ACTA NÚM. 6. SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L' AJUNTAMENT PLE EL DIA 30
DE JUNY DE 2016

Al Saló de sessions de la Casa Consistorial de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, a les set
de la tarda del dia 30 de juny de 2016, es reuneixen en primera convocatòria els senyors
relacionats a continuació, i es constitueix l' Ajuntament Ple, per fer la sessió ordinària
convocada i tractar els assumptes que figuren a l'ordre del dia.

ASSISTENTS
Alcaldessa-Presidenta
Il·lma. 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. Carlos Fernández Ruíz
Sr. Fernando Darío Vicente Benetti
Sra. Mercè Jou Torras
Sr. Domènec Paloma Sancho
Sra. Meritxell Arenas Sedano
Sr. Jordi Cornellas Illa
Sr. José Francisco Ramírez Carpintero
Interventora
Sra. Betlem Trell Plaza
Secretari
Sr. Òscar González i Ballesteros

El sr. Cornellas s'incorpora a la sessió abans de la votació de l'acord núm. 6.
--------------------

Les deliberacions de la sessió present són gravades en suport sonor del disc compacte
amb el codi 233 173 ME 21319. 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 30
de maig de 2016.

La secretaria procedeix a donar lectura de l'acta de la sessió ordinària anterior,
corresponent al passat 30 de maig de 2016, la qual és aprovada per unanimitat dels
presents.
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 2 al dia 31 de maig de
2016.
El Ple es dóna per assabentat.

-------------------Acord núm. 3.

Proposta credencial del regidor Sr. Fernando Darío Vicente Benetti.

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS
La Comissió en sessió ordinària celebrada el dia 20 de juny de 2016 ha acordat informar
favorablement per 6 vots a favor del Sr. Solà (12), Sr. Fortuny (2), Sr. Fernández (1), Sra.
Jou (2), Sr. Cornellas (2) i Sr. Ramírez (1), cap abstenció i cap vot en contra, la proposta
de l'Alcaldia que es transcriu a continuació:
ALCALDIA
RSN_16/ 76

Proposta de l'Alcaldia
CREDENCIAL DE REGIDOR

El SR. CARLOS GRANADOS PÉREZ, President de la Junta Electoral Central, expedeixo la
present CREDENCIAL, en la qual s'expressa que ha estat designat com a REGIDOR de
l'Ajuntament d'OLESA DE MONTSERRAT (BARCELONA)
SR. FERNANDO DARÍO VICENTE BENETTI

perquè estava inclòs en la llista de candidats presentada per PARTIT DELS SOCIALISTES
DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÉS a les eleccions locals del 24 de maig de
2015, en substitució, per renúncia, del Sr. Julio Silva Ridao, i prèvia renúncia anticipada
d'aquells que el precedeixen en la candidatura.
Als efectes de la seva presentació davant l'Ajuntament d'OLESA DE MONTSERRAT,
expedeixo aquesta credencial a Madrid, el 30 de maig de 2016.

Sra. Alcaldessa:
Sr. Vicente, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de Regidor de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, d'acord
amb la legislació vigent?
Sr. Vicente:
Ho prometo.

El Ple es dóna per assabentat.
-------------------Acord núm. 4.

Proposta aprovació pròrroga contracte serveis neteja edificis i
dependències municipals. OHL SERVICIOS INGESAN, SA

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS
La Comissió en sessió ordinària celebrada el dia 20 de juny de 2016 ha acordat informar
favorablement per 1 vot a favor del Sr. Solà (12), 4 abstencions del Sr. Fortuny (2), Sr.
Fernández (1), Sr. Cornellas (2) i Sr. Ramírez (1) i un vot en contra de la Sra. Jou (2) la
proposta del Regidor d'Espais Públics que es transcriu a continuació:
VIA PÚBLICA
MVT_16/ 60

Proposta del Regidor d’Espais Públics
Exp.578/13. Ctc.60-16. El Ple municipal en sessió ordinària urgent celebrada el dia 24
d’abril de 2014, va adjudicar el contracte del servei de la neteja dels edificis i
dependències municipals, a l’empresa INSTITUTO DE GESTIÓN SANITARIA, SA, pel
període de dos anys a comptar des del dia 01 de juliol de 2014.
El Ple municipal en sessió ordinària de data 22 d’octubre de 2015, va aprovar el canvi de
nom de l’empresa INSTITUTO DE GESTIÓN SANITÀRIA, SA a la de OHL SERVICIOS
INGESAN, SA adjudicatària de l’esmentat contracte.

El Ple municipal en sessió ordinària de data 21 de desembre de 2015, va aprovar una
modificació del contracte en quan a la inclusió de la neteja de tres edificis municipals
(Pavelló esportiu de l’Escola Sant Bernat, Pavelló de Bàsquet i vestidors i oficina de la pista
d’atletisme), respectant en la seva totalitat les condicions que consten en el contracte signat
en data 30 de juny de 2014, a partir del mes de gener de 2016.
Atès que en l’esmentada modificació, en l’acord TERCER, on s’ampliava l’autorització i
disposició (AD) de la despesa, mancava l’import corresponent a l’IVA.
Atès que l’empresa OHL SERVICIOS INGESAN, SA, ha sol·licitat la pròrroga del contracte
mitjançant escrit amb el número 3.627 del registre general d’entrades d’aquest Ajuntament i
de data 13 d’abril de 2016.
Vist allò que disposa l'article 23 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, en referència al termini
de durada dels contractes, així com la clàusula 7a del Plec de clàusules administratives que
estableix que les parts de comú acord i de forma expressa podran prorrogar el termini
d’execució, abans de la finalització del contracte, sense que la seva durada total, incloses
les pròrrogues, pugui ser superior a quatre anys.
Vist l’informe emès pel cap de la Brigada municipal de data 17 de maig de 2016.
Vist l’informe emès per la cap del departament de Contractació de data 31 de maig de
2016.

