa Escamilla Lòpez
Sr. David Pérez Castells
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

El sr. Oleart s'incorpora a la sessió abans de la votació de l'acord núm. 3.
El sr. Segado i la sra. Jou s'incorporen a la sessió abans de la votació de l'acord núm. 4.
La sra. Escamilla s'incorpora a la sessió abans de la votació de l'acord núm. 5.
-------------------Les deliberacions de la sessió present són gravades en suport sonor del disc compacte
amb el codi 233 173 FC 185. 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 les actes corresponents a les sessions de
dates 28 de novembre i 19 de desembre de 2013.

La secretaria procedeix a donar lectura de les actes de les sessions ordinàries anteriors,
corresponents als passats 28 de novembre i 19 de desembre de 2013, les quals són
aprovades amb les votacions següents:
Votació acta 28/11/2013:
APROVAT per SETZE (16) vots a favor dels senyors/es Prat, Planas, Puimedon, Muñoz,
Rosa, Martínez, Esparbé, Paloma, Pérez, Monné, López, Manfredi, Ramírez, Fernández,
Cornellas i Monfort, CAP (0) vot en contra, i UNA (1) abstenció del senyor Flores, per no
haver assistit a la sessió.

Votació acta 19/12/2013:
APROVAT per SETZE (16) vots a favor dels senyors/es Prat, Planas, Puimedon, Muñoz,
Rosa, Martínez, Esparbé, Paloma, Pérez, Monné, López, Flores, Manfredi, Ramírez,
Cornellas i Monfort, CAP (0) vot en contra, i UNA (1) abstenció del senyor Fernández, per
no haver assistit a la sessió.
--------------------

Acord núm. 2.

Donar compte Resolucions Alcaldia

Es dóna compte de les resolucions de l’Alcaldia dictades des del dia 3 al dia 30 de
desembre de 2013.
El Ple es dóna per assabentat.

-------------------Ratificació per a la inclusió de l'ordre del dia:
APROVAT PER UNANIMITAT DELS DISSET (17) MEMBRES ASSISTENTS MITJANÇANT
VOTACIÓ ORDINÀRIA.

Acord núm. 3.

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

ALCALDIA
RSN_14/ 2

Proposta de l'Alcaldia
Atès els arts. 48 i 100 i ss del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya que estableix que poden

complementar l’organització municipal les comissions d’estudi, informe o consulta; allò
establert als arts. 119, 123, 124, 125 i 126 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals; i
el que estableixen els arts. 49 a 52 del Reglament Orgànic Municipal.
Atès que la Comissió Especial de comptes és òrgan obligatori en tots els ajuntaments
segons allò disposat per l’article 116 de la Llei de Bases del Règim Local 7/1985 i 101 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya i articles 53 i 54 del Reglament Orgànic Municipal, i que la seva
composició i funcionament ve determinada pel propi article 116 esmentant de la LRBRL, 58
i 101del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya i 127 del Reglament d'Organització, Funcionament
i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Per tot això l’Alcaldia proposa al Ple acordi:
PRIMER.- Les Comissions informatives permanents, que tenen per funció l’estudi, l’informe
o consulta de les qüestions que han d’estar sotmeses a la decisió del Ple i de la Junta de
Govern Local quan aquesta actuï amb competències delegades, seran les següents,
designant-se en aquest acte pels grups municipals els membres integrants de les
Comissions creades:
COMISSIÓ D'ECONOMIA I GOVERN

GRUP MUNICIPAL
TITULAR
SUPLENT
BLOC OLESÀ - Esquerra
Sr. Jordi Martínez Vallmitjana
Sr. Pere Oleart Comellas
Unida i Alternativa - E
Convergència i Unió
Sra. Mercè Jou Torras
Sr. Domènec Paloma Sancho
Grup municipal del Partit dels Sr. Jaume Monné i Dueñas
Sra. Rosina López Vigil
Socialistes de Catalunya Progrés Municipal.
Partit Popular
Sr. Jordi Manfredi López
Sr. José Francisco Ramírez
Carpintero
Plataforma x Catalunya
Sr. Francisco Javier
Fernández Giménez
Entesa dels Olesans
Sr. Jordi Cornellas i Illa
Esquerra Republicana de
Sra. Mireia Monfort Sòria
Catalunya - Acord Municipal
La Comissió Especial de Comptes que té per funció l'examen i l'estudi dels comptes
generals de la Corporació, juntament amb els justificants i antecedents, i emetre'n informe
al respecte, queda integrada en la Comissió d'Economia i Govern.
Aquesta Comissió d'Economia i Govern, coneixerà els diferents assumptes que siguin
específics de dret tributari i financer.

