ACTA NÚM. 9. SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L' AJUNTAMENT PLE EL DIA 23
DE JULIOL DE 2015

Al Saló de sessions de la Casa Consistorial de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, a les set
de la tarda del dia 23 de juliol 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
Alcaldessa-Presidenta
Sra. M.Pilar Puimedon Monclús
Vocals
Sr. Joan Segado Cano
Sr. Jordi Martínez Vallmitjana
Sra. Susana Yañez Pino
Sr. Xavier Rota Boada
Sra. Georgina Muñoz Gil
Sr. Francisco José Rosa Gutiérrez
Sr. Dídac Solà Sánchez
Sr. Miquel Riera Rey
Sra. Montserrat Vergara Duarte
Sr. Jorge López Guevara
Sra. Anna Maria Flores Carrión
Sra. Mireia Monfort Sòria
Sr. Martí Fortuny i Planas
Sr. Julio Silva Ridao
Sr. Carlos Fernández Ruíz
Sr. Domènec Paloma Sancho
Sra. Meritxell Arenas Sedano
Sr. José Francisco Ramírez Carpintero
Interventora
Sra. Betlem Trell Plaza
Secretari
Sr. Òscar González i Ballesteros
Excusa assistència
Sra. Mercè Jou Torras
Sr. Jordi Cornellas Illa
Les sres. Puimedon i Monfort s'absenten de la sessió abans de la votació de l'acord núm. 12 i s'hi
incorporen abans de la votació de l'acord núm. 13.

-------------------Les deliberacions de la sessió present són gravades en suport sonor del disc compacte
amb el codi 233 173 RD 19967. Per a tenir-ne accés o una còpia, se'n pot fer petició a
l'oficina d'atenció al ciutadà de l'Ajuntament.
--------------------

Acord núm. 1.

Proposta d'aprovació de les actes corresponents a les sessions de
dates 13 i 29 de juny de 2015.

La secretaria procedeix a donar lectura de les actes de les sessions anteriors,
corresponents als passats 13 i 29 de juny de 2015.
Votació acta 13 de juny de 2015:
APROVAT PER UNANIMITAT DELS DINOU (19) MEMBRES ASSISTENTS MITJANÇANT
VOTACIÓ ORDINÀRIA.

Votació acta 13 de juny de 2015:
APROVAT PER UNANIMITAT DELS DINOU (19) MEMBRES ASSISTENTS MITJANÇANT
VOTACIÓ ORDINÀRIA.

-------------------Acord núm. 2.

Donar compte Resolucions Alcaldia.

Es dóna compte de les resolucions de l’Alcaldia dictades des del dia 9 d'abril al dia 30 de
juny de 2015.
El Ple es dóna per assabentat.

Acord núm. 3.

-------------------Moció modificada conjunta dels grups municipals Bloc Olesà, ERC,
PSC, CiU i Movem Olesa, contra la llei 4/2015, de 30 de març, de
protecció de la Seguretat Ciutadana.

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES
La Comissió en sessió extraordinària celebrada el dia 13 de juliol de 2015, pels vots a favor
del/s els/les senyor/es Yañez (12), Monfort (2), Silva (2) i Paloma (2) el vot en contra del
senyor Ramírez (1) i l'abstenció de la senyora Arenas (2) acorda informar favorablement la
Moció modificada conjunta dels grups municipals Bloc Olesà, Esquerra republicana de
Catalunya Olesa, Partit dels Socialistes de Catalunya, Convergència i Unió d'Olesa de
Montserrat i Movem Olesa que es transcriu a continuació:
ALCALDIA
RSN_15/ 76

Moció modificada conjunta dels grups municipals Bloc Olesà, Esquerra Republicana
de Catalunya Olesa, Partit dels Socialistes de Catalunya, Convergència i Unió d'Olesa
de Montserrat i Movem Olesa, contra la llei 4/2015, de 30 de març, de protecció de la
Seguretat Ciutadana

Més de vint anys després de l'aprovació de la polèmica Llei de Seguretat ciutadana 1/92,
també denominada “Llei Corcuera”, que va tombar en gran part del seu articulat el Tribunal
Constitucional, el Govern del PP ha sancionat, en la seva tònica del “reformazo regressiu”,
una nova Llei, que ve a substituir la ja criticable llei del 92, que va costar el càrrec al llavors
Ministre de l'Interior socialista.
Un text redactat en paral·lel a la reforma del Codi Penal, també de marcat caràcter restrictiu
en drets, i que ve a compensar l'eliminació de la majoria de les infraccions penals tipificades
com a faltes, que amb la nova Llei de Seguretat Ciutadana passarien a considerar-se
infraccions administratives de caràcter molt greu, greu o lleu.
La discrecionalitat que atorga a l'administració a l'hora d'establir sancions, l'elevada quantia
de les mateixes, que en el cas de les infraccions molt greus podrien arribar als 600.000€ i la
fixació en la regulació de conductes habituals en les protestes ciutadanes, defineixen a
aquesta Llei com la “Llei de la por” o la “Llei Mordassa”. S'habilita, per tant, un procediment
administratiu que legalitza la criminalització i persecució de les mobilitzacions i crea un
instrument governamental, per impossibilitar drets democràtics bàsics com la llibertat
d'expressió i de manifestació que recull la nostra carta magna com a drets fonamentals.
Les conseqüències del nou text proposat pel Govern significaran que accions com
l'acampada del 15-M, prèvia a les eleccions del 2011, un concert solidari que no compti
amb tots els permisos, participar en accions de la PAH per impedir un desnonament,
despenjar una pancarta d'un edifici públic, o les concentracions davant del Congrés o
Senat, seran objecte de sancions. La norma faculta a la policia a establir "zones de
seguretat" en perímetres urbans i habilita a les forces i cossos de seguretat a retirar de
forma expeditiva vehicles que taponen la via pública, en cas que els concentrats
desobeeixin l'ordre dels antiavalots de buidar la zona. No se citen expressament, però tot
indica que apunta a impedir tractorades, marxes de taxistes o de camioners. A més, en ser
sancions administratives, la càrrega de la prova s'inverteix i ha de ser l'acusat el que
demostri la seva innocència en prevaler el testimoniatge d'un agent de l'autoritat.
Aquesta breu descripció d'algunes conductes que seran regulades per aquesta llei, ens
indica que aquesta “Llei Mordassa”, torna a situar la seguretat ciutadana en l'òrbita del vell
concepte d'ordre públic, molt allunyat de la concepció democràtica i constitucional de la
seguretat.