Per tot això aquesta Regidoria proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Aprovar l’ampliació de l’autorització i disposició (AD) per un import de QUATRE
MIL SIS-CENTS DINOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS (4.619,96€) corresponent
al 21% d’IVA, que mancava en l’acord TERCER de la proposta de modificació del
contracte de serveis de la neteja dels edificis i dependències municipals, aprovat pel
Ple municipal de data 21 de desembre de 2015.
SEGON. Prorrogar l’esmentat contracte de serveis, a l’empresa OHL SERVICIOS
INGESAN, SA, per un import de SIS-CENTS SEIXANTA-CINC MIL VUIT-CENTS
SEIXANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS (665.861,61€) més CENT
TRENTA-NOU MIL VUIT-CENTS TRENTA EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
(139.830,94€) corresponent al 21% d’IVA, per un període d’un (1) any, comptat a partir del
dia 01 de juliol de 2016.
TERCER. Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la depesa amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 43 9209 22700 del pressupost municipal per a l’exercici 2016, segons el
següent detall:
Període
Juliol – desembre 2016
Gener – juny 2017

Import
402.846,30€
402.846,25€ (per reajustament de cèntims d’euro)

Notificar aquest acord a l’empresa OHL SERVICIOS INGESAN, SA, a la Regidoria d’Espais
Públics i als departaments de: Espais Públics, Intervenció i a la Tresoreria.
Votació.
APROVAT per DOTZE (12) vots a favor dels senyors/es Puimedon, Segado, Martínez,
Yañez, Rota, Muñoz, Rosa, Solà, Riera, Vergara, López i Flores, SET (7) vots en contra
Monfort, Fortuny, Fernández, Vicente, Jou, Paloma i Arenas, UNA (1) abstenció del senyor
Ramírez.

-------------------Acord núm. 5.

Moció del grup municipal de CiU per aconseguir que l'Ajuntament
d'Olesa de Montserrat contribueixi activament a la desaparició dels
paradisos fiscals.

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS
La Comissió en sessió ordinària celebrada el dia 20 de juny de 2016 ha acordat informar
favorablement per 4 vots a favor del Sr. Fortuny (2), Sr. Fernández (1), Sra. Jou (2) i Sr.
Cornellas (2) , 2 abstencions del Sr. Solà (12) i Sr. Ramírez (1) i cap vot en contra, la
Moció del Grup Municipal de CIU que es transcriu a continuació:
ALCALDIA
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MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU (CONVERGÈNCIA I DEMÒCRATES DE
CATALUNYA) D’OLESA DE MONTSERRAT PER ACONSEGUIR QUE L’AJUNTAMENT
D’OLESA DE MONTSERRAT CONTRIBUEIXI ACTIVAMENT A LA DESAPARICIÓ DELS
PARADISOS FISCALS
Els paradisos fiscals, provoquen disfuncions a nivell global i a nivell local. Amb impostos
mínims, l’elusió fiscal de les grans empreses a través dels paradisos fiscals suposa una
discriminació econòmica per a petites i mitjanes empreses que no poden i/o no volen fer-ne
ús. L’elusió fiscal a través dels paradisos fiscals també fa minvar la recaptació pública, pel
que és més difícil finançar la despesa de serveis socials. Degut a la seva opacitat, els
paradisos fiscals faciliten el blanqueig de capitals, la corrupció, el finançament del crim
organitzat, de màfies i de grups terroristes, l’encobriment de tràfic d’armes i altres activitats
contràries als drets humans i al bé comú.
Les greus conseqüències que comporten els paradisos fiscals han fet que diferents actors
internacionals (G7, G20, OCDE, UE) estiguin prenent mesures per a obligar a un major
control sobre la seva utilització per part de grans empreses per eludir o evadir impostos. En
aquest sentit, el Parlament Europeu va votar el passat juliol de 2015 a favor de que totes
les empreses multinacionals hagin de fer públic un llistat de totes les filials que tenen a
cada país en el que operen, amb les dades de l'activitat econòmica i el pagament
d'impostos en cadascun d'ells (Country-by-country report).
En aquesta mateixa línia, el Govern espanyol s'ha compromès a que les empreses hagin de

facilitat aquesta informació abans del 2016, encara que amb la greu limitació que només
estaran obligades aquelles empreses que facturin més de 750M€ a l'any i aquesta
informació no serà d'accés públic.
En l'àmbit català, el Parlament de Catalunya va aprovar la Moció 223/X, sobre les
externalitzacions, els subcontractes i les privatitzacions dels serveis públics el 19 de juny de
2015, instant al govern a que no contracti serveis d’empreses que tenen seus a paradisos
fiscals.
Els ajuntaments poden ajudar també a reduir l’impacte global dels paradisos fiscals i tractar
de modular el comportament de les empreses cap a un model de més responsabilitat fiscal
a través d’un major control dels concursos públics locals, per tal que aquests es donin en
condicions de lliure competència, i no de dumping fiscal.
Per aquests motius, el grup Municipal de CiU (Convergència i Demòcrates de Catalunya)
d’Olesa de Montserrat proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
1. L’Ajuntament d’Olesa es compromet a fer els passos necessaris per a assegurar que els
concursos públics afavoreixin a les empreses que tenen conductes fiscals responsables, en
detriment de les empreses que utilitzen els paradisos fiscals per a fer frau.
2. L’Ajuntament d’Olesa es compromet a estudiar, detectar i activar els mecanismes
necessaris per a evitar o dificultar la contractació d’empreses privades per a prestar serveis
públics que tinguin la seu social en paradisos fiscal o societats que formin part de la matriu
industrial domiciliada en paradisos fiscals , d’acord amb la resolució del Parlament de
Catalunya del 19 de juny de 2014. Això es farà sempre tenint en compte i d’acord amb les
lleis actuals de competència.
3. L’Ajuntament d’Olesa es compromet a prendre les mesures de transparència següents:
a. Fer públic el compromís d’aquesta Moció a la ciutadania del municipi, a la Plataforma
per una Fiscalitat Justa Ambiental i Solidària i a Oxfam Intermon com a impulsors
d’aquesta iniciativa, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a la Comissió
d’Economia del Parlament de Catalunya, al Ministeri d’Hisenda espanyol i als governs
de la Generalitat i de l’Estat.
b. Fer publica la documentació presentada per les empreses que optin a concursos
públics, on es detalli la seva presència país per país, i la xifra de negocis a cadascun
d’aquests territoris. Sempre tenint en compte i d’acord amb les lleis de transparència i
protecció de dades.
c. Compartir amb altres municipis i amb la ciutadania en general la informació relativa a
les decisions sobre les empreses que han participat en concursos públics, en funció de
la seva responsabilitat fiscal.
4. L’Ajuntament d’Olesa es compromet a tramitar en el Ple municipal les disposicions legals
necessàries per a iniciar l’articulació dels compromisos assumits a través d’aquesta Moció
en el termini màxim d’un any des de l'aprovació de la present Moció.
5. L’Ajuntament d’Olesa es compromet a col·laborar amb la resta de municipis que hagin

aprovat mocions similars, així com amb la Plataforma per una fiscalitat justa i Oxfam
Intermón, de cara a establir bones pràctiques d’actuació i millores en les concrecions
jurídiques i legals derivades d’aquests compromisos.
Votació.
APROVAT per DINOU (19) vots a favor dels senyors/es Puimedon, Segado, Martínez,
Yañez, Rota, Muñoz, Rosa, Solà, Riera, Vergara, López, Flores, Monfort, Fortuny,
Fernández, Vicente, Jou, Paloma i Arenas, CAP (0) vot en contra, i UNA (1) abstenció del
senyor Ramírez.

