ACTA NÚM. 4. SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L' AJUNTAMENT PLE EL DIA 26
DE MARÇ DE 2015
Al Saló de sessions de la Casa Consistorial de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, a les
vuit del vespre del dia 26 de març de 2015, es reuneixen en primera convocatòria els
senyors relacionats a continuació, excusant la seva assistència els també relacionats, 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
Il·lm. Sr. Salvador Prat i Asensio
Vocals
Sr. Joan Segado Cano
Il·lm. Sr. Pere Planas Duran
Sra. Pilar Puimedon Monclús
Sr. Jordi Martínez Vallmitjana
Sr. Francisco José Rosa Gutiérrez
Sr. Pere Oleart Comellas
Sra. Montserrat Esparbé Parent
Sra. Mercè Jou Torras
Sr. Domènec Paloma Sancho
Sra. M.Teresa Escamilla Lòpez
Sr. David Pérez i Castells
Sra. Rosina López Vigil
Sr. Jordi Antoni Ruf Vilches
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. Georgina Muñoz Gil
Sr. Juan Miguel Flores Martínez
El sr. Cornellas s'incorpora a la sessió abans de la votació de l'acord núm. 3.
La sra. Escamilla s'incorpora a la sessió abans de la votació de l'acord núm. 5.
El sr. Rosa s'incorpora a la sessió abans de la votació de l'acord núm. 7.
El sr. Manfredi s'absenta de la sessió abans de la votació de l'acord núm. 7 i s'hi incorpora abans de
la votació de l'acord núm. 8.

-------------------Les deliberacions de la sessió present són gravades en suport sonor del disc compacte
amb el codi 233 173 FD 19982. 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 26
de febrer de 2015.

La secretaria procedeix a donar lectura de l'acta de la sessió ordinària anterior,
corresponent al passat 26 de febrer de 2015, la qual és aprovada per unanimitat dels
presents.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS QUINZE
MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA.
--------------------

Acord núm. 2.

(15)

MEMBRES

ASSISTENTS

Donar compte Resolucions Alcaldia

Es dóna compte de les resolucions de l’Alcaldia dictades des del dia 9 de febrer al dia 6 de
març de 2015.
El Ple es dóna per assabentat.
-------------------Acord núm. 3.

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

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE SERVEIS A LA PERSONA
La Comissió en sessió ordinària celebrada el dia 16 de març de 2015, pels vots a favor
del/s els/les senyor/es Puimedon (9) Paloma (4), López (3), Fernández (1), Cornellas (1) i
Monfort (1) cap vot en contra i l'abstenció del senyor Ramírez (2) s'acorda informar
favorablement la Proposta de l'Alcaldia que es transcriu a continuació:
ALCALDIA
RSN_15/ 25

Proposta de l'Alcaldia
Exp. 906/2011. 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
BLOC OLESÀ - Esquerra Unida i
Alternativa - E
Convergència i Unió
Grup municipal del Partit dels
Socialistes de Catalunya - Progrés
Municipal.
Partit Popular

TITULAR
Sr. Jordi Martínez Vallmitjana

SUPLENT
Sr. Pere Oleart Comellas

Sra. Mercè Jou Torras
Sr. Jordi Antoni Ruf Vilches

Sr. Domènec Paloma Sancho
Sra. Rosina López Vigil

Sr. Jordi Manfredi López

Sr. José Francisco Ramírez
Carpintero

Plataforma x Catalunya

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

Entesa dels Olesans
Esquerra Republicana de 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. Jordi Antoni Ruf Vilches

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

TITULAR
Sra. Georgina Muñoz Gil

SUPLENT
Sra. Pilar Puimedon Monclús

Sr. Domènec Paloma Sancho

Grup municipal del Partit dels
Socialistes de Catalunya - Progrés
Municipal.
Partit Popular

Sra. Rosina López Vigil

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

Plataforma x Catalunya
Entesa dels Olesans
Esquerra Republicana de Catalunya
- Acord Municipal

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 SETZE (16) MEMBRES ASSISTENTS MITJANÇANT
VOTACIÓ ORDINÀRIA.

-------------------Acord núm. 4.

Proposta aprovació Reglament d’Organització i Funcionament dels
Consells Sectorials de Participació Ciutadana d’Olesa de
Montserrat.

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE SERVEIS A LA PERSONA
La Comissió en sessió ordinària celebrada el dia 16 de març de 2015, pels vots a favor de
la senyora Puimedon (9) cap vot en contra i les abstencions del/s els/les senyor/es Paloma

(4), López (3), Ramírez (2), Fernández (1), Cornellas (1) i Monfort (1) s'acorda informar
favorablement la Proposta de la Regidoria de Participació Ciutadana que es transcriu a
continuació:
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
GDV_15/ 4

Proposta de la Regidoria de Participació Ciutadana
Exp.230/2015. Atès que els consells sectorials van ser creats i aprovats l’any 2004 de
conformitat amb allò que s’estableix en la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en el
Reglament orgànic municipal, el Reglament regulador de la Participació Ciutadana i el
Reglament d’organització i funcionament del Consell General de Participació Ciutadana
d’Olesa de Montserrat.
Atès que en aquests anys de funcionament, han sorgit noves dinàmiques associatives,
noves propostes i nous plantejaments que ens porten a modificar els reglaments existents i
també a unificar-los, per tal d’aconseguir més operativitat i un grau més alt d’assoliment
d’objectius, intensificant el paper de les entitats en els mateixos consells sectorials,
mantenint alhora la seva finalitat reguladora del funcionament i de l’organització d’aquests
òrgans de participació.
Atès que a partir de l’any 2013 es comença a treballar en una proposta que contempla
diferents processos participatius, amb els tècnics responsables dels diferents departaments
afins a cada un dels consells i amb els diferents consells sectorials, als qui es trasllada una
proposta inicial a partir de la que treballar i que serveix per anar modelant el text que avui
es presenta.
Atès que totes les aportacions arribades han estat valorades i incorporades com a millores,
fins a disposar del text definitiu, que és fruit del treball conjunt de les entitats d’Olesa que
formen part dels consells i que compta amb el recolzament de TOTS els consells sectorials,
veritables protagonistes.
Atès que la nova proposta de reglament es valora que aporta:
•
Simplificació reglamentària: atès que s’unifiquen els diversos reglaments sota una
sola reglamentació, unificant els criteris en tots els consells sectorials i eliminant algun dels
apartats.
•
Flexibilització de funcionament: atès que estableix mecanismes d’autonomia de
funcionament de cada consells, es redefineixen el sistema de votació, dels quòrums i dels
membres i es preveuen fórmules d’optimització del temps i dels recursos amb les sessions
conjuntes.
•
Coordinació entre els diferents consells: atès que estableix fórmules d’interrelació
entre els diferents consells i mecanismes de treball conjunt amb els grups de treball amb un
“lev motiv” compartit.
•
Transparència: atès que es preveu la valoració anual del funcionament de cada
consell sectorial i l’emissió d’un informe fruit de l’anàlisi d’indicadors objectius que permetin
la millorada continuada del funcionament i dels continguts.
•
Protagonisme de les entitats: atès l’especial èmfasi que s’introdueix en la missió i els
objectius establerts, tant els generals, com els específics i els particulars, en aquells temes
participatius que es proposen des de les entitats dels diferents consells sectorials.

