ACTA NÚM. 04. SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
AJUNTAMENT PLE EL DIA 28 DE MARÇ DE 2012

URGENT

CELEBRADA

PER

L'

Al Saló de sessions de la Casa Consistorial de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, a les
vuit del vespre del dia 28 de març de 2012, 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 extraordinària urgent convocada i tractar els
assumptes que figuren a l'ordre del dia.

ASSISTENTS
Alcalde-President
Il·lm. Sr. Salvador Prat i Asensio
Vocals
Sr. Joan Segado Cano
Il·lm. 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. Mireia Cañadell Tobella
Sr. Joan Sanahuja i Escribà
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
Interventor
Manel Amat Rabasa
Secretària acctal.
Mercè Roquer i Compte
Excusa assistència
Il·lm. Sr. Jaume Monné i Dueñas

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

Les deliberacions de la sessió present són gravades en suport sonor del disc compacte amb
el codi 233 173 M A 13514. 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.

Declaració de la urgència

Votació de la urgència:
APROVAT per DISSET (17) vots a favor dels senyors/es Prat, Segado, Planas, Puimedon,
Muñoz, Martínez, Rosa, Oleart, Esparbé, Paloma, Cañadell, Sanahuja, Manfredi, Ramírez,
Fernández, Cornellas i Monfort, Cap (0) vot en contra, i DOS (2) abstencions dels senyor/a
López i Flores.
-------------------Acord núm. 2.

Proposta d'aprovació de l'acta corresponent a la sessió de data 23
de febrer de 2012.

ALCALDIA
RSN_12/ 23

La secretaria procedeix a donar lectura de l'acta de la sessió ordinària anterior,
corresponent al passat 23 de febrer de 2012, la qual és APROVADA per DIVUIT (18) vots a
favor dels senyors/es Segado, Planas, Puimedon, Muñoz, Martínez, Rosa, Oleart, Esparbé,
Paloma, Cañadell, Sanahuja, Manfredi, López, Flores, Ramírez, Fernández, Cornellas i
Monfort , Cap (0) vot en contra, i UNA (1) abstenció del sr. Prat, per no haver assistit a la
sessió.
-------------------Acord núm. 3.

Donar compte Resolucions Alcaldia

ALCALDIA
RSN_12/ 24

Es dóna compte de les resolucions de l’Alcaldia dictades des del dia 7 de febrer al 9 de
març de 2012.
El Ple es dóna per assabentat.
--------------------

Acord núm. 4.

Aprovació Convenis relatius a Oficina Local d'Habitatge i Programa
de Mediació per al lloguer social d'habitatges

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE SERVEIS A LA PERSONA
La Comissió en sessió extraordinària celebrada el dia 22 de març de 2012, pels vots a favor
del/s els/les senyors/es Puimedon (9), Paloma (4), López (3), Ramírez (2), Fernández (1) i
Cornellas (1) cap vot en contra i l'abstenció de la senyora Monfort (1), s'acordà informar
favorablement la Proposta del Regidor de Manteniment d'Espais Públics i Medi Natural que
es transcriu a continuació:
HABITATGE I PATRIMONI

RBMC_11/ 6

Proposta del Regidor de Manteniment d’Espais Públics i Medi Natural
Exp. 979/2011.

Atès que l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat ha tingut durant uns anys signats
dos Convenis en matèria d’habitatge, en concret, des de l’any 2005 el “Conveni de
col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Direcció
General d’Habitatge del Departament de Medi Ambient i Habitatge i la Secretaria General
de Joventut del Departament de la Presidència, l’empresa ADIGSA i l’Ajuntament d’Olesa
de Montserrat per a la posada en marxa del Programa de mediació per al lloguer social en
el municipi d’Olesa de Montserrat” i des de l’any 2006 el “Conveni de col·laboració entre el
Departament de Medi Ambient i Habitatge i l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, relatiu a
l’Oficina Local d’Habitatge situada en aquest municipi”.
Atès que aquests dos Convenis esmentats s’han anat prorrogant anualment, i s’han anat
aprovant les seves pròrrogues i/o addendes de pròrrogues des del moment de les seves
respectives signatures, i ambdós fins a l’aprovació de les respectives addendes de pròrroga
fins al primer semestre de 2011.
Atès que l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat té signat fins al 31 de desembre de 2011 un
“Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament d’Olesa
de Montserrat relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge i la Borsa de Mediació per al lloguer social
situades en aquest municipi”.
Atès que la Llei 13/2009, de 22 de juliol, defineix que són objectius de l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya, l’execució i la gestió de les polítiques d’habitatge que són
competència de la Generalitat, i especialment les relatives a les actuacions públiques que
en matèria d’habitatge han de garantir la proximitat al territori, amb una gestió integrada de
les actuacions públiques de conformitat amb els principis de subsidiarietat, coordinació,
cooperació i col·laboració amb els ens locals.
Atès que el Decret 13/2010, de 2 de febrer del Pla per al Dret a l’Habitatge 2009-2012,
dedica el capítol 5 a les oficines locals d’habitatge i a les borses de mediació per al lloguer
social, i preveu la subscripció de convenis per a constituir o mantenir oficines locals
d’habitatge i borses de mediació amb les administracions locals que tinguin desplegament
territorial.
Atès que els articles 97, 98 i 99 del Decret 13/2010, de 2 de febrer, recullen les condicions
de les oficines i borses, les seves funcions més rellevants, les fases per a l’establiment dels
convenis de col·laboració, les contraprestacions econòmiques i el sistema de justificació de
l’activitat.
Atès que en data 8 de març de 2012 i via correu electrònic, l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya proposa a l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat la signatura de dos convenis,
relatius a l’oficina local d’habitatge i al programa de mediació per al lloguer social
d’habitatges, respectivament.
Vistos els informes previs, el regidor de Manteniment d’Espais Públics i Medi Natural
proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels acords següents:
PRIMER.- Aprovar el “Conveni de col·laboració i d’encàrrec de gestions entre l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat relatiu a l’Oficina Local