-------------------Acord núm. 6.

Proposta aprovació modificació de crèdit 19/2016 per crèdit
extraordinari

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS
La Comissió en sessió ordinària celebrada el dia 20 de juny de 2016 ha acordat informar
favorablement per 1 vot a favor del Sr. Solà (12), 5 abstencions del Sr. Fortuny (2), Sr.
Fernández (1), Sra. Jou (2) Sr. Cornellas (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_16/ 29

Proposta de la regidora d’Economia i Hisenda
Exp. 1452/2016
Vist l’informe de la regidoria d’Obres i Edificació, de sol·licitud de modificació de crèdit, per
un import de 479.664,19 €, en el qual es justifica la necessitat d’habilitar diversos crèdits
extraordinaris per a la realització de diverses actuacions urgents que s’han de realitzar
abans de finalitzar l’any 2016.
Atès que per Decret de l’Alcaldia del dia 29 de febrer d’enguany, s’ha aprovat la liquidació
del pressupost de 2015 amb un romanent de tresoreria per a despeses generals de
3.282.935,43 €.

Constatació de la suficiència de recursos financers per a la utilització de part del romanent
de tresoreria per a despeses generals per al finançament d’aquest expedient.
Tenint en compte que l’expedient es tramita per raons de necessitat, plenament justificades,
conforme el que disposa l’article 177 del Reial decret 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i els articles 35 a 37 del
reial Decret 500/90.
Vist l’informe d’Intervenció, 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 19/16, per crèdit extraordinari, per

un import de 479.664,19 €, al pressupost de 2016, finançat amb romanent de tresoreria per
a despeses generals derivat de la liquidació de l’exercici 2015, d’acord amb el resum de
modificacions de crèdit contingut a l’expedient.
SEGON. Aprovar el projecte comptable “2016/2/URP17/17 INVERSIONS FINANÇADES
AMB ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS” .
TERCER. 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.
QUART. 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.
CINQUÈ. Notificar aquests acords a la regidoria d’Obres i Edificació.

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
NOU (9) abstencions dels senyors/es Monfort, Fortuny, Fernández, Vicente, Jou, Paloma,
Arenas, Cornellas i Ramírez.

-------------------Acord núm. 7.

Moció modificada dels grups municipals ERC i CiU per al pagament
dels impostos de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat a l'Agència
Tributària Catalana.

DICTAMEN MODIFICAT DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I SERVEIS
CENTRALS
La Comissió en sessió ordinària celebrada el dia 20 de juny de 2016 ha acordat informar
favorablement per 2 vots a favor del Sr. Fortuny (2) i Sra. Jou (2), 3 abstencions del Sr.
Solà (12), Sr. Fernández (1) i Sr. Cornellas (2) i un vot en contra del Sr. Ramírez (1), la
Moció del Grup Municipal d'ERC que es transcriu a continuació:
ALCALDIA
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MOCIÓ MODIFICADA DELS GRUPS MUNICIPALS ERC I CiU PER AL PAGAMENT
DELS IMPOSTOS DE L’AJUNTAMENT D’OLESA DE MONTSERRAT A L’AGÈNCIA
TRIBUTÀRIA CATALANA
La Generalitat de Catalunya té deutes amb molts ajuntaments catalans, entre ells el d’Olesa
de Montserrat, entitats del tercer sector, i altres deutors que, legítimament, estan reclamant
que es pagui el que se’ls deu de forma immediata.

Tot i això, també és sabuda la manca de tresoreria de la Generalitat, que impedeix
objectivament fer front a aquests deutes, a causa de l’incompliment sistemàtic per part de
l’Estat de les seves obligacions, en tant que organisme que recapta el 95% dels impostos
que paguem els catalans.
Entre aquests incompliments flagrants, esmentem a mode enunciatiu la negativa a pagar el
deute contret pel superàvit impositiu de l’any 2014, l’incompliment de la transitòria tercera
de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de l’Estatut de Catalunya, corresponent al 2012, i
l’incompliment sistemàtic de la transitòria primera, apartat d), de la Llei orgànica 2/2012, de
27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que estableix un sostre de
dèficit per a enguany, a Catalunya, de l'1,07% molt per sobre del 0,3% arbitràriament fixat
pel Ministeri d’Hisenda.
Malgrat tot, hi ha una mena, legal i lícita, i encara més, ateses les circumstàncies, totalment
legítima, de mantenir la tresoreria de la Generalitat en condicions de fer front a les seves
obligacions, que és la de pagar els impostos a través de l’Agència Tributària Catalana.
Aquest procediment és legal, d’acord amb el principi de coordinació entre administracions, i
permet que la Generalitat, a través de l’Agència Tributària Catalana, recapti diferents
impostos –IVA, IRPF- que el contribuent ha de pagar a Hisenda. En aquest sentit, la
Generalitat de Catalunya ha impulsat una pàgina web amb una eina telemàtica perquè tots
els catalans que vulguin puguin pagar els seus impostos a l’Agència Tributària de Catalunya
(ATC), amb plena validesa legal i per tant en compliment de les obligacions fiscals.
De fet, més d’un centenar d’ajuntaments, així com diversos consell comarcals i la Diputació
de Barcelona, ja paguen els impostos a l’Agència Tributària Catalana.
Atès els motius esmentats, els grups municipals ERC i CiU Olesa proposen al Ple
l’aprovació dels acords següents:

Primer.- Com a contrapartida a la legítima pretensió de l’Ajuntament que la Generalitat li
pagui el deute contret, donada la situació de bloqueig financer de la Generalitat forçada
il·legalment per les institucions de l’Estat, i com a mostra de la lleialtat institucional, instem
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat a canalitzar el pagament dels seus impostos a través de
l’Agència Tributària Catalana, quan legalment sigui possible.
Segon.- Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis
de Catalunya i a l’Associació de Municipis per la Independència.
Votació.
APROVAT per SETZE (16) vots a favor dels senyors/es Puimedon, Segado, Martínez,
Yañez, Rota, Rosa, Solà, Riera, Vergara, López, Monfort, Fortuny, Jou, Paloma, Arenas i
Cornellas, UN (1) vot en contra del senyor Ramírez, i QUATRE (4) abstencions dels
senyors/es Muñoz, Flores, Fernández i Vicente.