Vist l’informe tècnic.

Per tot això, la Regidoria de Participació Ciutadana proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:
PRIMER.- Aprovar inicialment el Reglament d’Organització i Funcionament dels Consells
Sectorials de Participació Ciutadana d’Olesa de Montserrat.
SEGON.- Sotmetre l’esmentat text a informació pública i audiència als interessats
mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, al Tauler d’Anuncis de la Corporació i web municipal i a un diari
privat del municipi durant un termini de trenta dies, a comptar des del següent al de la
darrera publicació del corresponent anunci en un dels diaris oficials indicats, als efectes de
presentació d’al•legacions i suggeriments.
TERCER.- Establir que finalitzat el citat termini d’informació pública, el Ple Municipal haurà
de resoldre les al•legacions i suggeriments que es presentin. En cas de no presentar-se cap
al•legació ni reclamació, el text citat es considerarà com a definitivament aprovat sense
necessitat de cap nou acord plenari. Aprovat el text definitivament aquest entrarà en vigor
després de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província, sempre que hagi
transcorregut el termini de quinze dies hàbils als quals fa referència l’article 70.2, en relació
a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
QUART.- Notificar aquest acord a tots els Presidents i les Presidentes dels Consells
Sectorials de Participació Ciutadana ,a l’Alcalde com a President General dels Consells
Sectorials, al Departament de Cultura i Festes, al Departament de Serveis Socials, al
Departament de Sanitat, al Departament d’Igualtat, al Departament de Solidaritat i
Cooperació, al Departament d’Esports, al Departament de Joventut i al Departament de
Participació Ciutadana.
Votació.
APROVAT per DEU (10) vots a favor dels senyors/es Prat, Segado, Planas, Puimedon,
Martínez, Oleart, Esparbé, López, Ruf i Cornellas, CAP (0) vot en contra, i SIS (6)
abstencions dels senyors/es Jou, Paloma, Pérez, Manfredi, Ramírez i Monfort.

-------------------Acord núm. 5.

Proposta aprovació ordenança reguladora per a la creació de fitxers
de dades de caràcter personal de l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE SERVEIS A LA PERSONA
La Comissió en sessió ordinària celebrada el dia 16 de març de 2015, pels vots a favor
del/s els/les senyor/es Puimedon (9), Paloma (4), Fernández (1), Cornellas (1) i Monfort (1)
cap vot en contra i les abstencions del/s els/les senyor/es López (3) i Ramírez (2) s'acorda
informar favorablement la Proposta de la Regidoria de Comunicació que es transcriu a
continuació:

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ
GSR_15/ 7

Proposta de la Regidoria de Comunicació
Exp. 365/2015. Atès que el Departament d’Habitatge va sol·licitar a la Diputació de Barcelona l’estudi
del parc vacant d’habitatges d’Olesa de Montserrat.
Atès que aquest estudi està vinculat a una subvenció atorgada a aquest ens local.
Atès que com a requisit indispensable per a la realització d’aquest estudi, segons el Departament
d’Habitatge, és necessària la creació d’un fitxer de dades de caràcter personal referent als “
Propietaris d’habitatges buits”.
Vist l'informe del departament d'habitatge de data 9 de març de 2015.

Atès que, en l’àmbit de les seves competències, és responsabilitat de les corporacions locals allò
relatiu a la creació, a la modificació i a la supressió dels fitxers que continguin dades de caràcter
personal, sent necessària una ordenança reguladora a tal efecte.
Atès que la Diputació de Barcelona ha remés a aquest departament un model d’ordenança
reguladora, que ha estat posteriorment revisada i actualitzada pels serveis jurídics d’aquest ens local.
És per tot això que aquesta regidoria proposa al Ple l'adopció del següent acord:
PRIMER.- Aprovar inicialment l'Ordenança reguladora per a la creació de fitxers de dades de caràcter
personal de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, en relació al parc vacant d'habitatges d'Olesa de
Montserrat
SEGON.- Sotmetre l'ordenança a informació pública i audiència dels interessats, mitjançant anuncis
en el Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans
de comunicació escrit de publicació diària, al tauler d'anuncis de la Corporació i a la pàgina web
municipal, durant un termini de trenta dies hàbils, a comptar des del dia següent al de la darrera
publicació del corresponent anunci en un dels diaris oficials indicats, als efectes de presentació
d'al.legacions i suggeriments.
TERCER.- Establir que finalitzat el citat termini d'informació pública, el Ple Municipal haurà de
resoldre les al.legacions i suggeriments que es presentin. En cas de no presentar-se cap al.legació ni
reclamació, l'ordenança es considerarà com a definitivament aprovada sense necessitat de cap nou
acord plenari. Aprovat el text definitivament, l'ordenança entrarà en vigor després de la seva
publicació integra en el Butlletí Oficial de la Província, sempre que hagi transcorregut el termini de
quinze dies hàbils al qual fa referència l'article 70.2, en relació a l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

Votació.
APROVAT per ONZE (11) vots a favor dels senyors/es Prat, Segado, Planas, Puimedon,
Martínez, Oleart, Esparbé, López, Ruf, Cornellas i Monfort, CAP (0) vot en contra, i SIS (6)
abstencions dels senyors/es Jou, Paloma, Escamilla, Pérez, Manfredi i Ramírez.

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

Acord núm. 6.

Moció modificada conjunta del Bloc Olesà-EUiA, PSC, PP, PxC,
Entesa dels Olesans i ERC sobre blocs d'informació electoral en les
eleccions municipals de maig de 2015.

DICTAMEN MODIFICAT DE LA COMISSIÓ DE SERVEIS A LA PERSONA
La Comissió en sessió ordinària celebrada el dia 16 de març de 2015, pels vots a favor
del/s els/les senyor/es Puimedon (9) i Cornellas (1) cap vot en contra i les abstencions del/s
els/les senyor/es Paloma (4), López (3), Ramírez (2), Fernández (1), i Monfort (1)
s'acorda informar favorablement la Moció del Bloc Olesà que es transcriu a continuació:
ALCALDIA
RSN_15/ 28