d’Habitatge situada en aquest municipi” i el “Conveni de col·laboració entre l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, relatiu al programa de
mediació per al lloguer social d’habitatges”.
SEGON.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura dels convenis esmentats.
TERCER.- Notificar aquests acords a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, a la Regidoria
de Manteniment d’Espais Públics i Medi Natural, i a la Intervenció i Tresoreria municipals.

Votació.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS DINOU (19) MEMBRES ASSISTENTS MITJANÇANT
VOTACIÓ ORDINÀRIA.
--------------------

Acord núm. 5.

Exp. 1719/07. Acceptació subvenció Pla Únic d'Obres i Serveis de
Catalunya 2008-2012. Anualitat 2012.

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME I SOSTENIBILITAT
La Comissió Informativa d'Urbanisme, en sessió extraordinària, del dia 21 de març de 2012,
va acordar per unanimitat de tots els membres assistents, informar favorablement la
següent proposta:
TERRITORI I URBANISME
SAF_12/ 33

Proposta del Regidor de Territori i Urbanisme
Exp. 1719/07: Atès que segons l'acord GOV/14/2012, de 28 de febrer, d'aprovació del Pla
Únic d'Obres i Serveis de Catalunya per a l'any 2012, s'ha aprovat la formulació del Pla Únic
d'Obres i Serveis de Catalunya per a l'anualitat 2012, publicada al DOGC núm. 6.079 de
data 2 de març.
Atès que dins de l'anualitat 2012, estan incloses dues actuacions corresponents al nostre
municipi, que són les següents:
Actuació 2012/379, Millora de Vials de l'Eixample, 4a. fase, amb un pressupost total de
397.554,60 € i una subvenció PUOSC-PG de 53.668,10 €.
Actuació 2012/380. Millora de Vials de l'Eixample, 3a. fase, amb un pressupost total de
397.554,60 € i una subvenció PUOSC-PG de 198.777,30 €.
Per tot l'anteriorment exposat, el Regidor de Territori i Urbanisme proposa al Ple l'adopció
del següent acord:
PRIMER.- Acceptar les ajudes incloses en el programa esmentat per finançar les obres

descrites, i la normativa aprovada per desenvolupar el Pla.
SEGON.- Considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i tècnica perquè
les obres s'executin amb normalitat i designar el Sr. Ferran Saló i Bru, com a director
facultatiu de les obres.
TERCER.- Aquesta corporació es compromet a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol
incidència que sobrevingui abans de l'inici de les obres o durant la seva execució.
QUART.- Que aquesta corporació disposa en ferm dels terrenys, i dels serveis, així com
també de les autoritzacions i concessions administratives necessàries per a l'inici i execució
de l'actuació, així com la seva posada en servei.
CINQUÈ:- Notificar el present acord al Departament de Governació i Relacions
Institucionals de la Generalitat de Catalunya i a la Intervenció Municipal.

Votació.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS DINOU (19) MEMBRES ASSISTENTS MITJANÇANT
VOTACIÓ ORDINÀRIA.
--------------------

Acord núm. 6.

Donar compte estat d'execució del pressupost 4rt. trimestre de 2011

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I GOVERN
La Comissió en sessió extraordinària celebrada el 22 de març de 2012 es dóna per
assabentada de l'estat d'execució del pressupost del 4t trimestre de 2011.
HISENDA
BMM_12/ 11

Donar compte estat d'execució del pressupost del 4t. trimestre de 2011

El Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 27 de gener de 2011 va aprovar definitivament el
pressupost de l’exercici 2011, el qual es va publicar al Butlletí Oficial de la Província del dia
7 de febrer de 2011.
Atès que el pressupost està format, entre d’altres documents, per les bases d’execució del
pressupost.
Atès que l’article 58a. 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 quart trimestre de
2008, tancat comptablement , és la següent:
z

Estat d’execució de despeses, per aplicacions pressupostàries.

z

Estat d’execució d’ingressos, per conceptes.

z

Resum per capítols de l’estat d’execució.

z

Estat d’execució de pressupostos tancats, per exercicis.

z

Extracte de conceptes no pressupostaris.