COMISSIÓ D'URBANISME I SOSTENIBILITAT

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

TITULAR
Sr. Pere Planas i Duran
Sr. David Pérez i Castells
Sr. Juan Miguel Flores
Martínez
Sr. José Francisco Ramírez
Carpintero
Sr. Francisco Javier
Fernández Giménez
Sr. Jordi Cornellas i Illa
Sra. Mireia Monfort Sòria

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

Sr. Jordi Manfredi López

Aquest Comissió, coneixerà els assumptes que siguin competència de l'àrea de Territori i
Sostenibilitat.

COMISSIÓ DE SERVEIS A LA PERSONA

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

TITULAR
Sra. Georgina Muñoz Gil

SUPLENT
Sra. Pilar Puimedon Monclús

Sr. Domènec Paloma Sancho

Sra. M. Teresa Escamilla i
López
Sr. Juan Miguel Flores
Martínez

Sra. Rosina López Vigil

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

Sr. Jordi Manfredi López

Aquesta Comissió coneixerà aquells assumptes el coneixement dels quals no correspongui
a les anteriors comissions informatives esmentades.

SEGON. L’alcalde és el president nat de totes les comissions informatives d’estudi, informe
o consulta creades. La Presidència efectiva de les comissions informatives podrà ser
delegada per l’Alcaldia a proposta de cada Comissió informativa a un dels seus membres,
prèvia elecció en el seu sí.

Actuarà de secretari/ària qui ho sigui de l’Ajuntament o funcionari/ària en qui delegui.

TERCER.- D'acord amb l'article 49.3 del Reglament Orgànic Municipal, s'estableix el
sistema de vot ponderat.
QUART.- Notificar els acords adoptats a les persones interessades i a tots els caps de
departaments municipals.
Votació.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS DIVUIT (18) MEMBRES ASSISTENTS MITJANÇANT
VOTACIÓ ORDINÀRIA.

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

Acord núm. 4.

Proposta aprovació declaració institucional convocatòria consulta

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE SERVEIS A LA PERSONA
La Comissió en sessió ordinària celebrada el dia 13 de gener de 2014, pels vots a favor
del/s els/les senyor/es Muñoz (9), Paloma (4), Cornellas (1) i Monfort (1) el vot en contra de
la Sra. López (3) i l'abstenció del Sr. Fernández (1) s'acorda informar favorablement la
Proposta de l'Alcaldia que es transcriu a continuació:
ALCALDIA
MVT_14/ 5

Proposta de l’Alcaldia
Atès que davant l’anunci de la convocatòria d’una consulta per tal de decidir si la nació
catalana vol esdevenir un Estat i la possibilitat de que ho sigui independent.

Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Donar suport a l'acord dels grups parlamentaris de CIU, ERC, ICV-EUIA i CUP en
relació a la pregunta i data de la consulta sobre el futur polític de Catalunya.
SEGON. Donar suport a la proposició de llei per a delegar a la Generalitat de Catalunya la
competència per autoritzar, convocar i celebrar un referèndum consultiu sobre el futur
polític de Catalunya.
TERCER. Demanar que l'acord pres pels grups parlamentaris sigui ratificat de forma
immediata per les entitats civils, cíviques, ciutadanes, culturals, econòmiques, sindicals,
empresarials; el món local; els grups parlamentaris que han donat suport al dret a decidir
que s’apleguen al voltant del Pacte Nacional pel dret a decidir.
QUART. Comunicar els presents acords al President del Govern de l’estat espanyol, als
Grups Parlamentaris del Congrés de Diputats, a la Presidència de la Generalitat de

Catalunya, al Departament de Governació i Relacions Institucionals, als Grups
Parlamentaris del Parlament de Catalunya, al President del Pacte Nacional pel dret a
decidir, al president del Consell de Governs Locals, a la Federació de Municipis de
Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis.
Votació.
APROVAT per QUINZE (15) vots a favor dels senyors/es Prat, Segado, Planas, Puimedon,
Muñoz, Martínez, Rosa, Oleart, Esparbé, Jou, Paloma, Pérez, Monné, Cornellas i Monfort,
TRES (3) vots en contra dels senyors Manfredi, Ramírez i Fernández, i DUES (2)
abstencions dels senyor/a López i Flores.

-------------------Acord núm. 5.