MOCIÓ MODIFICADA CONJUNTA DEL BLOC OLESÀ-EUiA, PSC, PP, PxC, ENTESA
DELS OLESANS I ERC SOBRE BLOCS D’INFORMACIÓ ELECTORAL EN LES
ELECCIONS MUNICIPALS DE MAIG DE 2015
La protecció del pluralisme polític i la llibertat d’expressió queden recollits als articles 1 i 20
de la Constitució Espanyola. De la mateixa manera, els articles 43 i 52 de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya proclamen el dret dels ciutadans a la informació i la garantia del
pluralisme polític.
Però en període electoral la protecció del pluralisme polític queda en mans de la Llei
Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General (LOREG). Aquesta llei fa
referència, a la secció VI del Capítol VI, a la utilització dels mitjans de comunicació per a
campanyes electorals:
- D’una banda, estableix que durant la campanya electoral els partits, federacions,
coalicions i agrupacions que concorrin a unes eleccions tenen dret a espais gratuïts de
propaganda a les emissores de televisió i ràdio de titularitats pública (article 60.2), i que
correspon a la Junta Electoral l’atribució del temps de propaganda electoral en funció
dels vots obtinguts a les anteriors eleccions equivalents (art. 67).
- De l’altra, determina que el respecte al pluralisme polític i social, així com la neutralitat
informativa dels mitjans de comunicació públics en període electoral, han de ser
garantits per l’organització d’aquests mitjans i el seu control previstos a les lleis. Amb
tot, també aclareix que les decisions dels òrgans d’administració dels mitjans públics es
poden recórrer davant la Junta Electoral competent (art. 66).
D’aquesta manera, doncs, la Llei de Règim Electoral General diferencia entre espais
gratuïts per a la propaganda i espais informatius, i només estipula en el cas dels primers
que hi ha d'haver una distribució proporcional del temps que es dedica a cada partit en
funció dels vots obtinguts a les darreres eleccions equivalents (art. 61).
Pel que fa a la informació electoral, les reclamacions interposades pels diferents partits
polítics davant la Junta Electoral Central han anat configurant una doctrina que ha tendit a
equiparar el tractament de la propaganda i el de la informació electoral.

D’aquesta manera, la Junta Electoral ha anat consagrant els anomenats “blocs electorals”,
que fixen un temps i un ordre predeterminat de les notícies sobre la campanya electoral als
mitjans audiovisuals de titularitat pública.
L’oposició als blocs informatius, doncs, es fonamenta en el fet que equipara la informació a
la propaganda i en que suposa una ingerència en el treball dels periodistes, que durant la
campanya electoral no poden exercir la funció social que desenvolupen habitualment —
altres situacions cada cop més freqüents en el context electoral que dificulten la tasca dels
periodistes són impedir que puguin accedir lliurement a un míting, la difusió d’imatges i
declaracions editades pels propis partits, l’obligació de connectar amb el senyal oficial del
partit polític o les rodes de premsa sense preguntes—.
Cal tenir en compte, però, que la situació que es produeix a l’estat espanyol i a Catalunya
és excepcional, ja que a la majoria de països occidentals la informació política en períodes
electorals no està subjecta al sistema de blocs. O bé s’exerceix un control per part
d’autoritats de l’audiovisual, o bé s’efectua un control intern per part de les emissores
públiques.
Aquesta excepcionalitat va ser denunciada pel Col·legi de Periodistes de Catalunya a les
eleccions europees de maig de 2014 en una campanya anomenada “Blocs electorals,
anomalia europea”. La pretensió d’aquesta acció, impulsada pel grup de treball de mitjans
públics, era aconseguir eliminar els blocs electorals. L’associació Comunicació Pública, que
aplega professionals de la comunicació que treballen a les administracions i empreses
públiques de Catalunya, es va sumar a aquesta iniciativa.

En el manifest de la campanya, a més de recordar que als mitjans públics de Catalunya ja
existeixen mecanismes de control, es feia una crida perquè la llei electoral que s’està
discutint al Parlament de Catalunya elimini els blocs informatius electorals.
En aquest mateix sentit s’hi va pronunciar el passat febrer el Sindicat de Periodistes de
Catalunya/Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC) amb un comunicat que
reclamava que la futura llei electoral catalana no consagrés la imposició dels blocs
electorals, perquè vulnera el dret a la lliure informació i la obligació dels mitjans públics
d’oferir una informació plural, imparcial i neutral. L’SPC, que s’integra dins la Federación de
Sindicatos de Periodistas (FeSP), ja va començar a manifestar el seu rebuig als blocs
electorals des de mitjans dels anys noranta. A partir dels anys 2000 s’intensifiquen les
crítiques als blocs. En aquest sentit, cal esmentar que el 2003 es va presentar el primer
manifest conjunt dels comitès professionals de mitjans públics.
La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) també va emetre
recentment un manifest de suport als mitjans públics per denunciar el seu ús com a
plataformes propagandístiques, on incloïen els blocs electorals entre les pràctiques que
“pretenen anular la professió”. En aquest sentit, feien una crida als responsables públics i
els seus partits polítics a respectar i fer respectar la independència dels mitjans de
comunicació, com un servei al sistema democràtic i a la convivència. Així mateix, recordava
als partits polítics amb responsabilitats institucionals l’obligació de preservar uns mitjans
públics que ofereixin serveis als ciutadans basats en els interessos generals i no en els de
partit.
En sintonia amb les crítiques abans exposades, i mentre no es legisli en un sentit contrari a

la imposició dels blocs informatius electorals, proposem la renúncia a la utilització d’aquest
sistema a les properes eleccions municipals de maig de 2015, a partir de la pròpia doctrina
de la Junta Electoral Central (JEC): a la sessió de la JEC de 27 de febrer de 2008 (núm.
expedient 292/662) es va prendre un acord en què s’explicava que la doctrina de la JEC
consisteix en que el criteri per a la difusió de la informació sobre la campanya electoral de
les formacions polítiques sigui, de major a menor, el dels resultats obtinguts a les darreres
eleccions equivalents. No obstant això, preveu una excepció: que existeixi un acord
unànime de les formacions polítiques concurrents a un procés electoral que no plantejaran
cap recurs davant la Junta.
El Bloc Olesà-EUiA (formació política a què correspondria la major cobertura informativa
amb el sistema de blocs), PSC, PP, PxC, Entesa dels Olesans i ERC proposen l’adopció
dels següents acords de ple per tal de restituir als mitjans públics locals l’exercici ple de les
seves funcions, absolutament necessàries en democràcia:
Primer.- Renunciar, en els mitjans de comunicació públics locals, a la imposició de blocs
informatius electorals, a partir de la doctrina de la Junta Electoral Central de febrer de 2008.
Igualment els grups municipals presents en el Consistori es comprometen a renunciar a
presentar reclamacions davant la Junta Electoral per aquest motiu, en cas de presentar
candidatures a les eleccions locals de 2015.
Segon.- Sol·licitar als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya que la redacció de la
futura llei electoral catalana no consagri la imposició dels blocs electorals informatius,
perquè vulnera el dret a la lliure informació i l’obligació dels mitjans públics d’oferir una
informació plural, imparcial i neutral.
Tercer.- Comunicar el present acord a tots els grups que presentin candidatura a les
properes eleccions municipals del 24 de maig de 2015 a Olesa de Montserrat, a les Juntes
Electorals Central, Provincial i de Zona (a partir del moment de la seva constitució en els
dos darrers casos), als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya, al Col·legi
de Periodistes de Catalunya, al Sindicat de Periodistes de Catalunya/Sindicat de
Professionals de la Comunicació, a la Federación de Asociaciones de Periodistas de
España (FAPE), a l’Associació Comunicació Pública i al departament de comunicació de
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.
Votació.
APROVAT per TRETZE (13) vots a favor dels senyors/es Prat, Segado, Planas, Puimedon,
Martínez, Oleart, Esparbé, López, Ruf, Manfredi, Ramírez, Cornellas i Monfort, QUATRE
(4) vots en contra dels senyors/es Jou, Paloma, Escamilla i Pérez, i CAP (0) abstenció.