El propi Consell d'Europa, institució encarregada de vetllar pel respecte als drets humans
en el continent, ja va qualificar el projecte de llei d’ "altament problemàtic". Nils Muiznieks,
el seu responsable de drets humans, dubte que "aquestes restriccions siguin necessàries
en una societat democràtica" i creu que s'hauria de vetllar per la seguretat "sense interferir
massa en la llibertat de reunió" i de manifestació.
Una altra llei més, per tant, que suposa una clara reculada social, un anacronisme
constitucional, un concepte d'ordre públic passat de moda i un clar atemptat contra drets i
llibertats democràtics, que són encotillats en procediments sancionadors que pretenen
impedir la protesta, la crítica i la demostració cívica de desacord polític.
La democràcia és expressió i la seguretat ciutadana protecció de llibertats públiques, no
retallades de les mateixes. El delicte es combat de forma integral: amb educació, amb la
promoció d’una vida digna, amb la eliminació de les diferències socials, amb bones

polítiques de reinserció i amb unes institucions que treballin en la prevenció, no en el càstig.
En conclusió, aquesta Llei, reiterativa a regular conductes que ja tipificava el codi penal, i
creadora d'un nou Estat policial, controlador i limitador de llibertats públiques, és
inadmissible en un entorn europeu democràtic.
Per tot això, els grups municipals Bloc Olesà, Esquerra Republicana de Catalunya Olesa,
Partit dels Socialistes de Catalunya, Convergència i Unió d'Olesa de Montserrat i Movem
Olesa proposen al Ple l'adopció dels acords següents:
Primer.- Exigir al Govern de la Nació, la retirada immediata de la Llei Orgànica 4/2015, de
30 de març, de Protecció de la Seguretat Ciutadana.
Segon.- Sol·licitem un debat consensuat entre totes les forces polítiques, per a l'elaboració
d'un text que reguli la matèria de seguretat ciutadana, incloent, al debat així mateix, la
Reforma de la Llei 2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat,
superada i obsoleta en molts dels seus aspectes, així com la Llei Orgànica general
penitenciària. Tot això, amb l'objectiu, de reformar amb caràcter integral, tots aquells
aspectes relacionats amb la seguretat, que haurà de conformar un ampli debat social,
enfocat no únicament des dels tradicionals aspectes reactius sinó i fonamentalment,
preventius, enfocant l'anàlisi del delicte i la seva contenció, com un problema social que
abasta variables socioeconòmiques i que requereix un ampli treball de caràcter transversal.
Tercer.- Mostrar l'oposició a la Llei de Seguretat Ciutadana, que té com a finalitat restringuir
d'una manera arbitrària el dret a la manifestació pacífica de les reivindicacions dels
ciutadans, posa en risc l'exercici dels drets i llibertats fonamentals, vulnera els principis de
proporcionalitat i seguretat jurídica.
Quart.- Mostrar el compromís d'aquest consistori en la defensa dels drets d'expressió i
manifestació a la nostra vila i contra qualsevol forma de sanció que limiti l'exercici d'aquests
drets.
Cinquè.- Exigim la dimissió del Ministre de l'Interior, impulsor de la present Llei, els
postulats de la qual són clarament preconstitucionals, i són inconcebibles en una
democràcia, així com, per la seva reiterada disposició de conculcar els drets humans.
Sisè.- Donar trasllat d'aquests acords als grups Parlamentaris del Congrés de Diputats, del
Parlament de Catalunya, al Ministeri de l'Interior i a la Conselleria de l'Interior.
Votació.
APROVAT per DIVUIT (18) vots a favor dels senyors/es Puimedon, Segado, Martínez,
Yañez, Rota, Muñoz, Rosa, Solà, Riera, Vergara, López, Flores, Monfort, Fortuny, Silva,
Fernández, Paloma i Arenas, UN (1) vot en contra del senyor Ramírez, i CAP (0) abstenció.

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

Acord núm. 4.

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

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS
La Comissió en sessió extraordinària celebrada el dia 14 de juliol de 2015 ha acordat
informar favorablement per 6 vots a favor del Sr.Segado (12), Sr. Fortuny (2), Sr. Silva (2),
Sr. Paloma (2), Sra. Arenas (2) i Sr. Ramírez (1) cap abstenció i cap vot en contra, la
proposta de l'Alcaldia que es transcriu a continuació:
ALCALDIA
RSN_15/ 73

Proposta de l'Alcaldia
Atès els arts. 48 i 100 i ss del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que estableixen que poden
complementar l’organització municipal les comissions d’estudi, informe o consulta; el que
estableixen els 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 el que disposa 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 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 127 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Atès que s’han detectat errades en la proposta d’establiment de les Comissions
Informatives permanents d’estudi, informe i/o consulta aprovada pel Ple extraordinari urgent
de 29 de juny de 2015, de conformitat amb allò que disposen els articles 105 de la Llei
30/1192, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del
procediment administratiu comú, i 74 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les Administracions Públiques catalanes, és necessari modificar la proposta
abans esmentada.

Per tot això, l’Alcaldia proposa al Ple:
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 SERVEIS CENTRALS
GRUP MUNICIPAL
Bloc Olesà (BO)
Esquerra Republicana de Catalunya
Olesa (ERC Olesa)
Partit dels Socialistes de Catalunya
(PSC-CP)
Convergència i Unió d'Olesa de
Montserrat (CiU)
Movem Olesa (MO)
Partit Popular (PP)

TITULAR
Joan Segado Cano
Martí Fortuny i Planas

SUPLENT
Dídac Solà Sánchez
Mireia Monfort i Sòria

Julio Silva Ridao

Carlos Fernández Ruíz

M. Mercè Jou i Torras

Domènec Paloma i Sancho

Jordi Cornellas Illa
José Francisco Ramírez Carpintero

Meritxell Arenas Sedano

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 Serveis Centrals.
Aquesta Comissió coneixerà dels assumptes que siguin competència de l'Àrea d'Economia i
Serveis Centrals, i també dels expedients que tramitin els departaments de Secretaria i
Intervenció, i dels expedients que es tramitin sobre Relacions institucionals.

COMISSIÓ D'URBANISME I ESPAIS PÚBLICS
GRUP MUNICIPAL
Bloc Olesà (BO)
Esquerra Republicana de Catalunya
Olesa (ERC Olesa)
Partit dels Socialistes de Catalunya
(PSC-CP)
Convergència i Unió d'Olesa de
Montserrat (CiU)
Movem Olesa (MO)
Partit Popular (PP)

TITULAR
Francisco José Rosa Gutiérrez
Martí Fortuny i Planas

SUPLENT
Miquel Riera Rey
Mireia Monfort i Sòria

Carlos Fernández Ruíz

Julio Silva Ridao

Domènec Paloma i Sancho

M. Mercè Jou i Torras

Meritxell Arenas Sedano
José Francisco Ramírez Carpintero

Jordi Cornellas Illa

Aquesta Comissió coneixerà dels assumptes que siguin competència de l'àrea d'Urbanisme
i Espais Públics, i també dels expedients relacionats amb el Servei de Cementiri.

COMISSIÓ DE SERVEIS A LES PERSONES
GRUP MUNICIPAL
Bloc Olesà (BO)
Esquerra Republicana de Catalunya
Olesa (ERC Olesa)
Partit dels Socialistes de Catalunya
(PSC-CP)
Convergència i Unió d'Olesa de
Montserrat (CiU)
Movem Olesa (MO)
Partit Popular (PP)

TITULAR
Georgina Muñoz Gil
Mireia Monfort i Sòria

SUPLENT
Susana Yañez Pino
Martí Fortuny i Planas

Carlos Fernández Ruíz

Julio Silva Ridao

Domènec Paloma i Sancho

M. Mercè Jou i Torras

Meritxell Arenas Sedano
José Francisco Ramírez Carpintero

Jordi Cornellas Illa

Aquesta Comissió coneixerà dels assumptes que siguin competència de l'Àrea de Serveis a
les persones, dels expedients sobre immigració, ciutadania i turisme, i d'aquells el
coneixement dels quals no correspongui a les anteriors comissions informatives
esmentades.