Proposta modificada de l'Alcaldia referent al finançament de les
escoles municipals de música i dansa a Catalunya

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE SERVEIS A LA PERSONA
La Comissió en sessió ordinària celebrada el dia 13 de gener de 2014, pels vots a favor
del/s els/les senyor/es Muñoz (9), Fernández (1), Cornellas (1) i Monfort (1) cap vot en
contra i les abstencions del/s els/les senyor/es Paloma (4) i López (3) s'acorda informar
favorablement la Proposta de l'Alcaldia que es transcriu a continuació:
EDUCACIÓ
MCM_14/ 2

Proposta de l'Alcaldia
Exp. 1/2014. Atès que l'ACEM en data 23 de desembre del 2013 ha reunit a representants
de 124 municipis, dels quals 81 són alcaldes i/o regidors, en relació a les darreres
informacions sobre el finançament de les escoles municipals de música i dansa.
Atès que l'any 1993 la Generalitat va signar un conveni de finançament amb els municipis,
en el qual reconeixia l'esforç que les administracions locals havien fet per establir l'oferta
pública d'aquests ensenyaments. Gràcies a aquest procés es va anar creant una xarxa
d'escoles de música i dansa a diferents pobles i ciutats amb un objectiu comú: socialitzar
l'accés a la cultura.
Atès que el 2008 es va dissenyar un nou model de finançament que segui tenint el mateix
objectiu: facilitar l'accés de la població a la música i la dansa per contribuir així a l'educació
integral de les persones, a la formació artística al llarg de la vida i a la cohesió social.
Atès que les escoles de música i dansa sempre han desenvolupat un doble paper: la
pràctica artística i la cohesió social, però també la professionalització, si s'escau dels seus
alumnes. Poder acomplir les expectatives tan diverses de tot tipus d'usuaris ha estat un
gran repte.
Atès que fins ara, l'objectiu havia estat establir un mapa d'escoles finançades seguint uns

criteris bàsicament demogràfics, geogràfics i de comunicació i per això el Departament
d'Ensenyament ha contribuït al confinançament dels costos de les despeses de
funcionament i de personal docent.
Atès que l'educació artística és un dels sectors de més importància en la possibilitat de
crear valors, habilitats i competències per a l'autoexpressió i la comunicació, per fomentar
noves formes de convivència en contextos de diversitat i desigualtat culturals.
Atès que una societat culta i artística és una societat més capaç, més emprenedora i més
rica en tots els sentits, fins i tot, en l'econòmic.

Per tot això l'Alcalde proposa al Ple l'acord següent:
PRIMER. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que pagui immediatament el deute
pendent del curs 2011-2012.
SEGON. Sol·licitar que el finançament corresponent a la Generalitat de Catalunya dels
cursos 2012-2013 i 2013-2014, sigui com a mínim amb el mòdul de 230,00 € i 150,00 € per
alumne de música i dansa, respectivament.
TERCER. Exigir al Departament d'Ensenyament i a les parts implicades una negociació
immediata per tal de trobar una solució de futur que garanteixi la viabilitat de les Escoles
Municipals de Música i Dansa a Catalunya.
QUART. Comunicar aquest acord al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, a l'Associació Catalana d'Escoles de Música, a la Federació de Municipis de
Catalunya i a l'Associació de Municipis de Catalunya.
Votació.
APROVAT per DISSET (17) vots a favor dels senyors/es Prat, Segado, Planas, Puimedon,
Muñoz, Martínez, Rosa, Oleart, Esparbé, Monné, López, Flores, Manfredi, Ramírez,
Fernández, Cornellas i Monfort, CAP (0) vot en contra, i QUATRE (4) abstencions dels
senyors/es Jou, Paloma, Escamilla i Pérez.

-------------------Acord núm. 6.

Moció modificada del grup municipal d'Esquerra Republicana de
Catalunya de suport a la querella contra l'Estat espanyol per crims
contra la humanitat per l'afusellament del President de la
Generalitat Lluís Companys i Jover i 47 representants polítics
catalans més.

DICTAMEN MODIFICAT DE LA COMISSIÓ DE SERVEIS A LA PERSONA
La Comissió en sessió ordinària celebrada el dia 09 de desembre de 2013, pels vots a favor
del/s els/les senyor/es López (3) i Monfort (1) el vot en contra del senyor Ramírez (2) i les
abstencions del/s els/les senyor/es Puimedon (9), Escamilla (4), Fernández (1) i Cornellas

(1) s'acorda informar favorablement la Moció que es transcriu a continuació:
ALCALDIA
RSN_13/ 57

