ACTA NÚM. 2. SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER L' AJUNTAMENT PLE EL
DIA 30 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 30 de gener de 2014, 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 extraordinària 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. 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 i 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
Excusa assistència
Sra. Pilar Puimedon Monclús

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

Les deliberacions de la sessió present són gravades en suport sonor del disc compacte
amb el codi 233 173 RC 189. 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.

Pressupost General de l'Ajuntament per a l'exercici 2014

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I GOVERN
La Comissió en sessió extraordinària celebrada el 22 de gener de 2014 ha acordat informar
favorablement per 2 vots a favor del Sr. Martínez (9) i del Sr. Cornellas (1), 4 abstencions
del Sr. Monné (3), Sr. Manfredi (2), Sr. Fernández (1) i Sra. Monfort (1) i 1 vot en contra del
Sr. Paloma (4), la proposta del regidor d'Hisenda que es transcriu a continuació:
HISENDA
MLA_14/ 1

Proposta del regidor d’Hisenda
Expedient 1254/2013
L’Equip de Govern de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat ha elaborat el projecte de
pressupost general per a l’exercici de 2014 d’acord amb l’article 168.4 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 i l’article 18.4 del RD 500/90.
El pressupost general es presenta per un import de 19.485.630,45 € en l’estat de despeses
i d’ingressos.
Pel que fa a l’equilibri pressupostari s’ha elaborat sense dèficit inicial, tal com exigeix
l’article 165.4 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, i conté els requisits als quals al•ludeix
l’article esmentat en els apartats 2 i 3.
Al pressupost general, s’hi adjunten les bases d’execució, que contenen les disposicions
necessàries per a una adequada gestió pressupostària.
Vistos els annexos, els informes i la documentació que s’adjunta.
Vist l'informe de la Intervenció, el regidor d’Hisenda al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels
acords següents:

PRIMER.- Aprovar inicialment el Pressupost General per a 2014 de l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat, amb les quanties següents:
A. ESTAT D’INGRESSOS
RESUM PER CAPÍTOLS
Capítol

Descripció

Previsions inicials

1

IMPOSTOS DIRECTES

7.875.173,28

2

IMPOSTOS INDIRECTES

3

TAXES I ALTRES INGRESSOS

3.279.288,15

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

6.114.949,94

420.157,73

5

INGRESSOS PATRIMONIALS
OPERACIONS CORRENTS

127.732,15
17.817.301,25

6

ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

8

ACTIUS FINANCERS

9

PASSIUS FINANCERS

1.350.319,20

OPERACIONS DE CAPITAL

2.028.329,20

TOTAL ESTAT INGRESSOS

19.845.630,45

678.000,00
10,00

B. ESTAT DE DESPESES
RESUM PER CAPÍTOLS
Capítol

Descripció

Crèdits inicials

1

DESPESES DE PERSONAL

7.402.378,34

2

DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS

7.976.233,68

3

DESPESES FINANCERES

268.350,00

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

820.020,03

OPERACIONS CORRENTS

16.466.982,05

6

INVERSIONS REALS

1.948.319,20

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

8

ACTIUS FINANCERS

9

PASSIUS FINANCERS

1.350.319,20

OPERACIONS DE CAPITAL

3.378.648,40

TOTAL ESTAT DESPESES

19.845.630,45

80.000,00
10,00

SEGON.- Aprovar les Bases d’Execució del Pressupost, que contenen les adaptacions de
les disposicions generals en matèria pressupostària a l’organització i circumstàncies
d’aquesta administració, redactades d’acord amb el que preveuen l’article 165 del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL) i l’article 9 del Reial Decret
500/1990, de 20 d’abril.
TERCER.- Aprovar i fixar la plantilla de personal funcionari, eventual i laboral fix per a l’any
2014, les modificacions de la relació de llocs de treball, així com l’organigrama funcional,
que figuren com annex de personal al pressupost per a 2014.
QUART.- Aprovar les retribucions del personal per a l’exercici de 2014 fixades al quadre
retributiu, que inclou també les retribucions dels membres corporatius amb dedicació
exclusiva, que figuren com annex de personal al Pressupost General per a 2014.
CINQUÈ.- Exposar al públic, mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província i al tauler
d’edictes de l’Ajuntament, el Pressupost General per a 2014, la plantilla i les modificacions
de la relació de llocs de treball, per termini de quinze dies hàbils, durant els quals les

persones interessades el podran examinar i presentar reclamacions, amb l’advertiment que
en cas que no se’n presentés cap, es consideraran definitivament aprovats, de conformitat
amb allò que preveu l’article 169.1 del TRLHL.
SISÈ.- Trametre còpies del pressupost, de la plantilla i de les modificacions de la relació de
llocs de treball a l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de Catalunya.

Essent les 00:00 hores s'acorda continuar la sessió.

Votació.
APROVAT per NOU (9) vots a favor dels senyors/senyores Prat, Segado, Planas, Muñoz,
Martínez, Rosa, Oleart, Esparbé i Cornellas, SIS (6) vots en contra dels senyors/es Jou,
Paloma, Escamilla, Pérez, Manfredi i Ramírez, i CINC (5) abstencions dels senyors/es
Monné, López, Flores, Fernández i Monfort.

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

Ratificació per a la inclusió de l'ordre del dia:
APROVAT per DOTZE (12) vots a favor dels senyors/senyores Prat, Segado, Planas,
Muñoz, Martínez, Rosa, Oleart, Esparbé, Jou, Paloma, Escamilla i Pérez, CAP (0) vot en
contra, i VUIT (8) abstencions dels senyors/senyores Monné, López, Flores, Manfredi,
Ramírez, Fernández, Cornellas i Monfort.