SEGON.- Les comissions informatives farà les seves sessions ordinàries amb la periodicitat
que demanden les seves necessitats funcionals, determinant-se per cada Comissió.

TERCER.- L’alcaldessa és la presidenta nada 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 si.
Actuarà de secretari/ària qui ho sigui de l’Ajuntament o funcionari/ària en qui delegui.

QUART.- D'acord amb l'article 49.3 del Reglament Orgànic Municipal, s'estableix el sistema
de vot ponderat.
CINQUÈ.- Notificar els acords adoptats a les persones interessades, als Cap d'Àrea i a tots
els Caps de departaments municipals.
Votació.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS DINOU (19) MEMBRES ASSISTENTS MITJANÇANT
VOTACIÓ ORDINÀRIA.

-------------------Acord núm. 5.

Donar compte estat d'execució del pressupost del 1r trimestre 2015.

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS
La Comissió en sessió extraordinària celebrada el dia 14 de juliol de 2015 es dóna per
assabentada de l'estat d'execució del pressupost del 1r trimestre de 2015.
HISENDA
BMM_15/ 57

Donar compte estat d'execució del pressupost del 1r. trimestre de 2015

El Ple de l'Ajuntament en sessió del dia 22 de gener de 2015 va aprovar el pressupost de
l'exercici 2015.
Atès que el pressupost està format, entre d’altres documents, per les bases d’execució del
pressupost.
Atès que l’article 58è. Informació de l’estat d’execució del pressupost de les esmentades
bases assenyala que:

Dins dels 5 primers dies del mes posterior al següent al venciment de cada trimestre
natural, la Intervenció formularà l’estat d’execució del pressupost. L'esmentat estat
d’execució s’elevarà al Ple, pel seu coneixement i efectes.
Vist l’escrit de remissió de la Intervenció i en compliment de l’article 58è. de les bases
d’execució del pressupost, la informació que es presenta al Ple relativa al primer trimestre
de 2015, tancat comptablement , és la següent:



Estat d’execució de despeses, per aplicacions pressupostàries.



Estat d’execució d’ingressos, per conceptes.



Resum per capítols de l’estat d’execució.



Estat d’execució de pressupostos tancats, per exercicis.



Extracte de conceptes no pressupostaris.

El Ple es dóna per assabentat.
-------------------Acord núm. 6.

Donar compte de l’informe de la Tresoreria municipal sobre el
compliment dels terminis previstos en el pagament de les
obligacions de les EELL, primer trimestre de 2015.

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS
La Comissió en sessió extraordinària celebrada el dia 14 de juliol de 2015 es dóna per
assabentada de l’informe de la Tresoreria municipal sobre el compliment dels terminis
previstos en el pagament de les obligacions de les EELL, primer trimestre de 2015.
HISENDA
FCM_15/ 15

Donar compte de l’informe de la Tresoreria municipal sobre el compliment dels
terminis previstos en el pagament de les obligacions de les EELL, primer trimestre de
2015.
Exp. 711/2015.
Vist l’article 4.3. de 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, segons el
qual:

“Els tresorers o, si no, els interventors de les corporacions locals han d’elaborar trimestralment un
informe sobre el compliment dels terminis que preveu aquesta Llei per al pagament de les obligacions
de cada entitat local, que ha d’incloure necessàriament el nombre i la quantia global de les
obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint el termini”.
Vist el punt 4 de l’esmentat article, el qual diu literalment:

“Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el Ple de la corporació local, aquest informe
s’ha de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu
respectiu àmbit territorial, als de les comunitats autònomes que, d’acord amb els seus estatuts
d’autonomia respectius, tinguin atribuïda la tutela financera de les entitats locals. Aquests òrgans
poden igualment requerir la remissió dels informes esmentats”.
Atès que l’article 5.4. de 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, determina que: “La intervenció o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de
comptabilitat ha d’incorporar a l’informe trimestral al Ple que regula l’article anterior una relació de les
factures o els documents justificatius respecte als quals hagin transcorregut més de tres mesos de
reconeixement de l’obligació o l’òrgan gestor n’hagi justificat l’absència de tramitació. El Ple, en el
termini de 15 dies comptats des del dia de la reunió en la qual tingui coneixement d’aquesta
informació, ha de publicar un informe agregat de la relació de factures i documents que se li hagin
presentat agrupant-los segons l’estat de tramitació”.
Vist l’informe de remissió de la Tresoreria municipal, la informació que es presenta al Ple relativa al
primer trimestre de 2015 és la següent:

● Pagaments efectuats en el trimestre d’acord amb l’annex núm. 1.
● Factures o documents justificatius quan, al final del trimestre, hagin transcorregut més de tres
mesos des de la seva anotació en el registre de factures i no s’hagin tramitat els corresponents
expedients de reconeixement de l’obligació, d’acord amb l’annex núm. 2.
● Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre, d’acord amb l’annex
núm. 3.
● Interessos de demora pagats en el trimestre, d’acord amb l’annex núm. 4.
● Informe de Tresoreria. Tutela financera, d’acord amb l’annex núm. 5.
● Indicador del període mig de pagament (RD 635/2014), d’acord amb l’annex núm. 6

El Ple es dóna per assabentat.
-------------------Acord núm. 7.

Proposta aprovació modificació de crèdit 21/15, per suplement de
crèdit.

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS
La Comissió en sessió extraordinària celebrada el dia 14 de juliol de 2015 ha acordat
informar favorablement per 2 vots a favor del Sr. Segado (12) i Sr. Silva (2) 4 abstencions
del Sr. Fortuny (2), Sr. Paloma (2), Sra. Arenas (2) i Sr. Ramírez (1) i cap vot en contra, la
proposta de la regidora d'Economia i Hisenda que es transcriu a continuació:
HISENDA
MLA_15/ 38

Proposta de la regidora d’Economia i Hisenda
Expedient 1231/2015
Vist l’informe del tècnic de Promoció Econòmica, del qual es desprèn que les concessions
administratives recuperades per l’Ajuntament de les parades del mercat ha generat un
deute de 68.829,86 €, en concepte de despeses comuns pel manteniment i la conservació,
les quals ha assumit l’Associació.

Vist l’informe conjunt de les regidories d’Economia i Hisenda i Empresa i Ocupació, de
sol·licitud de modificació de crèdit, per un import de 43.302,86 €, en el qual s’indica la
necessitat de dotar de crèdit a l’aplicació pressupostària 12 4312 22699 PROMOCIÓ
ECONÒMICA- MERCAT -DESPESES DIVERSES , per fer front al deute abans esmentat, i
de la disponibilitat del crèdit de l’aplicació pressupostària 11 931 22708 HISENDA -AFSERVEIS DE RECAPTACIÓ , que conforma el recurs de finançament.