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

Acord núm. 7.

Donar compte liquidació del pressupost

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I GOVERN
La Comissió en sessió extraordinària celebrada el 22 de març de 2012 es dóna per
assabentada de la liquidació del pressupost de 2011.
HISENDA
BMM_12/ 9

Donar compte al ple de l'aprovació, per decret de l'Alcaldia de data 29 de febrer d'enguany,
de la liquidació del pressupost de l'exercici 2011, en compliment del que s'assenyala a
l'article 193.4 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 a l'article 90 del reial decret 500/90, de 20
d'abril.
La proposta aprovada es transcriu literalment:
Vist l'expedient de liquidació del pressupost de l'Ajuntament de l'exercici 2011, de
conformitat amb el que preveu el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), el Reial
Decret 500/1990, de 20 d'abril i la Instrucció de comptabilitat per a l'Administració Local.
Atès que en aplicació del que preveuen els apartats 2 i 3 de l'article 103 del Reial Decret
500/90, els drets pendents de cobrament que es consideren de difícil recaptació s'han
calculat en 2.508.188,93 € sense que això suposi ni la seva anul·lació comptable ni la seva
baixa en comptes.
Atès que els ingressos afectats pugen un import de 2.939.216,88 € i que constitueixen el
romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat.

Vist l'informe de la Intervenció, i d'acord amb la base 50a. de les bases d'execució del
pressupost per a 2011, l'Alcalde és l'òrgan competent per a l'aprovació de la liquidació del
pressupost.
Per tot això, aquesta Alcaldia
RESOL

Primer. Aprovar la liquidació del pressupost de l'exercici 2011 de l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat, el romanent de tresoreria que es deriva presenta el detall següent:

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA DEL PRESSUPOST 2011

1. Fons líquids de Tresoreria

2.184.368,73 €

2. Drets pendents de cobrament:
(+) del pressupost corrent

4.381.303,61 €

(+) de pressupostos tancats

2.313.032,62 €

(+) d’operacions no pressupostàries

641.847,97 €

(-) de cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva

262.570,01 €

TOTAL 2

7.073.614,19 €

3. Obligacions pendents de pagament:
(+) del pressupost corrent
(+) de pressupostos tancats
(+) d’operacions no pressupostàries
(-) de pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva

2.593.839,50 €
195.590,01 €
1.223.359,13 €
15.660,89 €

TOTAL 3

3.997.127,75 €

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)

5.260.855,17 €

II. Saldos de dubtós cobrament

2.508.188,93 €

III. Excés de finançament afectat

2.939.216,88 €

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals ( I – II - III)

-186.550,64 €

Segon. Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost de 2011 al Ple de la
Corporació als efectes previstos a l'article 193.4 del TRLRHL i a l’article 90 del Reial decret
500/90, de 20 d'abril.

Tercer. Trametre còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació d'Hisenda de
Barcelona i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya als efectes
previstos a l’article 193.5 del TRLRHL i a l’article 91 del Reial decret 500/90, de 20 d’abril.

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

Acord núm. 8.

Donar compte de la relació certificada d'obligacions pendents de
pagament, segons estableix el RDL 4/2012

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I GOVERN
La Comissió en sessió extraordinària celebrada el 22 de març de 2012 es dóna per
assabentada de la relació certificada d'obligacions pendents de pagament, segons estableix
el RDL 4/2012
HISENDA
CLE_12/ 18

Donar compte al ple de la relació certificada d'obligacions pendents de pagament,
segons estableix el RDL 4/2012

En data 25 de febrer de 2012 s'ha aprovat el RDL 4/2012 de 24 de febrer pel qual es
determinen les obligacions d'informació i procediments necessaris per establir un
mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals.
Atès que l’article 3.2 del RDL 4/2012 estableix que la relació certificada s'expedirà per
l'Interventor amb obligació d'informar al Ple de la Corporació Local.
Vist l'informe d'Intervenció IAOM/0056/2012 i en compliment del que estableix l'article 3.2
del RDL 4/2012, la informació que es presenta és la següent:

- Relació certificada d'obligacions pendents de pagament.

El Ple es dóna per assabentat.

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

Acord núm. 9.

Proposta aprovació modificació de l'ordenança fiscal número 11.