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

Acord núm. 7.

Moció modificada conjunta dels grups municipals del
Bloc-Olesà-EUiA, CiU, Entesa dels Olesans i ERC, en relació amb la
sentència del Tribunal Constitucional sobre la convocatòria del 9-N i
la Llei de Consultes.

DICTAMEN MODIFICAT DE LA COMISSIÓ DE SERVEIS A LA PERSONA
La Comissió en sessió ordinària celebrada el dia 16 de març de 2015, pels vots a favor
del/s els/les senyor/es Puimedon (9), Paloma (4) i Cornellas (1) el vot en contra del senyor
Ramírez (2) i les abstencions del/s els/les senyor/es López (3), Fernández (1) i Monfort (1)
s'acorda informar favorablement la Moció del grup municipal CIU que es transcriu a
continuació:
ALCALDIA
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MOCIÓ MODIFICADA CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DEL BLOC
OLESÀ-EUiA, CIU, ENTESA DELS OLESANS I ERC EN RELACIÓ AMB LA SENTÈNCIA
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA CONVOCATÒRIA DEL 9-N I LA LLEI DE
CONSULTES
Atès que el Tribunal Constitucional ha declarat per unanimitat que la llei de consultes
aprovada pel Parlament de Catalunya i la convocatòria del 9-N són inconstitucionals;
anul·lant els punts centrals d'aquesta llei i el decret de convocatòria de la consulta del 9-N
signada pel President Mas el passat 27 de setembre.
Atès que el 9-N va ser un esclat de democràcia, llibertat i civisme i que això no hi ha cap
sentència que ho pugui anul·lar. Els catalans no tenim cap por a la democràcia i seguirem
exercint el nostre dret a decidir.
Atès que aquest grup municipal entén que es tracta més d'una decisió política decorada
jurídicament que no pas d'una sentència i que el TC és un tribunal polititzat que massa
sovint actua com a corretja de transmissió dels interessos del PP i del PSOE.
Atès que aquesta sentència va contra contra el dret a decidir dels catalans.
Atès que el conflicte entre Catalunya i Espanya és una qüestió política que s'ha de resoldre
a través de la política i no des dels tribunals.
Atès que el passat 9 de novembre de 2014, 7.274 olesanes i olesans varen participar en la
consulta sobre el futur polític de Catalunya.
Atès que l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat sempre ha posat en valor la importància de la
participació de la ciutadania i s'ha pronunciat reiteradament a favor del dret a decidir del
poble de Catalunya.

Per tot el que s'ha exposat anteriorment, els grups municipals del Bloc Olesà-EUiA, CiU,
Entesa dels Olesans i ERC proposen al Ple Municipal de l'Ajuntament d'Olesa de
Montserrat, l'adopció dels acords següents:
Primer.- Posar de manifest que els regidors de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat que
estem d'acord amb la moció no compartim la sentència del Tribunal Constitucional sobre la
Llei de Consultes i la convocatòria del 9-N.

Segon.- Reiterar el compromís de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat amb el dret a decidir
del Poble de Catalunya i amb el seu exercici.
Tercer.- Comunicar l'aprovació d'aquesta moció a la Presidenta del Parlament de
Catalunya, als diferents Grups Parlamentaris, al President i al Govern de la Generalitat de
Catalunya, a les entitats municipalistes de Catalunya, al Tribunal Constitucional, als Grups
Parlamentaris del Congrés dels Diputats i a les entitats d'Olesa de Montserrat.
Votació.
APROVAT per SETZE (16) vots a favor dels senyors/es Prat, Segado, Planas, Puimedon,
Martínez, Rosa, Oleart, Esparbé, Jou, Paloma, Escamilla, Pérez, López, Ruf, Cornellas i
Monfort, UN (1) vot en contra del senyor Ramírez, i CAP (0) abstenció.

-------------------Acord núm. 8.

Proposta d'aprovació inicial del reglament dels horts municipals

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME I SOSTENIBILITAT
La Comissió Informativa d'Urbanisme i Sostenibilitat en sessió ordinària del dia 18 de març
de 2015, va acordar amb els vots a favor dels Srs. Rosa (9), Pérez (4), Ramírez (2),
Fernández (1) i Cornellas (1), CAP (0) en contra i l'abstenció de la Sra. Monfort (1), la
següent proposta del Regidor de Manteniment d'Espais Públics i Medi Natural.
MEDI AMBIENT
CDP_15/ 2

Exp. 1212/2015: Vist l'expedient 121/2015 Reglament Horts Municipals.
Atès que a l'expedient 121/2015 consta la documentació de la proposta d'aprovació inicial
del reglament per a la cessió d'ús temporal de parcel·les per ser destinades a horts
municipals mitjançant un procediment d'autorització per a l'ús.
Vist l'informe emès per el grup de treball tècnic dels horts municipals de data 30 de gener
de 2015, en el qual s'informa favorablement sobre el reglament.

Per tot això, el regidor de Manteniment d'Espais Públics i Medi Natural proposa al Ple
l'adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar inicialment el reglament per a la cessió d'ús temporal de parcel·les per
ser destinades a horts municipals mitjançant un procediment d'autorització per a l'ús.
SEGON.- Sotmetre l'esmentat text a informació pública i audiència dels interessats
mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, en el diari El Punt Avui, en el tauler d'anuncis de la Corporació i pàgina web
municipal, durant un termini de trenta dies hàbils, a comptar des del següent al de la
darrera publicació del corresponent anunci en un dels diaris oficials indicats, als efectes de
presentació d'al·legacions i suggeriments.

TERCER.- Establir que finalitzat el citat termini d'informació pública, el Ple Municipal haurà
de resoldre les al·legacions i suggeriments que es presentin. En cas de no presentar-se cap
al·legació ni reclamació, el reglament es considerarà com a definitivament aprovat sense
necessitat de cap nou acord plenari. Aprovat el text definitivament, el reglament entrarà en
vigor després de la seva publicació integra en el Butlletí Oficial de la Província, sempre que
hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils al qual fa referència l'article 70.2, en
relació a l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local.
Votació.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS DIVUIT (18) MEMBRES ASSISTENTS MITJANÇANT
VOTACIÓ ORDINÀRIA.

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

Acord núm. 9.

Moció modificada conjunta de tots el grups municipals de sol·licitud
de millores del transport públic interurbà al municipi d'Olesa de
Montserrat.