Consta l’aplicació pressupostària concreta que s'ha d'incrementar i el recurs que ha de
finançar l’augment proposat.
Atès que el finançament es proposa mitjançant la baixa del crèdit d’altra aplicació no
compromesa del pressupost vigent, el crèdit de la qual no està compromès ja que per a les
despeses pel que estava previst, han estat condonades en la part de recaptació voluntària,
pel Ple de la Diputació de Barcelona, per tant, és reduïble.
Atès que aquesta actuació no es pot demorar per a l’exercici següent.

Tenint en compte que l’expedient es tramita per raons de necessitat, plenament justificades,
conforme el que disposa l’article 177 del Reial decret 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i els articles 35 a 37 del
reial Decret 500/90.
Vist l’informe de la instructora i el d’Intervenció, la regidora d’Economia i Hisenda proposa al
Ple de la Corporació l’adopció dels acords següents:

PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits 21/15, per suplement de crèdit, per
un import de 43.302,86 €, finançat amb baixa per anul·lació d’altra aplicació pressupostària
del pressupost vigent, d’acord amb el resum de modificacions de crèdit contingut a
l’expedient.
SEGON. 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.
TERCER. 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.
QUART. Notificar aquests acords a les regidories d’Economia i Hisenda i Empresa i
Ocupació.
Votació.
APROVAT per TRETZE (13) vots a favor dels senyors/es Puimedon, Segado, Martínez,
Yañez, Rota, Muñoz, Rosa, Solà, Riera, Vergara, López, Flores i Paloma, CAP (0) vot en
contra, i SIS (6) abstencions dels senyors/es Monfort, Fortuny, Silva, Fernández, Arenas i
Ramírez.

-------------------Acord núm. 8.

Proposta d'aprovació Reconeixement Extrajudicial de Crèdit 4/2015.

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS
La Comissió en sessió extraordinària celebrada el dia 14 de juliol de 2015 ha acordat
informar favorablement per 1 vot a favor del Sr. Segado (12), 5 abstencions del Sr. Fortuny
(2), Sr. Silva (2), Sr. Paloma (2), Sra. Arenas (2) i Sr. Ramírez (1) i cap vot en contra, la
proposta de la regidora d'Economia i Hisenda que es transcriu a continuació:
HISENDA
BMM_15/ 75

Proposta de la regidora d’Economia i Hisenda
Vist l’expedient de reconeixement de crèdits núm. 4/2015 amb càrrec al Pressupost
Municipal de 2015, per despeses realitzades en exercicis anteriors al 2015, detallades en la
relació annexa Q/2015/82 per un import de SETANTA-SET MIL CENT SEIXANTA-NOU
EUROS I TRENTA-VUIT CÈNTIMS (77.169,38 €).
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 930/2015.
Vist l’informe de la Intervenció i altres documents que hi ha en l’expedient, la regidora
d'Economia i Hisenda proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent ACORD:

PRIMER. Aprovar les despeses que consten a l’expedient 930/2015 de reconeixement de
crèdits núm. 4/2015, detallades en la relació annexa Q/2015/82, d’import total de
SETANTA-SET MIL CENT SEIXANTA-NOU EUROS I TRENTA-VUIT CÈNTIMS (77.169,38
€).
SEGON Aprovar les autoritzacions, disposicions i reconeixements d’obligació (ADO) que
consten a l’expedient de reconeixement de crèdits núm. 4/2015, relació annexa Q/2015/82,
corresponent a les despeses realitzades en exercicis anteriors al 2015, detallades en la
relació annexa Q/2015/82 per un import de SETANTA-SET MIL CENT SEIXANTA-NOU
EUROS I TRENTA-VUIT CÈNTIMS (77.169,38 €).
TERCER. Comunicar el present acord a la Tresoreria Municipal per als efectes
corresponents.
Votació.
APROVAT per DOTZE (12) vots a favor dels senyors/es Puimedon, Segado, Martínez,
Yañez, Rota, Muñoz, Rosa, Solà, Riera, Vergara, López i Flores, CAP (0) vot en contra, i
SET (7) abstencions dels senyors/es Monfort, Fortuny, Silva, Fernández, Paloma, Arenas i
Ramírez.

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

Acord núm. 9.

Proposta aprovació modificació OF 15 annex número 3. Taxa per
serveis de mercat.

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS
La Comissió en sessió extraordinària celebrada el dia 14 de juliol de 2015 ha acordat
informar favorablement per 2 vots a favor del Sr. Segado (12) i Sr. Ramírez (1) , 4
abstencions del Sr. Fortuny (2), Sr. Silva (2), Sr. Paloma (2) i Sra. Arenas (2) i cap vot en
contra, la proposta de la regidora d'Economia i Hisenda que es transcriu a continuació:
HISENDA
MLA_15/ 39

Proposta de la regidora d’Economia i Hisenda
Exp. 157/2015
EL text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament a
l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que les
Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de
declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova
redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi de
donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina normativa
fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i l’article 12 del
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals adaptin
l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada
Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les
modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals
obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.
Vist l’expedient i l’informe de la Intervenció, la regidora d’Economia i d’Hisenda proposa al Ple
l’adopció dels acords següents:
Primer. Aprovar provisionalment les modificacions, el contingut de les quals s’adjunten a aquesta
proposta com annex número 1, de l’ordenança fiscal número 15 reguladora de les taxes per prestació
de serveis, annex número 3 Taxa per serveis de mercat.
Segon. 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 trenta 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.
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.

Votació.
APROVAT per TRETZE (13) vots a favor dels senyors/es Puimedon, Segado, Martínez,
Yañez, Rota, Muñoz, Rosa, Solà, Riera, Vergara, López, Flores i Ramírez, UN (1) vot en
contra del senyor Paloma, i CINC (5) abstencions dels senyors/es Monfort, Fortuny, Silva,
Fernández i Arenas.

-------------------Acord núm. 10.

Proposta aprovació extinció del conveni entre l'Associació de
concessionaris del Mercat Municipal i l'Ajuntament d'Olesa de
Montserrat.

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS
La Comissió en sessió extraordinària celebrada el dia 14 de juliol de 2015 ha acordat
informar favorablement per 4 vots a favor del Sr. Segado (12), Sr. Silva (2), Sra. Arenas (2)
i Sr. Ramírez (1) , 2 abstencions del Sr. Fortuny (2) i Sr. Paloma (2) i cap vot en contra, la
proposta del regidor d'Empresa i Ocupació que es transcriu a continuació:
PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, INDÚSTRIA I TURISME
GSM_15/ 13

Proposta del regidor d’Empresa i Ocupació
Atès que en data 15 de maig de 1990 es va subscriure Conveni entre l’Associació de
Concessionaris del Mercat Municipal i l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat per a la
realització directa del manteniment i conservació del Mercat Municipal per part de
l’esmentada Associació de Concessionaris.
Atès l’informe emès per l’Oficina de Mercats i Fires Locals de la Diputació de Barcelona de
28 d’octubre de 2013, en el que, després d’analitzar la situació comercial, associativa,
social i econòmica del mercat municipal d’Olesa, es recomana a l’Ajuntament que “recuperi
la potestat de la gestió del mercat municipal”.
Atès l’article 25.2.i) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del Règim Local, en la seva
redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat
de l’Administració Local, estableix que el municipi exercirà com a competència pròpia, en
els termes establerts per la legislació de l’Estat i de les Comunitats Autònomes, en matèria
de mercats.