-------------------A proposta de l'Alcaldessa-Presidenta i en virtut de l'art. 25a) del ROM, es varia l'ordre del
dia passant l'acord núm. 9.1 Proposta aprovació inicial Ordenança Municipal
Reguladora dels clubs socials d'associacions cannàbiques al municipi d'Olesa de
Montserrat, a tractar-se com a punt número 8.

-------------------Acord núm. 8.

Proposta aprovació inicial Ordenança Municipal Reguladora dels
clubs socials d'associacions cannàbiques al municipi d'Olesa de
Montserrat.

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME I ESPAIS PÚBLICS
La Comissió Informativa d'Urbanisme i Espais Públics, en sessió ordinària del dia 20 de
juny de 2016, ha acordat amb el vot a a favor del Sr. Riera (12), CAP (0) en contra, i les
abstencions dels Srs. Fortuny (2), Fernández (1), Sra. Arenas (2), i Srs. Paloma (2) i
Ramírez (1), la següent proposta del Regidor d'Obres i Edificació:
TERRITORI I URBANISME
SAF_16/ 39

Proposta del Regidor d'Obres i Edificació
Exp. 1381/16: Atès que en data 22 de setembre de 2015, mitjançant Decret de l'Alcaldia es
va acordar suspendre a l'empara de l'article 73.1 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme,
aprovat per Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d'agost, i de conformitat amb les determinacions
de l'informe de l'Enginyer Municipal de data 22 de setembre de 2015, que consta a
l'expedient i incorporat als efectes de motivació, les comunicacions prèvies d'inici d'activitats
per a la instal·lació i/o ampliació de Clubs Socials Privats consistents en Associacions de
consumidors de cànnabis i d'altres substàncies tòxiques, estupefaents o piscotròpiques
legalment permeses i no constitutives d'infracció penal, així com de clubs de fumadors, en
l'àmbit delimitat i grafiat en el plànol de suspensió que figura a l'expedient, elaborat de
conformitat amb el punt 3 de l'esmentat article 73 del TRLU.
Atès que per part dels Serveis Tècnics municipals s'ha procedit a la redacció d'nova
ordenança municipal per a la regulació específica de les condicions d'emplaçament dels
clubs socials d'associacions cannàbiques i les condicions d'exercici de la seva activitat al
municipi d'Olesa de Montserrat, que ha de donar una empara legal a aquest tipus
d'establiments.
Vist l'informe jurídic emès amb caràcter favorable en data 13 de juny d'enguany, referit al
tràmit d'aprovació inicial d'aquesta ordenança.
Atès que en l'actualitat continua en vigor l'esmentat Decret de l'Alcaldia de data 22 de
setembre de 2015 de suspensió de les comunicacions prèvies d'inici d'aquests tipus
d'activitats i que cal regular la seva legalització i funcionament és convenient agilitar el

tràmit d'exposició pública de l'acord d'aprovació inicial, de conformitat amb el que disposa
l'article 50 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
És per tot això que aquesta Regidoria proposa al Ple l'adopció del següent acord:
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 l'Ordenança Municipal per a la regulació específica de les
condicions d'emplaçament dels clubs socials d'associacions cannàbiques i les condicions
d'exercici de la seva activitat al municipi d'Olesa de Montserrat.
TERCER.- Sotmetre l'ordenança a informació pública i audiència dels interessats,
mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província, Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, a un dels diaris de major difusió a la vila, al tauler d'anuncis de la Corporació i a
la pàgina web municipal, durant un termini de quinze 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.
QUART.- 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 vuit 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.
CINQUÈ.- Donar publicitat d'aquest acord a través de la pàgina web municipal i Olesa
Ràdio Emissora municipal, a fi i efecte que els afectats puguin presentar les oportunes
al.legacions.
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
NOU (9) abstencions dels senyors/es Monfort, Fortuny, Fernández, Vicente, Jou, Paloma,
Arenas, Cornellas i Ramírez.

-------------------Acord núm. 9.

Moció modificada dels grups municipals BO, ERC, PSC, CiU i MO
per l'adopció a l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat del Salari Mínim
de mil euros.

DICTAMEN MODIFICAT DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I SERVEIS
CENTRALS

La Comissió en sessió ordinària celebrada el dia 20 de juny de 2016 ha acordat informar
favorablement per 3 vots a favor del Sr. Fortuny (2), Sr. Fernández (1) i Sra. Jou (2), 2
abstencions del Sr. Solà (12) i Sr. Ramírez (1) i cap vot en contra, la Moció modificada del
Grup Municipal d'ERC i CIU que es transcriu a continuació:
ALCALDIA
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MOCIÓ MODIFICADA DELS GRUPS MUNICIPALS BO, ERC, PSC, CiU i MO PER
L’ADOPCIÓ A L’AJUNTAMENT D’OLESA DE MONTSERRAT DEL SALARI MÍNIM DE
MIL EUROS
La Plataforma ANEM A MIL és una iniciativa ciutadana que té com a objectiu aconseguir un
salari digne per a totes les persones que treballen al nostre país.
Denuncia que l’actual Salari Mínim Interprofessional (SMI), fixat pel govern espanyol de
655€, és insuficient per cobrir les despeses mínimes a les quals ha de fer front una persona
per poder viure a les ciutats catalanes.
Aquest SMI de 655€ és considerat injust per les institucions europees, que recomanen
augmentar-lo en més d’un terç, per tal de garantir un nivell de vida decorós als treballadors i
treballadores, i les seves famílies, tal i com exigeix l’article 4.1 de la Carta Social Europea
que recomana un salari mínim equivalent al 60% del salari mitjà del territori. A Catalunya, el
salari mig al 2015 va ser de 2.136,50 euros, segons les dades de l’INE difoses a mitjans de
març. Això permetria a Catalunya tenir un salari mínim de 1.098,77 euros per 14 pagues
d’acord amb la recomanació europea.