DICTAMEN MODIFICAT
SOSTENIBILITAT

DE

LA

COMISSIÓ

INFORMATIVA

D'URBANISME

I

La Comissió Informativa d'Urbanisme i Sostenibilitat en sessió ordinària del dia 18 de març
de 2015, per unanimitat de tots els membres assistents va informar favorablement la
següent moció conjunta de tots els grups polítics municipals que conformen l'Ajuntament
d'Olesa de Montserrat.
TERRITORI I URBANISME
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MOCIÓ MODIFICADA CONJUNTA DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS QUE
CONFORMEN L'AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT DE SOL·LICITUD DE
MILLORES
DE
TRANSPORT
PÚBLIC
INTERURBÀ AL DEPARTAMENT DE
TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, AL SEU PAS
PEL MUNICIPI D’OLESA DE MONTSERRAT
Vist l’escrit que el Sr. Jordi del Egido Torres va presentar en aquest ajuntament en data
18/11/2014, amb registre d’entrada núm. 11.954, en relació al document presentat davant
del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat en data
20/07/2009 i amb RE.0365E/29.763, proposant millores bàsiques per la mobilitat en
transport públic a Catalunya, i que l’Ajuntament d’Olesa avala, fem les següents
consideracions

- Olesa de Montserrat, amb més de 23.000 habitants i situada al nord de la comarca del
Baix Llobregat, és un dels municipis de la província de Barcelona on es fa palès amb més
intensitat la necessitat d’una xarxa eficient de transport públic, que doni resposta a les

inevitables obligacions de desplaçament dels seus habitants.
- L’especial configuració del teixit social i econòmic local, basat en la petita indústria, la
producció artesanal del tèxtil i l’oli, així com les nombroses entitats cíviques locals, sumat a
la seva proximitat a un dels nòduls centrals de desenvolupament de la província de
Barcelona, més la distància amb els principals centres acadèmics universitaris i hospitalaris
i la resta de serveis radicats a la capital de Catalunya, demanen amb urgencia nous
elements que millorin la capacitat de mobilitat dels nostres veïns.
- El transport públic, en aquestes circumstàncies, és bàsic per a la nostra societat. Per això
cal promoure una xarxa pública de transport que permeti millorar-ne les condicions actuals,
llastrades per una capacitat del tot insuficient i un temps de desplaçaments excessiu i
inassumible pels nostres veïns i per qualsevol pla d’empresa de les indústries locals. Des
d’Olesa creiem que cal defensar, en l’àmbit regional, l’expansió de la xarxa ferroviària cap a
la Catalunya Central, amb la mateixa força que el govern de la Generalitat defensa el
Corredor del Mediterrani per al país.
- En aquest sentit, i parlant de les concrecions que afecten la nostra vila, cal convertir la
Línia S4.BARCELONA-OLESA de FGC en un mitjà de transport ràpid, fiable i segur,
establint la seva integració a la Xarxa del Metro de Barcelona i convertint-lo en un suburbà
ambiciós i competitiu, equiparable al de les principals capitals emergents. Igualment cal
apostar per una millora en la comunicació amb la Catalunya Central, potenciant la Línia
R5.BARCELONA-MANRESA, en la seva continuïtat cap al Berguedà, configurant un “EIX
FERROVIARI DEL LLOBREGAT” potent, alternativa real a l’eix viari C-55/C-16. Necessitem
guanyar velocitat comercial, ja que avui dia, per cobrir el trajecte Manresa-Barcelona es
triga 1 h 26 min. Caldria reduir revolts d’Olesa cap a Manresa, ja que això comportaria una
millora de les freqüències i ajudaria a solucionar el col·lapse de passatge que pateix la línia
d'autobús MANRESA-OLESA-BARCELONA. Cal remarcar també, sobretot per temes de
seguretat, la necessitat de renovar la infraestructura preveient el desdoblament de la via,
que avui impedeix la rapidesa dels combois.
- Pel que fa al transport públic de viatgers per carretera que afecta a Olesa, model que mai
hauria de prioritzar-se davant el transport ferroviari, per responsabilitat en la prevenció del
canvi climàtic, l’actual configuració de la línia d’autobús BARCELONA-OLESA-MANRESA
ha esdevingut clarament insuficient, tant pel que fa a freqüència com pel que fa a la
capacitat de viatgers d’aquest transport, especialment en les hores punta. Malauradament,
l’operador d’aquesta línia, amb el vistiplau de l’administració responsable, ha actuat en el
sentit invers, reduint freqüències i traient els trajectes directes a la nostra vila, que eren molt
utilitzats.
De
la
mateixa
manera,
cal
millorar
les
línies
d’autobús
M1.OLESA-TERRASSA-BELLATERRA ,
M3.OLESA-ESPARREGUERA
i
M4.OLESA-STA. M. VILALBA-MARTORELL , que suporten els desplaçaments amb les
poblacions més properes, però alhora molt importants en el nostre dia a dia, i que
presenten greus mancances de capacitat en certes franges horàries. Caldria afegir-hi
algunes freqüències més, sobretot a la tarda. Cal tenir en compte que la gran majoria de
serveis públics sanitaris a l’abast dels Olesans estan a Terrassa i/o a Martorell.
-Cal recuperar la capacitat perduda del servei del bus nocturn, de la xarxa NIT-BUS,

concretament la Línia N-51 BARCELONA-ESPARREGUERA , així com la seva continuïtat
fins a Manresa, ja que no només serveix per a la mobilitat del jovent per temes d’oci, sinó
que també seria molt útil per a treballadors amb horaris específics vinculats a sectors com
la indústria i l’Hosteleria. També caldria preveure com a molt interessant el transbordament
a la Línia N-50 BARCELONA-MARTORELL , que podria continuar-se fins a Igualada, per
la potencialitat que ens pot aportar pel que fa a oportunitats en el mercat laboral.
-Així mateix cal destacar el perjudici econòmic que suposa per als usuaris del transport
públic en el trajecte Olesa de Montserrat-Manresa, atès que se'ls aplica una tarifa de 4
zones, quan el trajecte Olesa de Montserrat-Barcelona s'aplica la tarifa de 3 zones, quan en
realitat el desplaçament entre Olesa de Montserrat i Manresa és menor en quant a longitud
i durada.
Vistes les consideracions anteriors, els grups municipals Bloc Olesà-EUiA, CiU, PSC, PP,
PxC, Entesa dels Olesans i ERC-AM proposen l’adopció dels ACORDS següents:

PRIMER. Sol·licitar a l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) l’increment de freqüències
dels trens de la Línia S4.BARCELONA-OLESA DE MONTSERRAT de FGC, sobretot a la
tarda, quan ara només circula la R5, per millorar la mobilitat dels olesans cap a Barcelona.
SEGON. Sol·licitar a l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) la millora, l’ampliació i la
potenciació de la Línia R5.BARCELONA-MANRESA de FGC, configurant un “EIX
FERROVIARI DEL LLOBREGAT” efectiu, que sigui una alternativa real a l’eix viari de la
C-55, per tal de millorar la mobilitat dels olesans cap a la Catalunya Central, suprimint els
revolts més pronunciats del traçat ferroviari, amb l’objectiu d’augmentar la velocitat
comercial i reduir així la durada del trajecte.
TERCER. Sol·licitar a l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) incrementar les
freqüències de les línies d’autobús M1.OLESA-TERRASSA-BELLATERRA ,
M3.OLESA-ESPARREGUERA i M4.OLESA-STA. M. VILALBA-MARTORELL, posant
serveis a la tarda, i amb regularitat diària, ajustant l’oferta a la demanda real els caps de
setmana.
QUART. Sol·licitar a l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) la modificació de la zona
tarifària que s'aplica als viatgers que fan el trajecte entre Olesa de Montserrat i Manresa,
per tal que a partir d'ara en endavant s'apliqui la tarifa de 3 zones en substitució de la de 4
zones que s'aplica en l'actualitat, pel perjudici que se'ls ocasiona comparant aquesta amb la
tarifa que s'aplica en el trajecte Olesa de Montserrat-Barcelona.
CINQUÈ. Sol·licitar al Departament de Territori i Sostenibilitat l'increment de freqüència de
la Línia nocturna N-51.BARCELONA-ESPARREGUERA, així com la continuïtat d'algun
servei des d'Olesa de Montserrat fins a Manresa, susceptible d’oferir oportunitats a
persones vinculades a la indústria i l'Hoteleria, així com preveure el transbordament cap a
Igualada mitjançant la Línia N-50.BARCELONA-MARTORELL.
SISÈ. Sol·licitar al Departament de Territori i Sostenibilitat que acceleri la implantació
d’autobusos elèctrics o amb motor d’hidrogen entre les empreses concessionàries que
operen en els àmbits amb més densitat de població, com és el nostre cas al Baix Llobregat.