Atès que a la consulta realitzada entre els concessionaris del Mercat Municipal el 14 de
febrer de 2015, es va donar suport de forma majoritària a que l’Ajuntament recuperés la
gestió directa del mercat.
Atès que l’Ajuntament, per providència de l’Alcaldia del dia 14 de febrer de 2012, va iniciar
els tràmits per a la constitució del Servei de Mercat, d’acord amb el ROAS.
Atès que està en tràmit d’aprovació inicial l’establiment del Servei públic de mercat, el
projecte d’establiment i el reglament que el regula, sobre la memòria justificativa.
Atès que a la memòria d’aprovació del Servei de mercat, s’opta per un model de gestió
directa del mercat per part de l’Ajuntament.
Atès l’informe del tècnic de Promoció Econòmica, en el que segons els acords econòmics
de l’esmentat conveni, existeix un deute principal per part de l’Associació de Concessionaris
de 64.468,97 €, més 2.828,56 € en concepte de recàrrecs i 1.966,08 € d’interessos, que fan
un total de 69.263,61 €.
Atès l’informe del tècnic de Promoció Econòmica, en el que es reconeix un import de
68.829,86 €, més 5.141,20 € d’interessos segons informe de Tresoreria, que fan un total de
73.971,06 € en concepte del cost de funcionament i manteniment general de l’equipament,
corresponent a les parades tancades del mercat, de les que te la concessió administrativa
l’Ajuntament, i que aquest import l’ha deixat d’ingressar l’Associació de Concessionaris del
Mercat Municipal.
Vist els atesos, aquesta regidoria proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

PRIMER. Rescindir i deixar sense efectes el Conveni entre l’Associació de concessionaris
del Mercat Municipal i l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat per a la gestió del Mercat
Municipal, a data de l’entrada en vigor del Reglament regulador del Servei de Mercat.
SEGON. Aprovar el tancament econòmic del Conveni d’acord amb el detall següent:
- Deute de l’Ajuntament amb l’Associació de Concessionaris: 73.971,06 €
(68.829,86 € més 5.141,20 € d’interessos)
- Deute de l’Associació de Concessionaris amb l’Ajuntament : 69.263,61€
(65.013,29 € més 2.828,56 € en concepte de recàrrecs i 1.966,08 €
d’interessos
- Saldo a favor de l’Associació de Concessionaris del Mercat Municipal de
4.707,45 €.
TERCER. Aprovar l’autorització, disposició i obligació (ADO), amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 11 011 35201 HISENDA-DP-INTERESSOS DE DEMORA, en concepte dels
interessos meritats fins el 30 de juny de 2015, del reconeixement de deute per part de
l’Ajuntament de les parades recuperades.
QUART. Notificar els acords presents a l’Associació de Concessionaris del Mercat
Municipal, a Intervenció i a la Tresoreria Municipal.

Votació.
APROVAT per CATORZE (14) vots a favor dels senyors/es Puimedon, Segado, Martínez,
Yañez, Rota, Muñoz, Rosa, Solà, Riera, Vergara, López, Flores, Arenas i Ramírez, CAP (0)
vot en contra, i CINC (5) abstencions dels senyors/es Monfort, Fortuny, Silva, Fernández i
Paloma.

-------------------Acord núm. 11.

Proposta aprovació inicial de l'establiment del servei públic
municipal de mercat.

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS
La Comissió en sessió extraordinària celebrada el dia 14 de juliol de 2015 ha acordat
informar favorablement per 4 vots a favor del Sr. Segado (12), Sr. Silva (2), Sra. Arenas (2)
i Sr. Ramírez (1) , 2 abstencions del Sr. Fortuny (2) i Sr. Paloma (2) i cap vot en contra, la
proposta del regidor d'Empresa i Ocupació que es transcriu a continuació:
PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, INDÚSTRIA I TURISME
GSM_15/ 12

Proposta del regidor d'Empresa i Ocupació
Atès que per Resolució de l’Alcaldia de 14 de febrer de 2012 es va incoar expedient per a
l’establiment públic del Servei de Mercats .
Atès que el servei públic esmentat és de competència municipal, d'acord amb el que
disposa l’article 25.2.i) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del Règim Local, en la
seva redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració Local, estableix que el municipi exercirà com a competència
pròpia, en els termes establerts per la legislació de l’Estat i de les Comunitats Autònomes,
en matèria de mercats.
Vistos els document de la memòria justificativa, del projecte d'establiment i del projecte de
reglament del servei de Mercat, els quals compleixen amb les determinacions que
assenyala l'article 159 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS).
Atès que el tràmit procedent és que el Ple municipal prengui en consideració la iniciativa
esmentada i l'expedient se sotmeti a informació pública durant el termini de trenta dies,
prèviament a l'aprovació definitiva, tal com determina l'article 160 del ROAS.
Vist l’informe jurídic relatiu al reglament d’organització i funcionament, els informes de la
Intervenció i la Secretaria, aquesta regidoria proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

PRIMER. Aprovar inicialment l'establiment del servei públic municipal de mercat, el projecte
d’establiment i el reglament que el regula, sobre la base de la memòria justificativa.

SEGON. Sotmetre l'expedient a informació pública i audiència als 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, a comptar des 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’expedient es considerarà com a definitivament aprovat sense
necessitat de cap nou acord plenari. Aprovat el Reglament 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. L’aprovació definitiva de l’expedient del Servei del mercat queda també condicionada
a l’aprovació definitiva de l’extinció del conveni de gestió del Mercat per part de l’Associació
de Concessionàries del Mercat, vigent des de l’any 1990.
Votació.
APROVAT per CATORZE (14) vots a favor dels senyors/es Puimedon, Segado, Martínez,
Yañez, Rota, Muñoz, Rosa, Solà, Riera, Vergara, López, Flores, Arenas i Ramírez, CAP (0)
vot en contra, i CINC (5) abstencions dels senyors/es Monfort, Fortuny, Silva, Fernández i
Paloma.

-------------------Acord núm. 12.

Festes Locals 2016.