És alarmant la precarietat laboral actual: una de cada cinc persones amb feina es troba en
situació de risc de pobresa (més de 637.000 catalanes i catalans, segons les darreres
estimacions oficials). El treball remunerat, sigui quin sigui, ha de permetre viure amb
dignitat.
Cal reduir les desigualtats salarials. Els sous de les ocupacions més ben remunerades són
gairebé un 400% més elevats que el de les ocupacions no qualificades. Necessitem un món
laboral més just, per aconseguir una societat més justa.
Per tot això, ANEM A MIL proposa que el salari mínim real a Catalunya sigui de MIL
EUROS mensuals amb 14 pagues.
Un SM a mil euros de les persones treballadores amb un salari per sota d’aquest llindar,
reduint així la pobresa i la desigualtat.
Cal treballar en la generació d’incentius per la formació i la millora de la productivitat dels
treballadors i treballadores. Amb un SM més alt augmentarà la capacitat de consum i
l’activitat econòmica. Així, s’assolirà una distribució de la renda més justa i una societat més
cohesionada.
Un SM a mil euros comportarà un increment dels ingressos públics en concepte de rendes
del treball i de cotitzacions al sistema de la seguretat social que han de servir per a

incentivar l’ocupació i el seu manteniment via bonificacions a la contractació per a
microempreses i pimes.
Amb el SM a mil euros s’impulsarà un canvi de model laboral i productiu al nostre país
sobre la base de salaris dignes per a tothom. Un impuls que cal iniciar ja des de l’acció dels
govern municipals de les ciutats en l’àmbit públic, i també en les negociacions col·lectives
en l’àmbit privat. Un impuls que ha de fer-se present en el procés de futur que viu el nostre
país, entre tots els agents socials, econòmics i polítics.
Atès els motius esmentats, els grups municipals BO, ERC, PSC, CiU i MO, proposen al Ple
l’aprovació dels acords següents:

Primer.- L'adhesió de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat a la iniciativa ciutadana per un
salari digne "Anem a mil".
Segon.- Avançar cap a l’objectiu d’assegurar que els salaris del personal al servei de
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat no siguin inferiors als 1.000 euros mensuals durant
aquest mandat.
Tercer.- L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat aplicarà les clàusules necessàries a les
licitacions públiques perquè les empreses subcontractades o receptores de recursos
municipals adoptin el SM de 1.000€ entre el seu personal contractat, quan així ho permeti la
llei de contractació pública.
Quart.- L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat informarà de les mesures adoptades per fer
possibles aquests objectius, i treballarà amb les empreses, comerços i sindicats del
municipi i les empreses que es presentin a licitacions públiques per tal de millorar les
condicions salarials dels treballadors i treballadores amb sous més baixos per tendir al
mínim de 1.000 euros. Així com estudiar la introducció d'ajudes a les empreses que millorin
les condicions salarials dels seus treballadors.
Cinquè.- Fer arribar aquest acord a l’associació Anem a Mil, als sindicats, a tots els grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques, i a la Federació de Municipis de Catalunya.
Votació.
APROVAT per VINT (20) vots a favor dels senyors/es Puimedon, Segado, Martínez,
Yañez, Rota, Muñoz, Rosa, Solà, Riera, Vergara, López, Flores, Monfort, Fortuny,
Fernández, Vicente, Jou, Paloma, Arenas i Cornellas, CAP (0) vot en contra, i UNA (1)
abstenció del senyor Ramírez.

-------------------Acord núm. 10.

Propostes aprovació inicial ordenances

Acord núm. 10.1.

Proposta modificació ordenança municipal de zones verdes, espais
naturals i arbrat.

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME I ESPAIS PÚBLICS
La Comissió Informativa d'Urbanisme i Espais Públics, en sessió ordinària del dia 20 de
juny de 2016, ha acordat amb el vot a a favor del Sr. Riera (12), CAP (0) en contra, i les
abstencions dels Srs. Fortuny (2), Fernández (1), Sra. Arenas (2), i Srs. Paloma (2) i
Ramírez (1), la següent proposta del Regidor de Medi Natural:
MEDI AMBIENT
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Exp. 186/2002 relatiu a l'Ordenança municipal de zones verdes, espais naturals i arbrat.
Atès que s’han detectat articles del Títols I al VII que no tenen una correspondència
específica amb als articles del Títol VII, règim sancionador, mesures cautelars i sancions.
Atès que el contingut de l’article 5 ja està regulat en l’ordenança reguladora de la tinença
d’animals i l’ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana. I aquesta normativa
s’ha modificat des de la data de publicació de l’ordenança municipal de zones verdes,
espais naturals i arbrat.
Atès que el contingut de l’article 24 està regulat al Codi Civil de Catalunya. I aquesta
normativa s’ha modificat des de la data de publicació de l’ordenança municipal de zones
verdes, espais naturals i arbrat.
Atès que la graduació de les sancions no està desenvolupada
Atès que la Norma Granada, mètode de valoració d’arbrat, ha estat modificat per l’equip
redactor “Asociación española de Parques i Jardines Públicos” , i actualment la versió
publicada és la tercera edició revisada el 2006 i corregida el 2007.
Atès que el 26 de maig de 2016 el departament de Medi Ambient informa favorablement en
relació amb les modificacions de l'Ordenança municipal de zones verdes, espais naturals i
arbrat.

Per tot això, el regidor d'Espai Públic i Medi Natural proposa al Ple l'adopció dels següents
acords:
PRIMER.- Aprovar inicialment les següents modificacions puntuals de l'Ordenança
municipal de zones verdes, espais naturals i arbrat.
La derogació de l’article 5.
La derogació de l’article 24.
La modificació de l’article 30, el nou redactat proposat és:
o [...] les infraccions als preceptes continguts en les mateixes, seran
sancionades de la forma següent:
1. Constituiran falta molt greu:
a) Les contingudes en els articles 16d, 17, 18, 19, 20, 21, 22 i 23.
b) Les contingudes en l’article 15 en els supòsits de condicions
fitosanitàries inadequades.
c) Les reincidències en la comissió de dues faltes greus.