Acord núm. 2.

Proposta modificada aprovació de convocatòria d'una consulta
popular. Conveniència de la zona ARE, i els creixements urbanístics
d’Olesa de Montserrat

ALCALDIA
RSN_14/ 5

Proposta modificada de l’Alcaldia
Vist que per Provisió de l’Alcaldia es va disposar iniciar l’expedient per a sotmetre a
consulta popular les preguntes sobre la conveniència de la zona ARE, i els creixements
urbanístics d’Olesa de Montserrat.
Vist que per aquest Ajuntament es va requerir a la Secretaria General a fi de que emetés
informe sobre la possibilitat de fer una consulta popular en aquest municipi sobre les
preguntes sobre la conveniència de la zona ARE, i els creixements urbanístics d’Olesa de
Montserrat.
Vist que aquest Ajuntament considera aconsellable fer la consulta popular a fi de conèixer
oficialment l'opinió dels electors d'aquest municipi.

Atès que la consulta s'ha d'ajustar al que preveu la Llei 4/2010, de 17 de març, de consultes
populars per via de referèndum, al que es preveu en la Llei 7 /1985, de 2 d'abril ,
Reguladora de les Bases del Règim Local - LRBRL - i altres concordants.
Atès que de conformitat amb el que disposen els articles 31 i 32 de la Llei 4/2010, de 17 de
març, de consultes populars per via de referèndum i 71 de Llei 7 /1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local, poden ser objecte de consultes populars per via de
referèndum d'àmbit municipal els assumptes de la competència pròpia del municipi i de
caràcter local que siguin d'especial transcendència per als interessos dels veïns; quedant
exclosos els assumptes sobre els quals prevalgui un interès supramunicipal. En cap cas
podran tenir per objecte assumptes relatius a les finances locals, ni anar en contra de les
facultats que la Constitució i l'Estatut reconeixen a les institucions de la Generalitat i als ens
locals, ni afectar un projecte de llei o una proposició de llei que s'estigui tramitant al
Parlament.
Atès que l'article 34.1 de la Llei 4/2010, de 17 de març, de consultes populars per via de
referèndum estableix que la consulta tindrà caràcter consultiu.
Atès que els articles 37 de la Llei 4/2010, de 17 de març, de consultes populars per via de
referèndum i 71 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local
exigeixen que la proposta s'aprovi pel Ple, per majoria absoluta.
Atès que de conformitat amb el que preveu l'article 35 de la Llei 4/2010, de 17 de març, de
consultes populars per via de referèndum, un cop adoptat l'acord, l'Alcaldia ha de trametre
tota la documentació al Departament de la Generalitat competent en matèria
d'Administració Local perquè, en el termini de trenta dies hàbils, el Govern de la Generalitat
remeti la sol·licitud de consulta popular al Govern de l'Estat.
Atès que en compliment de l'article 7 de la de la Llei 4/2010, de 17 de març, de consultes
populars per via de referèndum, la proposta de consulta popular s'ha d'acompanyar del text
de la pregunta, formulada de manera clara, succinta i inequívoca (amb l'objectiu d'obtenir
un resultat clar de la consulta, el text ha de demanar als votants que escullin entre diferents
opcions o entre el sí i el no) i d'una memòria explicativa de les raons que fan convenient la
consulta popular i l'àmbit competencial d'aquesta.
A la vista de tot això i de conformitat amb l'informe de la Secretaria General , es proposa a
l'Ajuntament Ple, l'adopció dels acords següents:

PRIMER.- Aprovar la proposta de convocatòria d'una consulta popular en els termes
següents:
1.- En el mandat consistorial de 2007-2011, la Generalitat de Catalunya va aprovar la
creació d'una zona ARE ( Àrea Residencial Estratègica) a Olesa de Montserrat.
Vol que l'ajuntament d'Olesa de Montserrat demani a la Generalitat de Catalunya la
supressió d'aquesta zona ARE?
SÍ / NO

2. Els terrenys del camp de futbol d’Olesa de Montserrat tenen una qualificació
urbanística que permet construir-hi habitatges.
Vol que es preservin aquests terrenys per a ús exclusiu d’equipaments?
SÍ / NO
3.- El Pla General d'Ordenació Urbana d’Olesa de Montserrat vigent preserva el pla de
Can Llimona, zona delimitada per la riera de Can Carreras a la dreta i per les Planes a
l'esquerra, amb la qualificació d’agrícola.
Atès que la Generalitat de Catalunya no ha aprovat definitivament el projecte de
decret de l'ampliació del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, tramitat només
parcialment l’any 2007 i que preveu preservar definitivament el pla de Can Llimona
per a aquest ús agrícola.
Vol que en el futur el planejament urbanístic municipal mantingui aquesta
qualificació agrícola del pla de Can Llimona?
SÍ / NO

SEGON.- Sol·licitar la preceptiva autorització al Govern de l'Estat a través de la Generalitat.
A l'efecte, l'Ajuntament realitzarà les gestions oportunes i remetrà la documentació
corresponent.
Votació.
APROVAT per DIVUIT (18) vots a favor dels senyors/senyores Prat, Segado, Planas,
Muñoz, Martínez, Rosa, Oleart, Esparbé, Jou, Paloma, Escamilla, Pérez, Monné, López,
Flores, Fernández, Cornellas i Monfort, CAP (0) vot en contra, i DUES (2) abstencions dels
senyors Manfredi i Ramírez.

-------------------La presidència aixeca la sessió a la una i cinc de la matinada, de la qual, com a secretari,
estenc aquesta acta de sis pàgines.