MOCIÓ DE SUPORT A LA QUERELLA PER CRIMS CONTRA LA HUMANITAT PER
L'AFUSELLAMENT DEL PRESIDENT DE LA GENERALITAT LLUÍS COMPANYS I
JOVER I 47 REPRESENTANTS POLÍTICS CATALANS MÉS I DE SUPORT A LA
QUERELLA 4591-10 PER GENOCIDI I/O CRIMS DE LESA HUMANITAT COMESOS PER
LA DICTADURA FRANQUISTA
El passat 15 d’octubre, va fer 73 anys que el president de la Generalitat Lluís Companys va
ser afusellat per la dictadura franquista després de ser condemnat en un consell de guerra
sumaríssim sense garanties processals i il·legal. Lluís Companys és l’únic president
europeu escollit democràticament que va ser afusellat pel feixisme.
El president Companys havia estat detingut l’agost de 1940 per forces policials del govern
de l’Alemanya nazi a instàncies de autoritats espanyoles i amb col·laboració de membres
de l’ambaixada espanyola a França.
Cap govern espanyol d’ençà de la transició al regim constitucional espanyol actual ha
anul·lat les penes a les víctimes de la repressió franquista, per la qual cosa Lluís Companys
i totes les persones afusellades (unes 192.000) i empresonades pel regim feixista del
general Franco continuen essent considerades culpables per la justícia espanyola.
L’Estat espanyol, doncs, continua perpetuant un model únic al món democràtic d’impunitat
dels crims del feixisme, emparat en la llei d’Amnistia de l’any 1977, que deixava sense cap
mena de càstig els delictes de rebel·lió, sedició, denegació d’auxili i “els comesos pels
funcionaris i agents de l’ordre públic contra l’exercici dels drets de les persones.”
A pesar de la sol·licitud de derogació feta per part de l’Alt Comissionat de les Nacions
Unides per als Drets Humans i d’entitats del prestigi de Human Rights Watch o Amnistia
Internacional per haver incomplert la normativa internacional sobre drets humans, la Llei
d’Amnistia continua vigent i emparant la impunitat del dels crims de la dictadura franquista.

Tancades les portes de la justícia espanyola, la justícia argentina ha assumit des de el
2010, la investigació dels crims del franquisme arran de la denúncia de diverses víctimes,
que posen de manifest la impunitat que tenen i han tingut els autors dels delictes qualificats
dins la normativa internacional com crims contra la humanitat, així com posar de manifest el
desemparament en que es troben les víctimes del genocidi, que no han rebut per part del
Estat espanyol cap tipus de reparament judicial dels enormes danys que han patit, afectant
a tota la societat per la manca de justícia.
Amb l’obertura de la via de la justícia universal, el diputat Joan Tardà va presentar el passat
15 d’octubre, al jutjat federal número 1 de Buenos Aires, a càrrec de la jutgessa Sra. Maria
Servini, una querella criminal contra l’Estat espanyol per crims contra la humanitat per
l’afusellament del president Lluís Companys, 45 alcaldes catalans i dos diputats del
Parlament de Catalunya, una querella que ja ha estat admesa a tràmit per la jutgessa
argentina.

Entre els alcaldes catalans assassinats, que es reflecteixen en el contingut de la querella,
voldríem fer un reconeixement especial al Sr. Fèlix Figueras i Aragay, primer alcalde
d’Olesa de Montserrat durant la segona república, del 1931 al 1936, i que fou assassinat el
19 de febrer de 1939 al cementiri d’Abrera, juntament amb setze persones més.
Per tots els motius exposats anteriorment, el grup municipal d’Esquerra Republicana
proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Manifestar el suport de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat a les querelles
presentades i admeses a tràmit, pel Jutjat Central núm. 1 de Buenos Aires, contra l’Estat
espanyol per crims contra la humanitat per l’afusellament del president de la Generalitat
Lluís Companys, 45 alcaldes catalans i 2 diputats del Parlament de Catalunya i la querella
4591-10 per genocidi i/o crims de lesa humanitat comesos per la dictadura franquista.
SEGON. Reclamar a l’Estat espanyol l’anul·lació de tots els judicis sumaríssims duts a
terme durant el període de la dictadura per restituir la dignitat de les víctimes del
franquisme.
TERCER. Facilitar des dels serveis de l’ajuntament la documentació necessària a tothom
que personalment vulgui donar suport a les dues querelles, així com facilitar els documents
annexos de suport i/o com a testimoni-denúncia de la querella, mitjançant la pàgina web
municipal, per la seva presentació al Jutjat Central núm. 1 de Buenos Aires.
QUART. Publicar aquests acords a la pàgina web del ajuntament, i comunicar-los al Jutjat
Central número 1 de Buenos Aires i al Ministeri de Justícia del Govern d’Espanya.
Votació.
APROVAT per DIVUIT (18) vots a favor dels senyors/es Prat, Segado, Planas, Puimedon,
Muñoz, Martínez, Rosa, Oleart, Esparbé, Jou, Paloma, Escamilla, Pérez, Monné, López,
Flores, Cornellas i Monfort, DOS (2) vots en contra dels senyors Manfredi i Ramírez, i UNA
(1) abstenció del senyor Fernández.

-------------------Acord núm. 7.

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

La presidència aixeca la sessió a un quart i cinc de deu de la nit, de la qual, com a
secretari, estenc aquesta acta de nou pàgines.