2. Constituiran falta greu:
a) Les contingudes en els articles 2, 3, 4, 8, 11, 12, 13, 14, 16b, 16f i
16g.
b) Les contingudes en l’article 15 en la resta dels supòsits que no
incloguin condicions fitosanitàries inadequades.
c) Les reincidències en la comissió de dues faltes lleus.
3. Constituiran falta lleu:
a) Les contingudes en els articles 6, 7, 16a, 16 c, 16e, 16h.
La modificació de l’article 31.2, el nou redactat proposat és:
2. Les faltes enumerades a l’article anterior seran sancionades de la manera
següent:
a) Infraccions lleus, multa de 50 € fins a 100 €, tenint en consideració
els agreujants dels fets l’import és de:
Sense agreujants multa de 50 €.
Amb agreujants multa de 100 €.
b) Infraccions greus, multa de 101 € fins a 200 €, tenint en
consideració els agreujants dels fets l’import és de:
Sense agreujants multa de 101 €.
Amb agreujants multa de 200 €.
c) Infraccions molts greus, multa de 201 € fins a 400 €, tenint en
consideració els agreujants dels fets l’import és de:
Sense agreujants multa de 201 €.
Amb agreujants multa de 400 €.
La inclusió de l’article 31.4, amb el següent redactat proposat:
31.4 Els motius pels quals es consideraran infraccions amb agreujants són:
a) La gravetat de la infracció.
b) El benefici obtingut.
c) El perjudici causat als interessos generals, i el valor dels danys causats.
d) La intencionalitat.
e) La reiteració.
La modificació de la numeració de l’últim paràgraf de l’article 31:
o On diu 2 ha de dir 3.
La modificació de l’Annex 1 Valoració de l’arbrat, apartat Conceptes de valoració; el
nou redactat proposat és:
o Conceptes de valoració: La valoració es realitzarà d’acord amb el barem
previst a la versió de la Norma Granada, “mètodo para valoración de árboles
y arbustos ornamentales” , redactat per l’”Asociación española de Parques i
Jardines Públicos” tercera edició revisada el 2006 i corregida el 2007.
Derogar els articles 5 i 24 .
SEGON.- Sotmetre l'esmentat text a informació pública i audiència dels interessats
mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província, Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, tauler d'anuncis de la Corporació, pàgina web municipal en un diari de major
difusió de la província, 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, les modificacions de l'ordenança es consideraran com a
definitivament aprovats sense necessitat de cap nou acord plenari. Aprovat el text de les
modificacions definitivament, les modificacions de l'ordenança entraran 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.
QUART.- Donar publicitat àmplia d'aquest acord a través de la pàgina web municipal i
Olesa Ràdio emissora municipal, a fi i efecte que els afectats puguin presentar les
oportunes al·legacions.
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
NOU (9) abstencions dels senyors/es Monfort, Fortuny, Fernández, Vicente, Jou, Paloma,
Arenas, Cornellas i Ramírez.

Acord núm. 10.2.

Proposta aprovació inicial Ordenança Municipal Reguladora dels
actes d'edificació i ús del sòl.

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME I ESPAIS PÚBLICS
La Comissió Informativa d'Urbanisme i Espais Públics, en sessió ordinària del dia 20 de
juny de 2016, ha acordat amb el vot a a favor del Sr. Riera (12), CAP (0) en contra, i les
abstencions dels Srs. Fortuny (2), Fernández (1), Sra. Arenas (2), i Srs. Paloma (2) i
Ramírez (1), la següent proposta del Regidor d'Obres i Edificació::
TERRITORI I URBANISME
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Proposta del Regidor d'Obres i Edificació
Exp. 853/16: Atès que el ple d'aquest Ajuntament en sessió ordinària del dia 27 de
novembre de 2014 va acordar aprovar la derogació de l'ordenança municipal d'edificació, a
conseqüència de l’entrada en vigor de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de
l’edificació, la Llei 2/2002, de 14 de març d’urbanisme de Catalunya, el Decret Legislatiu
1/2010, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme i la Llei 3/2012, de 22 de
febrer, per la qual aprova la modificació del tex refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya.
Aquestes normativa van motivar que la citada ordenança quedés desfasada i entrés en
contradicció en diversos aspectes del seu text.
Atès que per part dels Serveis Tècnics municipals s'ha procedit a la redacció d'una nova
ordenança municipal reguladora dels actes d'edificació i ús del sòl d'Olesa de Montserrat.

Vist l'informe jurídic emès amb caràcter favorable en data 2 de maig d'enguany.

És per tot això que aquesta Regidoria proposa al Ple l'adopció del següent acord:
PRIMER.- Aprovar inicialment l'Ordenança Municipal reguladora dels actes d'edificació i ús
del sòl d'Olesa de Montserrat, redactada pels Serveis Tècnics Municipals.
SEGON.- Sotmetre l'ordenança a informació pública i audiència dels interessats, mitjançant
anuncis en el Butlletí Oficial de la Província, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a
un dels diaris de major difusió a la vila, 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.
QUART.- Donar publicitat d'aquest acord a través de la pàgina web municipal i Olesa Ràdio
Emissora municipal, a fi i efecte que els afectats puguin presentar les oportunes
al.legacions.
CINQUÈ.- Notificar el present acord als tècnics de la població, així com a les empreses
constructores que han sol·licitat un número significatiu de llicències d'obres.
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
NOU (9) abstencions dels senyors/es Monfort, Fortuny, Fernández, Vicente, Jou, Paloma,
Arenas, Cornellas i Ramírez.

-------------------Ratificació per a la inclusió de l'ordre del dia
APROVAT PER UNANIMITAT DE TOTS ELS MEMBRES ASSISTENTS MITJANÇANT
VOTACIÓ ORDINÀRIA.

Acord núm. 11.

Donar compte constitució Grups Municipals.

ALCALDIA
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Donar compte Constitució Grups Municipals

Atès que en data 13 de juny de 2015 es va constituir la nova Corporació sorgida de les
eleccions locals convocades per Reial Decret 233/2015, de 30 de març, i celebrades el dia
24 de maig d’enguany.
Atès el que estableix l’art. 73.3 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, i resta d’articles concordants 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.
Atès allò disposat als arts. 24 i 25 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, i
art. 55 ROM.
Atès que els representants regidors dels Grups Municipals Bloc Olesà (BO), Esquerra
Republicana de Catalunya Olesa (ERC Olesa), Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC),
Convergència i Unió d'Olesa de Montserrat (CiU d'Olesa de Montserrat), Movem Olesa
(MO) i Partit Popular (PP), han presentat escrit dirigit al president de la Corporació, subscrit
per tots els seus integrants i presentats a la Secretaria General de l’Ajuntament.