SETÈ. Sol·licitar al Departament de Territori i Sostenibilitat i als Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya que es procedeixi a l'estudi per a la implantació de trens
semidirectes entre Manresa, Olesa de Montserrat i Barcelona, de tal forma que la duració
del viatge sigui inferior als quaranta-cinc minuts, tal com havia estat abans de la implantació
del Metro del Baix Llobregat.
VUITÈ. Treballar conjuntament amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat, la Cambra de
Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM), el
Departament d’Empresa i Ocupació, i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat, en el sentit d’unir esforços entre l’administració i el teixit empresarial per assolir
les fites referides en els acords anteriors.
NOVÈ. Comunicar-ho al Consell Comarcal del Baix Llobregat, a la Cambra de Comerç,
Indústria i Navegació de Barcelona, a l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), al
Departament d'Empresa i Ocupació, al Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat, al Parlament de Catalunya, i al mateix senyor Jordi del Egido Torres.
Votació.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS DIVUIT (18) MEMBRES ASSISTENTS MITJANÇANT
VOTACIÓ ORDINÀRIA.

-------------------Acord núm. 10.

Moció modificada dels grups municipals del Bloc Olesa-EUiA, PSC,
Entesa dels Olesans, PxC i ERC sobre la petició de canvi de
legislació que regula la instal·lació i funcionament de les benzineres
low-cost.

DICTAMEN MODIFICAT
SOSTENIBILITAT

DE

LA

COMISSIÓ

INFORMATIVA

D'URBANISME

I

La Comissió Informativa d'Urbanisme i Sostenibilitat, en sessió ordinària del dia 18 de març
de 2015, amb els vots a favor dels Srs. Rosa (9), Fernández (1) i Cornellas (1), cap (0) en
contra i les abstencions dels Srs. Pérez (4), Ramírez (2) i Sra. Monfort (1) la següent Moció
dels Grups Polítics Municipals del Bloc Olesà-EUiA, PXC i ICV-EPM,
TERRITORI I URBANISME
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MOCIÓ MODIFICADA DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS DEL BLOC OLESÀ-EUIA,
PSC, ENTESA DELS OLESANS, PxC i ERC SOBRE LA PETICIÓ DE CANVI DE
LEGISLACIÓ QUE REGULA LA INSTAL·LACIÓ I FUNCIONAMENT DE LES
BENZINERES LOW-COST
Atès que la Llei 11/2013 estatal, del 26 de juliol —que va regular les mesures de
recolzament al emprenedor i estímul del creixement i de la creació de treball, per
promocionar la competència en el sector dels hidrocarburs—, permet que els establiments
comercials individuals o agrupats, els centres comercials, els parcs comercials, etc. puguin

incorporar entre els seus equipaments, com a mínim, una instal·lació per al
subministrament de productes petrolífers a vehicles.
Atès que la llei abans referida determina que el municipi “no podrà denegar la instal·lació
d’estacions de servei o d’unitats de subministrament de carburants a vehicles en els
establiments i zones (...) per la simple absència de sòl qualificat especialment per aquest
ús”.
Atès que aquesta nova regulació està multiplicant aquests tipus d’instal·lacions en molts
municipis, inclosos els seus centres urbans, amb un increment dels problemes de mobilitat,
salubritat i perillositat i amb un decrement del valor patrimonial dels habitatges que es
troben en les seves immediacions.
Atès que aquestes instal·lacions es poden trobar a prop d’escoles, centres clínics,
hospitals, residències d’avis o altres equipaments destinats a col·lectius especialment
fràgils.
Atès que la llei abans referida permet l’existència d’estacions de servei sense cap
treballador.
Atès que l'absència de mitjans humans en aquest tipus d'establiments vulnera els drets i la
seguretat dels consumidors recollits a l'article 8 del Reial Decret Legislatiu 1/2007 del 16 de
novembre.
Atès que aquesta vulneració afecta especialment la protecció a les persones amb algun
grau de discapacitat, tal com es va regular en l'apartat primer de l'article 29 del Reial Decret
Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre.
Atès que aquesta llei pot vulnerar els requisits de seguretat exigits en l’article 43 de la Llei
34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburs, donat que trasllada absolutament la
responsabilitat de la seguretat al consumidor. Aquesta norma indica que "les instal·lacions
utilitzades pel exercici d’aquesta activitat hauran de complir amb els actes de control
preceptius per cada tipus d’instal·lació d’acord amb les instruccions tècniques
complementaries que estableix les condicions tècniques i de seguretat de les instal·lacions,
així com complir amb la resta de la normativa vigent que en cada cas sigui d’aplicació, en
especial la referent a metrologia i metrotecnia i la protecció dels consumidors i usuaris".
Atès que, en ús de les seves competències, quatre Comunitats Autònomes ja han prohibit
les benzineres desateses i exigeixen l’obligatorietat de personal. Aquestes són Navarra,
Andalusia, Castella-La Manxa i Aragó.

És per tot això que els grups polítics municipals del Bloc Olesa-EUiA, PSC, Entesa dels
Olesans, PxC i ERC proposen al Ple l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Sol·licitar als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats una modificació
legislativa que limiti la instal·lació d’unitats de subministrament de carburants en centres
comercials en funció de requeriments que evitin la concentració i densificació d’aquestes
instal·lacions. Igualment, sol·licitem que aquesta nova regulació respecti els usos que

cadascun dels municipis reserven al seu sòl local en les seves figures de planejament.
SEGON.- Sol·licitar als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats una modificació
legislativa que prohibeixi les benzineres desateses i exigeixi l’obligatorietat de personal en
aquestes instal·lacions.
TERCER.- Sol·licitar als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya que, en ús de les
seves atribucions, prohibeixen, com han fet altres Comunitats Autònomes, les benzineres
desateses i exigeixi l’obligatorietat de personal en aquestes instal·lacions.
QUART.- Notificar el present acord al Congrès dels Diputats i al Parlament de Catalunya.
Votació.
APROVAT per DOTZE (12) vots a favor dels senyors/es Prat, Segado, Planas, Puimedon,
Martínez, Rosa, Oleart, Esparbé, López, Ruf, Cornellas i Monfort, CAP (0) vot en contra, i
SIS (6) abstencions dels senyors/es Jou, Paloma, Escamilla, Pérez, Manfredi i Ramírez.