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I GOVERN
La Comissió en sessió extraordinària celebrada el 22 de març de 2012 ha acordat informar
favorablement per 3 vots a favor del Sr. Martínez (9), Sr. Manfredi (2) i Sr. Fernández (1) 4
abstencions del Sr. Paloma (4), Sr. Monné (3), 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_12/ 4

Proposta del regidor d’Hisenda
Exp. 192/2012
Atès que el passat divendres, 3 de febrer, es va publicar al Butlletí Oficial de la Província
(BOP) el text íntegre de l’Ordenança Municipal reguladora de la instal•lació de vetlladors i/o
terrasses annexes als establiments del sector d’hosteleria i/o restauració.
Vist que l’esmentada ordenança, entre d’altres qüestions, regula aspectes que afecten al fet
imposable de l’ordenança fiscal número 11 de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic
amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.
Atès que, per tal de que existeixi coherència entre les dues ordenances, s’ha d’adequar
immediatament l’ordenança fiscal als preceptes ja aprovats en l’ordenança reguladora.
Vist 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 .
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.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.
Vist l’informe tècnic-econòmic a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, en el qual es posa de manifest el valor de mercat de la
utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en
cadascú dels supòsits que la modificació de les seves tarifes.
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 l’ordenança hauria d’estar definitivament
aprovada i publicada al (BOP), com a màxim, el 31 de març de 2012.
Vista la Memòria de l’Alcaldia i l’informe de la Intervenció número IAOM/0027/2012, 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 l’ adequació de
l’ordenança fiscal, abans del començament del període anomenat temporada, aprovat per
l’ordenança reguladora.
SEGON. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2012 i següents les modificacions, el
contingut de les quals s’adjunten a aquesta proposta com annex número 1, de l’ordenança
fiscal número 11 reguladora de la Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i
cadires amb finalitat lucrativa.
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 CATORZE (14) vots a favor dels senyors/es Prat, Segado, Planas,
Puimedon, Muñoz, Martínez, Rosa, Oleart, Esparbé, Manfredi, Ramírez, Fernández,
Cornellas i Montfort, Cap (0) vot en contra, i CINC (5) abstencions dels senyors/es Paloma,
Cañadell, Sanahuja, López i Flores.
-------------------Acord núm. 10.

Modificació de crèdit 06/12 per suplement de crèdit i crèdit
extraordinari

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I GOVERN

La Comissió en sessió extraordinària celebrada el 22 de març de 2012 ha acordat informar
favorablement per 4 vots a favor del Sr. Martínez (9), Sr. Manfredi (2) i Sr. Fernández (1) i
Sr. Cornellas, 2 abstencions del Sr. Monné (3), Sr. Monné 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_12/ 7

Proposta del regidor d’Hisenda
Expedient 286/2012
Vist l’escrit de l’Alcaldia de 7 de març d’enguany, d’incoació de l’expedient de modificació de
crèdits per suplement de crèdit i crèdit extraordinari.
Vist l’informe de la regidoria d’Esports de sol•licitud de modificació de crèdits per atendre
despeses de reposició de maquinària, instal•lacions i utillatge en les instal•lacions
esportives.
Vistos els informes de la regidoria de Territori i Urbanisme de sol•licitud de modificació de
crèdits per fer front a despeses noves en maquinària, instal•lacions i utillatge, així com
d’equips per a processos d’informació i d’aplicacions informàtiques necessàries per al
funcionament de la Brigada Municipal.
Consten les aplicacions pressupostàries concretes que s'han d'incrementar i el recurs que
ha de finançar els augments proposats.
El finançament del suplement de crèdit i crèdit extraordinari es proposa mitjançant baixes de
crèdits de despeses d'altres aplicacions no compromeses del pressupost vigent, les
dotacions de les quals s'estimen reduïbles sense pertorbació del respectiu servei.
Tenint en compte que l’expedient es tramita per raons de necessitat, plenament justificades,
conforme el que disposa l’article 177 del Reial decret 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i els articles 35 a 37 del
reial Decret 500/90.
Vist l’informe d’Intervenció número IAOM/0046/2012, el regidor d’Hisenda proposa al Ple de
la Corporació l’adopció dels acords següents:
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits 06/12, per suplement de crèdit i
crèdit extraordinari,, per un import de 53.420,64 €, 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.
SEGON. Aprovar el projecte comptable 2012/2/ESL03/3 INVERSIONS DE REPOSICIÓ
INSTAL•LACIONS ESPORTIVES.
TERCER. Canviar la destinació dels ingressos afectats per un import de 53.420,64 €
segons el detall següent i practicar els apunts als projectes comptables necessaris .
Origen del finançament:

Org.

Pro.

Eco.

Descripció

41E46

151

62200

Construcció nova nau
Brigada-UA-EDIF. I ALTRES
CONSTRUC.

53K59

342

63200

INVERSIONS EQUIPAMENTS
ESPORTIUS

Import

Finançament

Agent

39.704,64 €

Préstec

CAIXA
CATALUNYA

13.716,00 €

Préstec

CATALUNYA
BANC, SA

Finançament

Agent

2.300,00 €

Préstec

CAIXA
CATALUNYA

2.000,00 €

Préstec

CAIXA
CATALUNYA

35.404,64 €

Préstec

CAIXA
CATALUNYA

13.716,00 €

Préstec

CATALUNYA
BANC, SA

53.420,64 €

Destinació del finançament:
Org.