Per tot això, l’Alcaldia proposa al Ple:
PRIMER. Donar compte de la constitució dels grups municipals, designant-se en aquest
acte portaveus titular i suplent :
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)

PORTAVEU TITULAR
Jordi Martínez Vallmitjana
Martí Fortuny i Planas
Carlos Fernández Ruiz
Domènec Paloma i Sancho
Jordi Cornellas Illa
José Francisco Ramírez Carpintero

PORTAVEU SUPLENT
Susana Yañez Pino
Mireia Monfort i Sòria
Fernando Darío Vicente Benetti
M. Mercè Jou i Torras
Meritxell Arenas Sedano

SEGON. Notificar aquest acord a tots els interessats, als Caps d'Àrea i als departaments
municipals.

El Ple es dóna per assabentat.
-------------------Ratificació per a la inclusió de l'ordre del dia
APROVAT PER UNANIMITAT DE TOTS ELS MEMBRES ASSISTENTS MITJANÇANT
VOTACIÓ ORDINÀRIA.

Acord núm. 12.

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

ALCALDIA
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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

Carlos Fernández Ruíz

Fernando Darío Vicente Benetti

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

Fernando Darío Vicente Benetti

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

Fernando Darío Vicente Benetti

Carlos Fernández Ruíz

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 DE TOTS ELS MEMBRES ASSISTENTS MITJANÇANT
VOTACIÓ ORDINÀRIA.

-------------------Ratificació per a la inclusió de l'ordre del dia
APROVAT per DOTZE (12) vots a favor dels senyors/es Puimedon, Segado, Martínez,
Yañez, Rota, Muñoz, Rosa, Solà, Riera, Vergara, López i Flores, VUIT (8) vots en contra
dels senyors/es Monfort, Fortuny, Fernández, Vicente, Jou, Paloma, Arenas i Cornellas,
UNA (1) abstenció del senyor Ramírez.

Acord núm. 13.

Moció del grup municipal BO relativa a les víctimes de la repressió
franquista en motiu del 80è aniversari del Cop d'Estat de 18 de juliol
de 1936.

ALCALDIA
RSN_16/ 86

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL BO RELATIVA A LES VÍCTIMES DE LA REPRESSIÓ
FRANQUISTA EN MOTIU DEL 80è ANIVERSARI DEL COP D'ESTAT DE 18 DE JULIOL
DE 1936
Vist que el proper 18 de juliol de 2016 es compleixen 80 anys del cop d’estat militar contra
el govern legítim i democràtic de la Segona República.
Atès que el Govern de la Generalitat de Catalunya ha adoptat, en data 8 de setembre de
2015, l’acord GOV/146/2015, pel qual es proclama el dia 15 d’octubre “Dia nacional en
memòria de les víctimes de la guerra civil i les víctimes de la repressió de la dictadura
franquista”.
Atès que la memòria històrica ens recorda que el municipi d’Olesa de Montserrat ha estat
un lloc afectat directament tant per la guerra civil de 1936-39 com per la violència d’uns i
altres amb un trist balanç documentat de 333 morts.
Atès que molts dels veïns d’Olesa de Montserrat van ser víctimes de la repressió de la
dictadura militar franquista, bé perquè van ser assassinats per les forces feixistes, bé
perquè van ser empresonats, castigats, depurats o exiliats a causa de les seves
conviccions democràtiques.
Atès que la Ley 52/2007, de 26 de desembre, de Memòria Històrica, estableix que “como
expresión del derecho de todos los ciudadanos a la reparación moral y a la recuperación de
su memoria personal y familiar, se reconoce y declara el carácter radicalmente injusto de
todas las condenas, sanciones y cualesquiera formas de violencia personal producidas por
razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa, durante la Guerra Civil, así como las
sufridas por las mismas causas durante la Dictadura” (art. 2.1) i que, en conseqüència, “se

declaran ilegítimas, por vicios de forma y fondo, las condenas y sanciones dictadas por
motivos políticos, ideológicos o de creencia por cualesquiera tribunales u órganos penales o
administrativos durante la Dictadura contra quienes defendieron la legalidad institucional
anterior, pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático en España o
intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos
por la Constitución” (art. 3.3).
Atès que en la mateixa llei “se reconoce el derecho a obtener una Declaración de
reparación y reconocimiento personal a quienes durante la Guerra Civil y la Dictadura
padecieron los efectos de las resoluciones a que se refieren los artículos anteriores” (art.
4.1), que aquest dret pot ser exercit per l’Ajuntament “respecto de quienes, careciendo de
cónyuge o de los familiares mencionados en el apartado anterior, hubiesen desempeñado
cargo o actividad relevante” al Consistori (art. 4.3) i que la mateixa llei reconeix el dret
d’obtenir pensions, assistència mèdica i assistència social als familiars d’aquells ciutadans
morts “como consecuencia de actuaciones u opiniones políticas y sindicales, cuando pueda
establecerse asimismo una relación de causalidad personal y directa entre la Guerra Civil y
el fallecimiento” (art. 5.1).
Atès que el 31 d'octubre de 2013, el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar una moció
de suport a les querelles per crims contra la humanitat per I’afusellament del President de la
Generalitat de Catalunya, Lluís Companys i la resta de víctimes del franquisme, que també
va ser aprovada pel Ple de l’ajuntament d’Olesa de Montserrat amb data de 19 de
desembre de 2013, en la què s'expressaven els següents acords:

PRIMER. Manifestar el suport de la Diputació de Barcelona a la querella presentada al
Jutjat Federal núm. 1 de Capital Federal (Argentina) per crims contra la humanitat per
l’afusellament del president de la Generalitat Lluís Companys, quaranta-cinc alcaldes i dos
diputats al Parlament de Catalunya, i a la Querella 4591-10 presentada anteriorment al
mateix jutjat per familiars de víctimes del franquisme de tot l'Estat Espanyol així com a totes
les iniciatives judicials emparades en la jurisdicció universal que tinguin com a objectiu la
reparació dels crims del franquisme.
SEGON. Donar suport a qualsevol altra ampliació d'aquestes querelles recentment
presentades que tingui com a objectiu el reconeixement, l'anul·lació i la restitució de la
dignitat de les persones afusellades durant la repressió franquista.
TERCER. Reclamar a I’Estat espanyol l'anul·lació de tots els judicis sumaríssims duts a
terme durant el període de la dictadura per restituir la dignitat de les víctimes del
franquisme.
QUART. Instar al govern de la Diputació de Barcelona a donar suport als municipis per tal
de que puguin investigar per documentar amb dades a les víctimes del franquisme de les
seves localitats i a les iniciatives públiques i privades de recuperació i reivindicació de la
memòria d'aquestes.
CINQUÈ. Enviar una copia d'aquest acord al Jutjat Federal núm. 1 de Capital Federal
(Argentina) i al Ministeri de Justícia del Govern de l’Estat Espanyol i a les entitats de
recuperació de la memòria històrica de Catalunya.