-------------------Acord núm. 11.

Donar compte liquidació del pressupost de 2014

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I GOVERN
La Comissió en sessió ordinària celebrada el dia 18 de març de 2015 es dóna per
assabentada de la liquidació del pressupost de 2014
HISENDA
MLA_15/ 11

Donar compte liquidació del pressupost de 2014
Donar compte al ple de l'aprovació, per decret de l'Alcaldia de data 27 de febrer d'enguany,
de la liquidació del pressupost de l'exercici 2014, 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 2014, 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 3.318.802,26 € 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 3.955.187,54 € 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 al 2015, 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 2014 de l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat, el romanent de tresoreria que es deriva presenta el detall següent:
ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA DEL PRESSUPOST 2014
1. Fons líquids de Tresoreria

4.523.655,92 €

2. Drets pendents de cobrament:
(+) del pressupost corrent
(+) de pressupostos tancats
(+) d’operacions no pressupostàries
(-) de cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva

2.994.528,08 €
4.620.936,10 €
471.311,16 €
185.775,35 €

TOTAL 2

7.900.999,99 €

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

1.159.852,72 €
148.169,05 €
1.013.256,64 €
17.382,72 €

TOTAL 3

2.303.895,69 €

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

10.120.760,22 €

II. Saldos de dubtós cobrament

3.318.802,26 €

III. Excés de finançament afectat

3.955.187,54 €

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

2.846.770,42 €

Segon. Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost de 2014 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. 12.

Proposta aprovació no disponibiltat

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I GOVERN
La Comissió en sessió ordinària celebrada el dia 18 de març de 2015 ha acordat informar
favorablement per 4 vots a favor del Sr.Martínez (9), Sra. López (3), Sr. Fernández (1) i Sr.
Cornellas (1) 3 abstencions del Sr. Paloma (4), Sr. Ramírez (2) i Sra. Monfort (1) i cap vot
en contra, la proposta del regidor d'Hisenda que es transcriu a continuació:,
HISENDA
MLA_15/ 13

Proposta del regidor d’Hisenda
Expedient 29/2015
Vist l’informe de la Intervenció emès en l’exercici de la funció interventora prevista en 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 (LRHL), a l’expedient número 30/2014, de liquidació del
pressupost de l’exercici 2014.
Atès que de l’aprovació per Decret de l’Alcaldia de 27 de febrer de 2015, de la liquidació de
pressupost de l’exercici 2014 es desprèn una romanent de tresoreria per a despeses
generals de 2.846.770,42 €.
Atès que els romanents de despesa que es deriven de la liquidació generen una necessitat
de finançament per la seva incorporació al pressupost vigent, que ha d’anar a càrrec del
Romanent per Despeses Generals:
Import de la despesa a incorporar

6.850.839,11

Finançament amb compromisos d’ingrés a incorporar

1.913.259,92

Finançament amb l’excés de finançament afectat

3.955.187,53

Finançament amb romanent per despeses generals

982.391,66

Atès que s’entén per solvència, la capacitat d’atendre els pagaments a la data que són
exigibles per contracte o per normativa legal i que la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials, al seu article 4 determina que “
L’administració té l’obligació d’abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data de
l’expedició de les certificacions d’obres o dels corresponents documents que acreditin la
realització total o parcial del contracte ”.

Atès que per poder atendre amb garanties aquesta obligació es fa necessari la creació d’un
fons de solvència a curt termini, a constituir amb una declaració de no disponibilitat sobre el
Romanent per Despeses Generals liquidat.
Atès que el criteri determinat a la liquidació del pressupost de 2014 es va basar en les
següents dades:

-

-

Els pendents de cobrament dels capítols 1, 2 i 3, tant de pressupost corrent com
d’exercicis tancats, no coberts per la provisió per insolvències o de dubtós
cobrament.
L’import dels pendents de pagament del pressupost, minorats pels fons líquids.

Atès que dels imports restants del Romanent, es procedeix, si l’import ho permet, a declarar
no disponible els imports necessaris de Fons de Solvència, deixant la resta als efectes de
l’article 32 de la LOEPSF.
Romanent

Aj. d’Olesa de Montserrat

Fons de Solvència

Romanent als

no compromès –

efectes de l’article

DPA

32

1.846.995,34

1.308.021,77

538.973,57

Atès que, d’acord amb el que s’estableix a la base 15a. de les bases d’execució del
pressupost de 2015, la declaració de no disponibilitat de crèdits, com també la seva
reposició a disponible, correspon al Ple, el regidor d’Hisenda, proposa al Ple l’adopció de
l’acord següent:

PRIMER I ÚNIC PUNT. Aprovar la no disponibilitat de crèdit per un import de 1.308.321,77
€, en concepte de fons de solvència, derivat del resultat del romanent de tresoreria per a
despeses generals de la liquidació del pressupost de 2014.
Votació.
APROVAT per SETZE (16) vots a favor dels senyors/es Prat, Segado, Planas, Puimedon,
Martínez, Rosa, Oleart, Esparbé, Jou, Paloma, Escamilla, Pérez, López, Ruf, Cornellas i
Monfort, CAP (0) vot en contra, i DUES (2) abstencions dels senyors/es Manfedi i Ramírez.

-------------------Acord núm. 13.

Proposta aprovació reconeixement de crèdit 2/2015

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I GOVERN
La Comissió en sessió ordinària celebrada el dia 18 de març de 2015 ha acordat informar
favorablement per 4 vots a favor del Sr.Martínez (9), Sra. López (3), Sr. Fernández (1) i Sr.
Cornellas (1) 3 abstencions del Sr. Paloma (4), Sr. Ramírez (2) i Sra. Monfort (1) i cap vot
en contra, la proposta del regidor d'Hisenda que es transcriu a continuació:,

HISENDA
BMM_15/ 21

Proposta del regidor d’Hisenda
Vist l’expedient de reconeixement de crèdits núm. 2/2015 amb càrrec al pressupost
municipal de 2015, per despeses realitzades en els exercicis 2013 i 2014, detallades en la
relació annexa Q/2015/24 per un import de MIL SET-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS I
CINQUANTA-SET CÈNTIMS (1.768,57 €).
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 per a 2015, 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 406/2015.
Vist l’informe de la Intervenció i altres documents que hi ha en l’expedient, el regidor
d’Hisenda proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent ACORD:

PRIMER. Aprovar les despeses que consten a l’expedient 406/2015 de reconeixement de
crèdits núm. 2/2015, detallades en la relació annexa Q/2015/24, d’import total de MIL
SET-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS I CINQUANTA-SET CÈNTIMS (1.768,57 €).
SEGON Aprovar les autoritzacions, disposicions i reconeixements d’obligació (ADO) que
consten a l’expedient de reconeixement de crèdits núm. 2/2015, relació annexa Q/2015/24,
corresponent a les despeses realitzades anteriorment a l’exercici 2015, d’import MIL
SET-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS I CINQUANTA-SET CÈNTIMS (1.768,57 €).
TERCER. Comunicar el present acord a la Tresoreria Municipal per als efectes
corresponents.
Votació.
APROVAT per TRETZE (13) vots a favor dels senyors/es Prat, Segado, Planas, Puimedon,
Martínez, Rosa, Oleart, Esparbé, López, Ruf, Manfredi, Ramírez i Cornellas, CAP (0) vot en
contra, i CINC (5) abstencions dels senyors/es Jou, Paloma, Escamilla, Pérez i Monfort.