Pro.

Eco.

22E46

155

62600

22E46

155

64100

41E46

151

62300

53L03

342

63300

Descripció
SERV. TIC-EQUIPS PROCESSOS
D’INFORMACIÓ BRIGADA
SERV. TIC-APLICACIONS
INFPRMATIQUES BRIGADA
Construcció nova nau
Brigada-UA-MAQUINÀRIA,
INSTAL·LACIONS I UTILLATGE
ESPORTS-IE-REPOSICIÓ
MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I
UTILLATGE

Import

53.420,64 €

QUART. Exposar al públic durant quinze dies, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província,
durant els quals els interessats podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions
que estimin convenients davant el Ple.
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 les regidories d’Esports, Manteniment d’Espais Públics i
Medi Natural i Territori i Urbanisme.
Votació.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS DINOU (19) MEMBRES ASSISTENTS MITJANÇANT
VOTACIÓ ORDINÀRIA.
-------------------El sr. Fernández s'absenta de la sessió.

Acord núm. 11.

Reconeixement extrajudicial de crèdit 1/2012

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I GOVERN

La Comissió en sessió extraordinària celebrada el 22 de març de 2012 ha acordat informar
favorablement per 5 vots a favor del Sr. Martínez (9), Sr. Monné (3),Sr. Manfredi (2), Sr.
Fernández (1) i Sr. Cornellas (1), 2 abstencions del Sr. Paloma (4), i la Sra. Monfort (1) i cap
vot en contra (0), la proposta del Regidor d'Hisenda que es transcriu a continuació:
HISENDA
BMM_12/ 12

Vist l’expedient de reconeixement de crèdits núm. 1/2012 amb càrrec al Pressupost
Municipal de 2012, prorrogat de 2011, per despeses realitzades en exercicis anteriors a
2012, detallades en la relació annexa Q/2012/6 per un import total de CENT TRENTA-VUIT
MIL CINC EUROS I SEIXANTA-TRES CÈNTIMS (138.005,63 €).

Atès que hi ha factures amb data 2012, però de la documentació que s’hi acompanya es
desprèn que els serveis facturats s’han realitzat en anys anteriors.
Atès que d’acord amb allò que disposa l’article 60.2 del Reial Decret 500/90, de 20 d’abril i
l’art. 19.3 de les bases d’execució del pressupost, correspon al Ple de la Corporació el
reconeixement d’obligacions quan sigui conseqüència de la realització de despeses en
exercicis anteriors.

Vista la documentació que hi figura a l’expedient 303/2012.
Vist l’informe de la Intervenció IAOM/0049/2012 i altres documents que hi ha en l’expedient,
el regidor d’Hisenda proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent ACORD:
PRIMER. Aprovar les despeses que consten a l’expedient 303/2012 de reconeixement de
crèdits núm. 1/2012, detallades en la relació annexa Q/2012/6, d’import total CENT
TRENTA-VUIT MIL CINC EUROS I SEIXANTA-TRES CÈNTIMS (138.005,63 €).

SEGON Aprovar les autoritzacions, disposicions i reconeixements d’obligació (ADO) que
consten en l’expedient de reconeixement de crèdits núm. 1/2012, relació annexa Q/2012/6,
corresponent a despeses realitzades anteriorment a l’exercici 2012, d’import CENT
TRENTA-VUIT MIL CINC EUROS I SEIXANTA-TRES CÈNTIM (138.005,63 €).

TERCER. Comunicar el present acord a la Tresoreria Municipal per als efectes
corresponents.
Votació.
APROVAT per QUINZE (15) vots a favor dels senyors/es Prat, Segado, Planas, Puimedon,
Muñoz, Martínez, Rosa, Oleart, Esparbé, López, Flores, Manfredi, Ramírez, Cornellas i
Monfort, Cap (0) vot en contra, i TRES (3) abstencions dels senyors/es Paloma, Cañadell i
Sanahuja.
--------------------

El sr. Fernández s'incorpora a la sessió.
La sra. Jou s'incorpora a la sessió.

Acord núm. 12.