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS
La Comissió en sessió extraordinària celebrada el dia 14 de juliol de 2015 ha acordat
informar favorablement per 5 vots a favor del Sr. Segado (12), Sr. Fortuny (2), Sr. Silva (2),
Sr. Paloma (2) i Sra. Arenas (2), 1 abstencions del Sr. Ramírez (1) i cap vot en contra, la
proposta del regidor d'Empresa i Ocupació que es transcriu a continuació:
PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, INDÚSTRIA I TURISME
VMT_15/ 14

Proposta de la regidoria d'Empresa i Ocupació
Exp. núm.767/2015
Atès que el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya cada any sol·licita a l’
Ajuntament la proposta de les dues festes locals del nostre municipi per a l’any 2016, que no poden
escaure’s en diumenge ni en cap dels dies de festa oficial.
Atès que la Llei 3/2014, del 19 de febrer, d'horaris comercials i de mesures per a determinades
activitats de promoció (publicada al DOGC número 6568 de data 24 de febrer de 2014) que estableix
la regulació de l'horari comercial general i que fa especial esment al fet de passar de 8 a 10 dies
d'obertura autoritzada en festius, sol·licita a cada ajuntament que defineixi i comuniqui a la direcció

general competent en matèria de comerç, els dos dies festius d’obertura que han decidit per a l’any
2016 i 2017.
Atès que la regidoria de Comerç ha organitzat un procés participatiu de totes les Associacions
Municipals amb l’enviament de cartes i de correu electrònic on s’ha sol·licitat les seves propostes a
més de convocar-los el dia 16 de juny de 2015 per fer un recompte de les dades i darreres propostes
de modificació.
Atès que les entitats han enviat les seves propostes per carta o per e-mail amb el segell de l’entitat i
la signatura dels màxims representants, amb la identificació de la persona que signa (nom, DNI i
càrrec dins l’entitat).
Atès que en data 16 de juny es van convocar les Associacions de Veïns, AMPA Escoles,
Associacions de Comerciants i empreses del municipi, Associacions Socials i Solidàries,
Associacions Culturals, Associacions Esportives, Partits Polítics i Sindicats, Escoles i Entitats
Juvenils,Associacions Medi Ambient i Sanitat, Residències Geriàtriques, Ordres Religioses per tal
d’establir la proposta de calendari.
Atès que els resultats de les votacions obtingudes han estat:
Dies d’obertura addicionals autoritzada en festius per a l’any 2016, el 10 i el 27 de juny.
Dies d’obertura addicionals autoritzada en festius per a l’any 2017:Es decideix posposar aquesta
elecció a una propera convocatòria aprofitant que el termini donat per la Generalitat, per comunicar
els dies d’obertura l’any 2017, és més llunya.
Festes locals 2016, el 10 i el 27 de juny.
Ateses les votacions realitzades i els resultats obtinguts, aquesta regidoria proposa al Ple de la
corporació l’adopció dels següents acords:
PRIMER_ Aprovar al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya com a festes
locals del nostre municipi per a l’any 2016 els dies 10 i 27 de juny i com a dies d’obertura addicionals
autoritzada en festius per a l’any 2016, els dies 10 i 27 de juny.
SEGON_ Proposar al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya com a
festes locals del nostre municipi per a l’any 2016 els dies 10 i 27 de juny i com a dies d’obertura
addicionals autoritzada en festius per a l’any 2016, els dies 10 i 27 de juny
TERCER_ Comunicar aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya, a la Direcció General de Comerç, a la Unitat de Recursos Humans i a la regidoria
d’Educació.

Votació.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS DISSET (17) MEMBRES ASSISTENTS MITJANÇANT
VOTACIÓ ORDINÀRIA.

-------------------Acord núm. 13.

Proposta aprovació ampliació AD. Fomento de Contrucciones y
Contratas, SA.

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS
La Comissió en sessió extraordinària celebrada el dia 14 de juliol de 2015 ha acordat

informar favorablement per 1 vot a favor del Sr. Segado (12), 5 abstencions del Sr. Fortuny
(2), Sr. Silva (2), Sr. Paloma (2), Sra. Arenas (2) i Sr. Ramírez (1) i cap vot en contra, la
proposta del regidor de Medi Natural que es transcriu a continuació:
MEDI AMBIENT
MVT_15/ 61

Proposta del Regidor de Medi Natural
Exp. 410/05. Ctc59-15. Atès que l’Ajuntament Ple en sessió ordinària de data 25 de gener
de 2007 va adjudicar el contracte de gestió de servei públic municipal de recollida i
transport de residus municipals i neteja viària, a l’empresa FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA, mitjançant concessió administrativa i pel període
de vuit anys.
Vist l’informe del Tècnic cap del departament de Medi Ambient de data 19 de juny de 2015.

Per tot això, aquest Regidor proposa al Ple municipal l’adopció de l’acord següent:
PRIMER. Ampliar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per tal de poder fer el
pagament de les factures corresponents al servei públic municipal de recollida i transport de
residus municipals i neteja viària, amb la següent distribució:
Aplicació pressupostària
42 163 22706
42 1621 22706

Import
376.109,04€
347.177,52€

SEGON. Notificar aquest acord a la UA Medi Ambient, a la Intervenció i a la Tresoreria
municipals.
Votació.
APROVAT per DOTZE (12) vots a favor dels senyors/es Puimedon, Segado, Martínez,
Yañez, Rota, Muñoz, Rosa, Solà, Riera, Vergara, López i Flores, CAP (0) vot en contra, i
SET (7) abstencions dels senyors/es Monfort, Fortuny, Silva, Fernández, Paloma, Arenas i
Ramírez.

-------------------Acord núm. 14.

Proposta aprovació revisió de preus. Fomento de Construcciones y
Contratas, SA.

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS
La Comissió en sessió extraordinària celebrada el dia 14 de juliol de 2015 ha acordat
informar favorablement per 1 vot a favor del Sr. Segado (12), 5 abstencions del Sr. Fortuny
(2), Sr. Silva (2), Sr. Paloma (2), Sra. Arenas (2) i Sr. Ramírez (1) i cap vot en contra, la
proposta del regidor de Manteniment d'Espais Públics i Medi Natural que es transcriu a
continuació:

MEDI AMBIENT
MVT_15/ 55

Proposta del Regidor de Manteniment d’Espais Públics i Medi Natural
Exp.410/05. Ctc.52-15. Atès que l’Ajuntament Ple en sessió ordinària de data 25 de gener
de 2007 va adjudicar el contracte de gestió de servei públic municipal de recollida i
transport de residus municipals i neteja viària, a l’empresa FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA mitjançant concessió administrativa, pel termini
de vuit anys.
Atès que el Ple municipal en sessió ordinària de data 25 de juliol de 2013, va aprovar la
revisió de preus de l’esmentat contracte incrementat el seu import actual en 142.602,99€
(IVA inclós) corresponent al període de l’1 d’abril de 2012 al 31 de març de 2013.
Atès que el Ple municipal en sessió ordinària de data 24 de juliol de 2014, va aprovar la
revisió de preus de l’esmentat contracte incrementat el seu import actual en 175.232,49€
(IVA inclós) corresponent al període de l’1 d’abril de 2013 al 31 de març de 2014.
Atès que l’adjudicatari ha sol•licitat la revisió de preus del contracte en data 03 de setembre
de 2014 i número de registre 8.950,d’acord amb el que estableix la clàusula 38 del Plec de
clàusules administratives particulars, que contempla que durant el primer any de prestació
del servei no hi haurà cap revisió de preus i a partir del segon any, el contracte es revisarà
anualment, d’acord amb les variacions que experimenti l’Index de preus al Consum publicat
per l’Institut Nacional d’Estadística, prenent com a base al preu d’adjudicació.
Vist l’informe emès pel Tècnic Cap del Departament de Medi Ambient de data 21 d’abril de
2015.
Vist l’informe emès per la Cap de la UT Contractació d’aquest Ajuntament de data 25 de
maig d’enguany sobre la revisió de preus sol•licitada.
Vist allò que disposa l’art. 103 del Text refós de la Llei de Contractes de les administracions
públiques (TRLCAP), per tot això, aquesta Regidoria proposa al Ple municipal l’adopció dels
següents acords:

PRIMER. Aprovar la revisió de preus del contracte de gestió de servei públic municipal de
recollida i transport de residus municipals i neteja viària, a l’empresa FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA, incrementant el seu import actual en
158.203,63€ resultat d’aplicar el 14’4% import de l’increment de l’IPC, amb efectes de l’1
d’abril de 2014.
SEGON. Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació (ADO)
corresponent a l’increment de preus del contracte per revisió, corresponent al període de l’1
d’abril de 2014 al 31 de març de 2015, amb la següent distribució:

Aplicació pressupostària
42 1621 22706
42 163 22706

Import
101.328,09€
56.875,54€

TERCER. Notificar aquest acord a l'empresa adjudicatària, a la Regidoria de Manteniment
d’Espais Públic i Medi Natural, al departament de Medi Ambient, a la Intervenció i a la
Tresoreria municipals.
Votació.
APROVAT per CATORZE (14) vots a favor dels senyors/es Puimedon, Segado, Martínez,
Yañez, Rota, Muñoz, Rosa, Solà, Riera, Vergara, López, Flores, Monfort i Fortuny, CAP (0)
vot en contra, i CINC (5) abstencions dels senyors/es Silva, Fernández, Paloma, Arenas i
Ramírez.

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

Acord núm. 15.

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

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS
La Comissió en sessió extraordinària celebrada el dia 14 de juliol de 2015 ha acordat
informar favorablement per 2 vots a favor del Sr. Segado (12) i Sra. Arenas (2), 4
abstencions del Sr. Fortuny (2), Sr. Silva (2), Sr. Paloma (2) i Sr. Ramírez (1) i cap vot en
contra, la proposta del regidor de Participació Ciutadana que es transcriu a continuació
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
GDV_15/ 32

Proposta de la Regidoria de Participació Ciutadana
Exp. 230/2015. Atès que en data 26/03/2015 el Ple Municipal va aprovar inicialment la
modificació del Reglament d’Organització i Funcionament dels Consells Sectorials de
Participació Ciutadana d’Olesa de Montserrat, amb 10 vots a favor, 6 abstencions i 0 en
contra.
Atès que l’expedient ha estat en exposició pública del 18 d’abril al 23 de maig de 2015.
Atès que no s’han presentat al•legacions en el període d’exposició pública ressenyat,
d’acord al Certificat de Resultat de la Informació Pública.

Per tot això, la Regidoria de Participació Ciutadana proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:

PRIMER.- Aprovar definitivament la modificació del Reglament d’Organització
Funcionament dels Consells Sectorials de Participació Ciutadana d’Olesa de Montserrat.

i

SEGON.-.Publicar el text íntegre de la norma en el Butlletí Oficial de la Província (BOP),
entrant en vigor després de 15 dies hàbils des de la data de la seva publicació.
TERCER.- Publicar l’edicte al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC),
transcorreguts els 15 dies de publicació en el BOP.
QUART.- Notificar aquest acord a la Regidoria de Cultura, a la Regidoria de Festes, a la
Regidoria de Benestar Social, a la Regidoria de Sanitat, a la Regidoria d’Igualtat, a la
Regidoria de Solidaritat i Cooperació, a la Regidoria d’Esports, a la Regidoria de Joventut i
a la Regidoria de Participació Ciutadana.
Votació.
APROVAT per DIVUIT (18) vots a favor dels senyors/es Puimedon, Segado, Martínez,
Yañez, Rota, Muñoz, Rosa, Solà, Riera, Vergara, López, Flores, Monfort, Fortuny, Silva,
Fernández, Paloma i Arenas, CAP (0) vot en contra, i UNA (1) abstenció del senyor
Ramírez.

-------------------Acord núm. 16.

Posicionament de l’alcaldessa sobre el resultat de la consulta
popular feta a Olesa de Montserrat el 22 de febrer de 2015.

En el programa electoral per a les eleccions del 2011, el Bloc Olesà es comprometia a fer
una consulta popular sobre tres temes vinculats al futur urbanístic de la nostra població.
La consulta havia de constar de tres preguntes: una primera que demanava suprimir la
zona ARE, la segona volia preservar el terreny del camp de futbol per a equipaments, i la
tercera proposava mantenir com a sòl agrícola el pla de Can LLimona.
La intenció inicial era de fer la consulta el 25 de maig de 2014, coincidint amb les eleccions
europees, per no generar una despesa extraordinària i també per facilitar la feina a la
ciutadania.
Malgrat que s’havia iniciat el procés amb molt de temps, ja que aquesta consulta es va
aprovar per Ple al gener del 2014, a l’abril el Departament de Governació de la Generalitat
demanava de reformular la primera i tercera preguntes.
Veient que la consulta no es podria fer al maig de 2014 i després de seguir les indicacions
de la Generalitat, aquesta va donar el seu vist i plau a la consulta. A continuació es va
haver de traslladar la sol·licitud al Consell de Ministres, el qual, també després de temps,
ens permeté de fer la consulta, tot i que ens autoritzà només dues de les tres preguntes, ja
que considerà que la pregunta sobre la zona ARE no era competència municipal. Una
decisió sorprenent perquè qui en tenia la competència, la Generalitat de Catalunya, ens
havia autoritzat, i perquè Madrid deia que la zona ARE d’Olesa de Montserrat “no es de
interés exclusivo de los habitantes del municipio”.

Després de moltes vicissituds –tantes que havien fet que tots els municipis que ho havia
intentat abans que Olesa de Montserrat haguessin acabat renunciant-hi- es va poder tirar
endavant un procés participatiu que va permetre, per primera vegada, que els olesans
opinessin directament sobre el futur urbanístic de la vila.
Finalment, doncs, el diumenge 22 de febrer de 2015 es feia la consulta amb les dues
preguntes autoritzades:
1.Els terrenys del camp de futbol d’Olesa de Montserrat tenen una qualificació
urbanística que permet construir-hi habitatges.
Voleu que es preservin aquests terrenys per a ús exclusiu d’equipaments?
2.El Pla General d’Ordenació Urbana d’Olesa de Montserrat vigent preserva el pla de
Can Llimona, zona delimitada per la riera de Can Carreras a la dreta i per les Planes a
l’esquerra, amb la qualificació d’agrícola.
Voleu que en el futur el planejament urbanístic municipal mantingui aquesta
qualificació d’agrícola del pal de Can Llimona?
El 96% dels Olesans que van participar en la consulta – 2954- van votar a favor de
preservar el camp de futbol i la zona agrícola de Can Llimona. El resultat, però no era
jurídicament vinculant.
El que portem avui a Ple és el compromís d’aquesta alcaldessa i d’aquest Equip de Govern
a acatar aquesta consulta popular i a prendre les mesures necessàries, a través del nou Pla
General del Municipi, per tal que el Pla de Can Llimona mantingui la seva qualificació
agrícola i que els terrenys del camp de futbol, que segons el Pla General actual, podien ser
destinats a la construcció d’habitatges amb algun tipus de protecció, es mantinguin com a
equipaments municipals.
Per acabar, voldria reiterar el compromís del Bloc Olesà que aquesta consulta no serà un
fet aïllat a Olesa de Montserrat, sinó que representa l’inici d’un procés de consultes
participatives sobre tots aquells punts en què la ciutadania, des de la democràcia
participativa, hi ha de poder dir directament la seva.
El Ple es dóna per assabentat.
-------------------Acord núm. 17.