-------------------Acord núm. 14.

Proposta aprovació modificació ordenança 14 general reguladora
dels preus públics

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I GOVERN
La Comissió en sessió ordinària celebrada el dia 18 de març de 2015 ha acordat informar
favorablement per 3 vots a favor del Sr.Martínez (9), Sra. López (3) i Sr. Cornellas (1) 4
abstencions del Sr. Paloma (4), Sr. Ramírez (2), Sr. Fernández (1) i Sra. Monfort (1) i cap
vot en contra, la proposta del regidor d'Hisenda que es transcriu a continuació:,

HISENDA
MLA_15/ 14

Proposta del regidor d’Hisenda
Expedient 403/15
La present proposta d’acord es presenta de conformitat amb el que disposen els articles 41
i 127 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovada per Reial
Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLHL).
Vist l’article 44.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el qual
assenyala que quan existeixin raons socials o benèfiques, culturals o d’interès públic que
així ho aconsellin, l’Entitat pot fixar preus públics que no cobreixin el cost del servei prestat
o l’activitat realitzada.
Vista la memòria de l’Alcaldia, l’informe de la regidoria d’Esports i l’informe d’Intervenció, el
regidor d’Hisenda proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

Primer. Aprovar inicialment les modificacions, el contingut de les quals s’adjunten a
aquesta proposta com annex número 1, de l’ordenança número 14, General reguladora
dels preus públics, annex 1. Piscina d’estiu.
Segon. Publicar l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya 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 de les modificacions durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del
dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província
d’acord amb 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.
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els
acords anteriors s’elevaran a definitius sense necessitat d’adoptar-ne un de nou i sense que
entri en vigor fins que s’hagi publicat el text íntegre i hagi transcorregut el termini de 15 dies
hàbils.
Tercer. 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 i una ressenya d’aquesta publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
Votació.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS DIVUIT (18) MEMBRES ASSISTENTS MITJANÇANT
VOTACIÓ ORDINÀRIA.

-------------------Ratificació per a la inclusió de l'ordre del dia:
APROVAT PER UNANIMITAT DELS DIVUIT (18) MEMBRES ASSISTENTS MITJANÇANT
VOTACIÓ ORDINÀRIA.

Acord núm. 15.

Proposta modificada aprovació modificació celebració sessió
ordinària del Ple de data 23/04/2015.

ALCALDIA
RSN_15/ 30

Proposta modificada 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 d'abril s'hauria de celebrar el 23 d'abril de 2015, diada de Sant
Jordi.

Per tot això, l'Alcaldia proposa al Ple, l'aprovació dels acords següents:
PRIMER.- Modificar la celebració del Ple Ordinari del 23 d'abril de 2015, pel 27 d'abril de
2015, 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 DIVUIT (18) MEMBRES ASSISTENTS MITJANÇANT
VOTACIÓ ORDINÀRIA.

-------------------Acord núm. 16.

Assumptes urgents

Votació de la urgència
APROVAT PER UNANIMITAT DELS DIVUIT (18) MEMBRES ASSISTENTS MITJANÇANT
VOTACIÓ ORDINÀRIA.
Acord núm. 16.1.

Moció del grup municipal de CiU de petició del Pla de cobertura
informativa de la campanya electoral.

ALCALDIA
RSN_15/ 34

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU DE PETICIÓ DEL PLA DE COBERTURA
INFORMATIVA DE LA CAMPANYA ELECTORAL
Atès que l'article 66.1 de la LOREG disposa que, durant el període electoral, els òrgans de
direcció i administració dels mitjans de comunicació de titularitat pública hauran de garantir
el respecte al pluralisme polític i social, així com la igualtat, la proporcionalitat i la neutralitat

informativa en tota la seva programació.
Atès que els òrgans de direcció dels mitjans de comunicació de titularitat pública han de
sotmetre a la Junta Electoral competent els seus plans de cobertura informativa de la
campanya electoral, en els que cal incloure els debats, entrevistes i programes específics
de naturalesa electoral que es vulguin realitzar així com els criteris sobre la informació
específica relativa a la campanya electoral.
Atès que la informació específica relativa a la campanya electoral ha de respondre als
principis de pluralisme, igualtat, proporcionalitat i neutralitat informativa.
Atès que la durada de la informació dedicada a cada formació política s'ha d'ajustar
proporcionalment als resultats obtinguts a les darreres eleccions municipals i que s'hauran
d'emetre de conformitat amb els criteris prèviament acordats en el Pla de cobertura
informativa, i, en el seu defecte, aplicant el criteri de major a menor, en funció dels resultats
assolits per cada formació política en les darreres eleccions abans esmentades, poden
proporcionar informació sobre aquelles candidatures que no es van presentar o no varen
obtenir representació a les darreres eleccions, sense que, en cap cas, aquestes formacions
puguin obtenir una cobertura informativa major que les formacions polítiques que van
obtenir representació en les últimes eleccions.
Atès que correspon als òrgans de direcció dels mitjans de comunicació públics la decisió
d'organitzar o difondre entrevistes o debats electorals, que també hauran de respectar els
principis de pluralisme polític, neutralitat informativa, igualtat i proporcionalitat.
Atès que en l'organització d'aquests debats o entrevistes caldrà tenir particularment en
compte els resultats obtinguts per cada formació política en les darreres eleccions
municipals.

El grup municipal de CiU d'Olesa de Montserrat sol·licita al Ple l'adopció dels acords
següents:
Primer.- Que l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat elabori o aprovi el Pla de cobertura
informativa de la precampanya i la campanya electoral de l'emissora municipal Olesa Ràdio.
Segon.- Que per a l'elaboració del Pla de cobertura informativa de la precampanya i la
campanya electoral de l'emissora municipal Olesa Ràdio, s'organitzin reunions de treball
conjuntes amb totes les forces polítiques que es presentaran a les eleccions municipals del
2015 amb la finalitat que el Pla que s'acabi aprovant sigui el resultat del consens de totes
les forces polítiques implicades.

Votació.
NO APROVAT per QUATRE (4) vots a favor dels senyors/es Jou, Paloma, Escamilla i Pérez,
TRETZE (13) vots en contra dels senyors/es Prat, Segado, Planas, Puimedon, Martínez, Rosa,
Oleart, Esparbé, López, Ruf, Manfredi, Ramírez i Monfort, i UNA (1) abstenció del senyor Cornellas.

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

Acord núm. 17.

Control, Precs i Preguntes

-------------------La presidència aixeca la sessió a dos quarts i cinc de dotze de la nit, de la qual, com a
secretari, estenc aquesta acta de vint-i-sis pàgines.