Mesures d'absorció del romanent de tresoreria negatiu liquidació
2011

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I GOVERN
La Comissió en sessió extraordinària celebrada el 22 de març de 2012 ha acordat informar
favorablement per 3 vots a favor del Sr. Martínez (9), Sr. Manfredi (2) i Sr. Fernández (1), 4
abstencions del Sr. Paloma (4), Sr. Monné (3) 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_12/ 12

Proposta del regidor d’Hisenda
Exp. 288/2012
Per Decret de l’Alcaldia del dia 29 de febrer d’enguany, es va aprovar la liquidació del
pressupost de 2011, amb un romanent de tresoreria per a despeses generals negatiu de
186.550,64 €.
La Instrucció de Comptabilitat per a l’Administració Local 2004, defineix la naturalesa del
romanent de tresoreria com:
"El Remanente de Tesorería se ha configurado como una magnitud de carácter
fundamentalmente presupuestario, frente a su configuración anterior (en la Instrucción de
1990) como magnitud esencialmente financiera. Esta nueva concepción del Remanente de
Tesorería responde de manera más fiel al significado que el Texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales atribuye a esta magnitud: recurso para financiar
gasto, si es positivo, déficit a financiar, si es negativo. Desde esta perspectiva el
remanente de Tesorería viene a ser la acumulación de Resultados presupuestarios de
ejercicios anteriores y no, como actualmente, el excedente de liquidez a corto plazo".
Així doncs, es parteix de que el resultat de les operacions pressupostàries de cada exercici
està determinat per la diferencia entre els drets pressupostaris liquidats durant l’exercici i les
obligacions pressupostàries reconegudes durant el mateix període.
Vist l’informe d’Intervenció de la liquidació del pressupost de 2011, en el qual es s’indica
que, d’acord amb el que s’assenyala a l’article 193 del TRLHL, s’hauria d’instrumentar
alguna de les mesures següents:
1. En cas de liquidació del Pressupost amb romanent de tresoreria negatiu, el Ple de la
Corporació haurà de procedir en la primera sessió que celebri, a la reducció de despeses
del nou pressupost per una quantia igual al dèficit produït. L’ expressada reducció
únicament podrà revocar-se per acord del Ple, a proposta del President i previ informe de

l’Interventor, quan el desenvolupament normal del Pressupost i la situació de la Tresoreria
ho permetin
2. Si la reducció de despeses no fos possible, es podrà acudir al concert d’operacions de
crèdit pel seu import, sempre que es donin les condicions assenyalades en l’article 177.5
d’aquesta Llei
3. De no adoptar-se cap de les mesures previstes en els dos apartats anteriors, el
pressupost de l’exercici següent haurà d’aprovar-se amb un superàvit inicial de quantia no
inferior a l’esmentat dèficit.
Analitzades les causes que han provocat que el resultat de la liquidació resultés negatiu
s’ha constatat que han estat les desviacions de finançament acumulades negatives que no
tenen reflex a l’esmentat romanent de tresoreria ja que provoquen un desequilibri temporal
entre les despeses aprovades (ADO) i o pagades (P) que es recullen en la liquidació i les
previsions d’ingrés que figuren com a compromisos d’ingrés (CI), els quals no formen part
de la liquidació.
Aquests ingressos, quan es produeixen, equilibren el desequilibri plantejat a 31 de
desembre. S’adjunta a aquesta proposta un document annex que reflecteix la situació de la
comptabilitat a 7 de març, tot i que les dates per comptabilitzar no estan tancades.
Vist l'informe de l'interventor número IAOM/0058/2012, de la cap d'Economia de data 16 de
març de 2012, i els antecedents que s’han exposat, el regidor d’Hisenda proposa al Ple
l’adopció dels acords següents:
PRIMER. Com a conseqüència dels majors ingressos finalistes associats a despesa amb
finançament afectat respecte als previstos inicialment al pressupost de 2012, donar per
absorbit del romanent de tresoreria per a despeses generals de la liquidació del pressupost
de 2011 l’import de 181.008,61 €, d’acord amb la informació de detall que s’adjunta com a
annex número 1.
D’aquest annex caldrà fer un seguiment al Ple de cada mes per seguir l’evolució de les
desviacions negatives acumulades a 31 de desembre de 2011.
SEGON. Xifrar el romanent de tresoreria negatiu pendent d’absorbir en un import de
5.542,03 €
El resultat s’obté de:
186.550,64 €
pressupost de 2011
181.008,61 €

import del romanent de tresoreria negatiu de la liquidació del
drets reconeguts i o cobraments efectius (annex número 1)

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

Cañadell, Sanahuja i Monfort.
-------------------Acord núm. 13.

Proposta aprovació inicial modificació puntual núm. 22 del PGOU,
delimitació zona esportiva municipal.