Proposta d'aprovació del Document Únic de Protecció Civil
(DUPROCIM).

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME I ESPAIS PÚBLICS
La Comissió Informativa d'Urbanisme i Espais Públics, en sessió extraordinària del dia 15
de juliol de 2015, ha acordat informar favorablement amb els vots a favor dels Srs. Rosa

(12), Silva (2), Paloma (2) i Sra. Arenas (2), CAP (0) en contra, i les abstencions dels Srs.
Fortuny (2) i Ramírez (1), la següent proposta de l'Alcaldia:
ALCALDIA
VLR_15/ 158

Proposta de l'Alcaldia
Exp. 1284/15: Atès que Olesa de Montserrat és una població amb més de 20.000 habitants,
i d'acord amb la Llei 4/97 de protecció civil de Catalunya, l'Ajuntament està obligat a
elaborar i implantar el Pla Bàsic d'Emergència Municipal.
Atès que per part de la societat RISCAT, SL, s'ha elaborat el Document Únic de Protecció
Civil Municipal (DUPROCIM), el qual estableix el marc orgànic i funcional previst per a un
municipi, amb l'objecte de prevenir i controlar els riscos sobre persones i els bés i donar
resposta adequada a les possibles situacions d'emergència del municipi, sota
responsabilitat del titular del pla i garantint la integració d'aquestes actuacions amb el
sistema autonòmic de protecció civil.
Vist l'informe emès per l'Enginyer municipal, de data 9 de juliol de 2015, el qual justifica la
urgència per a l’aprovació d’aquest document, aquesta Alcaldia proposa al Ple, l'adopció de
l'acord següent:

PRIMER.- Declarar la urgència d'aquest procediment per les raons esmentades a la part
expositiva d'aquest acord, tal com preveu l'art. 50 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
SEGON.- Aprovar inicialment el DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL
(DUPROCIM) el qual estableix el marc orgànic i funcional previst per a un municipi, amb
l'objecte de prevenir i controlar els riscos sobre persones i els béns i donar resposta
adequada a les possibles situacions d'emergència del municipi, sota responsabilitat del
titular del pla i garantint la integració d'aquestes actuacions amb el sistema autonòmic de
protecció civil.
TERCER.- Exposar-lo al públic durant el termini de deu (10) dies hàbils, mitjançant edicte
publicat al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'edictes electrònic municipal. El
DOCUMENT ÚNIC hi podrà ser examinat i respecte al qual podran formular-se les
al·legacions que es creguin oportunes, entenent-se aprovat definitivament en el cas que no
es presenti cap mena de reclamació durant l'esmentat termini d'exposició pública, i la
Comissió Municipal de Protecció Civil emeti informe favorable sobre el DOCUMENT ÚNIC i
que no comporti la introducció en aquest de prescripcions.
Votació.
APROVAT per DIVUIT (18) vots a favor dels senyors/es Puimedon, Segado, Martínez,
Yañez, Rota, Muñoz, Rosa, Solà, Riera, Vergara, López, Flores, Monfort, Fortuny, Silva,
Fernández, Paloma i Arenas, CAP (0) vot en contra, i UNA (1) abstenció del senyor
Ramírez.

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

Acord núm. 18.

Proposta aprovació provisional modificació puntual núm. 22 del Pla
General d'Ordenació Urbana delimitació zona esportiva municipal i
camp tir amb arc.

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME I ESPAIS PÚBLICS
La Comissió Informativa d'Urbanisme i Espais Públics, en sessió extraordinària del dia 15
de juliol de 2015, ha acordat informar favorablement amb els vots a favor dels Srs. Rosa
(12), Silva (2), Paloma (2) i Sra. Arenas (2), CAP (0) en contra, i les abstencions dels Srs.
Fortuny (2) i Ramírez (1), la següent proposta del Regidor de Planejament Urbanístic:
TERRITORI I URBANISME
SAF_15/ 7

Proposta del Regidor de Planejament Urbanístic
Exp. 1249/11: Atès que segons acord adoptat pel Ple d'aquest Ajuntament en data 28 de
març de 2012 va aprovar inicialment 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 s'han acomplert els tràmits reglamentaris d'exposició pública de la citada
modificació, mitjançant la inserció d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de data 23
d'abril de 2012, i al diari el Punt de data 14 d'abril de 2012, així com a la seu electrònica de
la pàgina web municipal, per un termini de quaranta-cinc dies hàbils.
Atès que durant el termini d'exposició pública no s'ha presentat cap al·legació.
Atès que en el tràmit d'informació pública s'han incorporat a l'expedient els informes
emesos pels Organismes oficials afectats per raó de llurs competències sectorials, segons
preveu l'apartat 5 de l'article 85 del Decret Legislatiu 1/2010.
Atès que s'ha elaborat un text refós del document tècnic de modificació puntual així com de
la memòria ambiental elaborada a l'efecte, que recull les consideracions que han indicat els
Serveis Territorials de Barcelona del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, en informe emès en data 18 de febrer de 2013.
Atès que la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, en data 10 de juny de 2015, en
el seu escrit de data 30 de juny de 2015, Registre d'Entrades núm. 7576, ens comuniquen
una serie de consideracions a tenir en compte per a la aprovació provisional de la
modificació puntual abans esmentada.
Vist l'informe emès per l'arquitecte municipal en data 9 de juliol d'enguany,en el qual
s'indica que es pot procedir a l'aprovació provisional de la citada modificació.

És per tot l'anteriorment exposat que aquesta Regidoria proposa al Ple l'adopció del
següent acord:

PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació puntual núm. 22 del Pla General
d'Ordenació Urbana d'Olesa de Montserrat, referent a la delimitació de la zona esportiva
municipal i el camp de tir amb arc d'aquesta vila, de conformitat amb el que disposa l'article
85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
d'Urbanisme de Catalunya, així com la memòria ambiental annexa al document tècnic de la
modificació puntual referida.
SEGON.- Trametre còpia de la certificació d'aquest acord, de l'expedient administratiu i de
la modificació puntual núm. 22 del Pla General d'Ordenació Urbana, a la Comissió
Territorial d'Urbanisme de Barcelona, als efectes de procedir a la seva aprovació definitiva.
Votació.
APROVAT per SETZE (16) vots a favor dels senyors/es Puimedon, Segado, Martínez,
Yañez, Rota, Muñoz, Rosa, Solà, Riera, Vergara, López, Flores, Silva, Fernández, Paloma i
Arenas, DOS (2) vots en contra dels senyors/es Monfort i Fortuny, i UNA (1) abstenció del
senyor Ramírez.

-------------------Acord núm. 19.

Control, Precs i Preguntes

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