TERRITORI I URBANISME
VLR_12/ 143

Proposta del regidor de Territori i Urbanisme
Exp. 1249/11: Atès que s'ha procedit a l'elaboració de la modificació puntual núm. 22 del Pla
General d'Ordenació Urbana, referent a la delimitació de la zona esportiva municipal i el
camp de tir amb arc d'aquesta vila.
Atès que per una banda s'ha d'adequar la delimitació de la zona esportiva municipal d'acord
amb la realitat de les finques que són propietat de l'Ajuntament i per l'altre s'ha d'incorporar
dins de la delimitació del sòl urbà una finca també de propietat municipal actualment
ocupada per les instal·lacions esportives del camp de Tir a l'Arc.
Atès que la modificació puntual que es pretén tramitar té un grau de desenvolupament
suficient per permetre la seva aprovació inicial.
Atès el que disposa l'article 85 del Decret-Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, del text refós de la
Llei d'Urbanisme de Catalunya, aquesta regidoria proposa al Ple l'adopció de l'acord
següent:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació puntual núm. 22 del Pla General d'Ordenació
Urbana i l'informe de sostenibilitat de l'esmentada modificació, referent a la delimitació de la
zona esportiva municipal i el camp de tir amb arc d'aquesta vila.
SEGON.- Sotmetre-la a informació pública mitjançant anunci que s'inserirà en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, el Butlletí Oficial de la Província i a un dels diaris de
major difusió de la província, així com a la pàgina web municipal, per un termini de
QUARANTA-CINC (45) DIES HÀBILS, durant el qual quedarà l'expedient als Serveis
Tècnics Municipals a disposició dels qui vulguin examinar-lo, podent-se presentar les
al·legacions pertinents, d'acord amb el que disposa l'article 85 del Decret-Legislatiu 1/2010,
esmentat a la part expositiva d'aquest acord.
TERCER.- Disposar la suspensió de la tramitació i aprovació de les llicències de parcel·lació
de terrenys, edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions,
d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals
connexes establertes per la legislació sectorial, de conformitat amb el que disposa l'article
73 de l'esmentat Decret-Legislatiu 1/2010. El termini de suspensió de llicències serà d'UN
ANY, comptador a partir de la darrera publicació d'aquest acord. Conforme determina
l'article 102.4 del Reglament de la Llei d'Urbanisme, mentre estigui suspès l'atorgament de
llicències en aplicació del què estableix l'article 73.2 de la Llei d'Urbanisme, es poden
atorgar les llicències fonamentades en el Règim vigent que siguin compatibles amb les
determinacions de la Modificació de Pla aprovada inicialment, en el el cas que per la

naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l'aplicació de la Modificació de Pla, una
vegada definitivament aprovada.
QUART.- Demanar informe als organismes oficials afectats per raó de llurs competències
sectorials, segons preveu l'apartat 5 de l'article 85 del Decret-Legislatiu 1/2010.
CINQUÈ.- Donar audiència als Ajuntaments que limiten amb el terme municipal d'Olesa de
Montserrat, de conformitat amb el que preveu l'apartat 7 de l'article 85 del citat
Decret-Legislatiu 1/2010 i notificar el present acord a l'Oficina de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona.
Votació.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS VINT (20) MEMBRES ASSISTENTS MITJANÇANT
VOTACIÓ ORDINÀRIA.
--------------------

Acord núm. 14.

Proposta modificada aprovació resolució d'al·legacions de
l'Ordenança de Subvencions de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat.

ALCALDIA
RSN_12/ 22

Proposta de l'Alcaldia
Atès que en la sessió ordinària del Ple celebrat el 22 de desembre de 2011 es va aprovar
inicialment l'Ordenança de Subvencions de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat.
Atès que es va obrir un termini d'exposició pública per a la formulació de reclamacions i
al·legacions, durant el qual s'han presentat les al·legacions següents:
- En data 27 de febrer de 2012, amb registre d'entrada número 2035, el grup municipal de
Convergència i Unió ha presentat 20 al·legacions.
- En data 27 de febrer de 2012, amb registre d'entrada número 2044, el grup municipal del
Partit Socialista de Catalunya ha presentat 20 al·legacions.
- En data 27 de febrer de 2012, amb registre d'entrada número 2051, el grup municipal de
l'Entesa dels Olesans ha presentat 20 al·legacions.
- En data 27 de febrer de 2012, amb registre d'entrada número 2059, el grup municipal
d'Esquerra Republicana de Catalunya i Unió ha presentat 20 al·legacions.
- En data 27 de febrer de 2012, amb registre d'entrada número 20605, el grup municipal del
Partit Popular ha presentat 20 al·legacions.
Atès que el contingut de les al·legacions presentades es idèntic en tots els escrits lliurats
pels grups municipals.
L'Alcade proposa al ple municipal l'adopció dels acords següents
PRIMER.- De les al·legacions presentades pels grup municipal:
- Al·legació 1: s'estima la primera part i es desestima la segona.

- Al·legació 2: s'estima amb un afegit al final de l'apartat 3.
- Al·legació 3: es desestima, perquè "discrecional" comporta legalment que la resolució sigui
raonada i motivada, no vol dir arbitrarietat.
- Al·legació 4: s'estima.
- Al·legació 5: s'estima amb modificacions.
- Al·legació 6: s'estima amb modificacions.
- Al·legació 7: s'estima.
- Al·legació 8: es desestima, perquè la qüestió a què es refereix està regulada ja en la
legislació de subvencions i en el mateix projecte d’ordenança: s’aporta certificat d’Hisenda i
de la Seguretat Social o bé es presenta la declaració de no obligatorietat d’aportació del
primer.
- Al·legació 9: s'estima.
- Al·legació 10: s'estima amb modificacions.
- Al·legació 11: s'estima amb modificacions.
- Al·legació 12: s'estima amb modificacions.
- Al·legació 13: s'estima amb modificacions.
- Al·legació 14: s'estima.
- Al·legació 15: s'estima.
- Al·legació 16: s'estima.
- Al·legació 17: s'estima.
- Al·legació 18: es desestima, perquè centre gestor és un concepte jurídic concret que
empra la normativa de subvencions i que es refereix a la unitat administrativa municipal que
tramita l’expedient de convocatòria d’ajuts corresponent. Aquest concepte és correcte i
inequívoc, i el projecte d’ordenança el reculls en altres preceptes seus .
- Al·legació 19: s'estima.
- Al·legació 20: s'estima.
SEGON.- Aprovar definitivament l'ordenança general de subvencions de l'Ajuntament
d'Olesa de Montserrat, acceptant les al·legacions esmentades en l'acord PRIMER.
TERCER.- Publicar el text íntegre d'aquesta ordenança al Butlletí Oficial de la Província, en
el Taulell d'Anuncis d'aquest Ajuntament, un cop fetes aquestes publicacions, s'ha de
publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya un anunci que faci constar la
referència del BOP que s'hagi publicat íntegrament aquests acords.
QUART.- Notificar aquests acords a l'Alcaldia.

Votació.
APROVAT per SETZE (16) vots a favor dels senyors/es Prat, Segado, Planas, Puimedon,
Muñoz, Martínez, Rosa, Oleart, Esparbé, López, Flores, Manfredi, Ramírez, Fernández,
Cornellas i Monfort, Cap (0) vot en contra i QUATRE (4) abstencions dels senyors/es Jou,
Paloma, Cañadell i Sanahuja.
-------------------Acord núm. 15.

Moció conjunta dels grups municipals de l'Ajuntament d'Olesa de
Montserrat Esquerra Republicana de Catalunya, Entesa dels

Olesans, Partit Popular, Plataforma per Catalunya, Partit dels
Socialistes de Catalunya i Convergència i Unió.
ALCALDIA
RSN_12/ 26

MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT D'OLESA DE
MONTSERRAT D'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA, ENTESA DELS
OLESANS, PARTIT POPULAR, PLATAFORMA PER CATALUNYA, PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA I CONVERGÈNCIA I UNIÓ.
Atès que en el Ple ordinari del mes de febrer, en el torn de precs i preguntes dels ciutadans,
i davant de les denúncies efectuades per la família Maña-Casals, veïns del carrer Alfons
Sala 79, davant la inicial manca de resposta i la passivitat de l'equip de govern del Bloc
Olesà.
Atès que en el mateix Ple, el Regidor de Territori i Urbanisme sr. Pere Planas, no va dir la
veritat en relació amb la tramitació d'un informe a la Sindicatura de Comptes i va posar en
dubta les informacions i documents aportats pel ciutadà que exposava el problema del seu
habitatge.
Atès que el sr. Planas no ha actuat diligentment en relació a les queixes formulades pels
veïns d'Alfons Sala 79, i que el tracte rebut per aquesta família no ha estat el correcte ni en
el fons ni en la forma.
Els grups municipals d'Esquerra de Catalunya, Entesa dels Olesans, Partit Popular,
Plataforma per Catalunya, Partit Socialista de Catalunya i Convergència i Unió, proposen al
Ple l'adopció dels acords següents:
PRIMER.- Instar al govern municipal a donar una resposta ràpida i satisfactòria,
personalment i per escrit, a la petició efectuada pels veïns d'Alfons Sala 79.
SEGON.- Reprovar l'actuació del regidor de Territori i Urbanisme, sr. Pere Planas, que va
reconèixer públicament que havia aconsellat als ciutadans anteriorment citats que
denunciessin l'Ajuntament.
TERCER.- Reprovar l'actitud i actuació del Regidor de Territori i Urbanisme, tant en el Ple
celebrat el 23 de febrer com en dies anteriors, per incompliment de la gestió que té
atribuïda, per no dir la veritat sobre les actuacions fetes i per no donar un tracte correcte a
uns ciutadans d'aquesta Vila que demanaven el seu suport i gestió.
QUART.- Exigir, si en data d'aprovació de la Moció encara no s'ha fet, les disculpes
públiques del Regidor de Territori i Urbanisme.

Votació.
APROVAT per DEU (10) vots a favor dels senyors/es Jou, Paloma, Cañadell, Sanahuja,
López, Flores, Manfredi, Ramírez, Cornellas i Monfort, NOU (9) vots en contra dels
senyors/es Prat, Segado, Planas, Puimedon, Muñoz, Martínez, Rosa, Oleart i Esparbé, i

UNA (1) abstenció del senyor Fernández.
-------------------La presidència aixeca la sessió a tres quarts i dotze de les onze de la nit, de la qual, com a
secretària acctal., estenc aquesta acta de vint pàgines.