Per aquests motius, el Bloc Olesà proposa al Ple de l’Ajuntament l’aprovació dels següents
acords:
1. Expressar l’adhesió de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat a l’Acord de Govern
GOV/146/2015, pel qual es proclama el dia 15 d’octubre Dia nacional en memòria de les
víctimes de la guerra civil i les víctimes de la repressió de la dictadura franquista, i
manifestar la voluntat de dur a terme aquell dia un acte oficial en memòria de les víctimes
de la dictadura franquista a Olesa de Montserrat i en defensa del seu honor.
2. Proclamar, un cop més, el caràcter radicalment injust de totes les condemnes, sancions i
qualsevol formes de violència personal causades per la dictadura franquista contra veïns i
veïnes d’Olesa de Montserrat per raons polítiques, ideològiques, religioses, culturals o
lingüístiques.
3. Reconèixer, d’acord amb la historiografia local recent, la condició de víctimes de la
dictadura franquista als veïns i veïnes d’Olesa de Montserrat que van ser assassinats per
les forces feixistes, o bé empresonats, castigats, depurats o exiliats a causa de les seves
conviccions democràtiques.
4. Expressar el reconeixement de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat a la figura d’aquestes
persones i el seu compromís en defensa de les llibertats i, alhora, manifestar el dret
d’aquestes persones a la restitució del seu honor i la reparació moral com a víctimes
d’injustícies comeses per un règim violent i no democràtic com va ser el franquisme.
5. Oferir el suport de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat en l’exercici d’aquest dret a l’honor
als familiars de les víctimes que desitgin reclamar un reconeixement i una reparació a
l’Estat espanyol en virtut de la Ley 52/2007 de Memòria Històrica.
6. Exercir directament, com a institució pública i en el marc d’allò que estableix l’article 4.3
de la mateixa Ley 52/2007, el dret de reclamar un reconeixement i una reparació per a
aquelles víctimes de la dictadura franquista que van ser membres d’aquest consistori i que
no tinguin familiars que ho reclamin.
7. Instar l’Estat espanyol a aplicar de manera íntegra la Ley 52/2007, de Memòria Històrica,
per al total restabliment de l’honor, la reparació moral i la recuperació de la memòria
personal de totes les víctimes de la guerra civil i la dictadura franquista, especialment pel
que fa a la localització i identificació de les víctimes.
8. Convidar la població d’Olesa de Montserrat a participar en els actes del 15 d’octubre, Dia
nacional en memòria de les víctimes de la guerra civil i les víctimes de la repressió de la
dictadura franquista.
9. Comunicar aquest acord a la Diputació de Barcelona, al Memorial Democràtic de
Catalunya, a l’Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya i a
l’Associació per a la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat.

Votació.
APROVAT per VINT (20) vots a favor dels senyors/es Puimedon, Segado, Martínez,
Yañez, Rota, Muñoz, Rosa, Solà, Riera, Vergara, López, Flores, Monfort, Fortuny,
Fernández, Vicente, Jou, Paloma, Arenas i Cornellas, CAP (0) vot en contra, i UNA (1)
abstenció del senyor Ramírez.

-------------------Ratificació per a la inclusió de l'ordre del dia
APROVAT per DOTZE (12) vots a favor dels senyors/es Puimedon, Segado, Martínez,
Yañez, Rota, Muñoz, Rosa, Solà, Riera, Vergara, López i Flores, VUIT (8) vots en contra
dels senyors/es Monfort, Fortuny, Fernández, Vicente, Jou, Paloma, Arenas i Cornellas,
UNA (1) abstenció del senyor Ramírez.

Acord núm. 14.

Moció del grup municipal BO relativa a la retirada de simbologia
franquista i per la dignificació de la memòria democràtica en motiu
del 80è aniversari del Cop d'Estat de 18 de juliol de1936.

ALCALDIA
RSN_16/ 87

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL BO RELATIVA A LA RETIRADA DE SIMBOLOGIA
FRANQUISTA I PER LA DIGNIFICACIÓ DE LA MEMÒRIA DEMOCRÀTICA EN MOTIU
DEL 80è ANIVERSARI DEL COP D'ESTAT DE 18 DE JULIOL DE 1936
Vist que el proper 18 de juliol de 2016 es compleixen 80 anys del cop d’estat militar contra
el govern legítim i democràtic de la Segona República.
Atès que l‘aixecament militar del general Franco pretenia, i després d’una cruenta guerra
civil va aconseguir, acabar amb un sistema democràtic i de llibertats públiques.
Atès que aquell aixecament militar va dur l’Estat espanyol a una de les etapes més crues de
la seva història: la dictadura militar franquista; un règim que va anorrear els drets dels
nostres avantpassats, va acabar amb les seves llibertats i, en molts casos, fins i tot, es va
traduir en una repressió ferotge que va obligar milers de persones a exiliar-se a d’altres
països. Un sistema totalitari basat en I’opressió, en la imposició i en I’aniquilació de les
institucions legítimes de Catalunya. Un període històric que va acabar amb un horrible
balanç de morts, represaliats i víctimes que van haver de suportar l’arrogància dels
vencedors, una violència indiscriminada i una autarquia que va condemnar la societat a tota
classe de privacions. Una etapa de la qual ja ens hem deslliurat però de la qual encara
resten elements que ens la recorden.
Atès que l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat ja va aprovar per unanimitat, el 26 de febrer
de 2004, un acord que retirava la medalla d’or de la vila així com totes les significacions,
medalles i guardons concedits per aquest Ajuntament a la persona del general rebel
Francisco Franco Bahamonde, en la seva etapa com a Dictador i Cap de l’Estat durant el
període de 1939 a 1975.

Atès que l’any 2007 es va aprovar la Llei del Memorial Democràtic i també es va aprovar la
Llei de la Memòria Històrica que, entre d'altres mesures, ordena la retirada de tots els
símbols i monuments públics que honorin o recordin al franquisme, exaltin la sublevació
militar i la Guerra Civil.
Atès que diferents pobles i ciutats de la demarcació de Barcelona encara conserven
simbologia franquista, en particular les plaques que el desaparegut Instituto Nacional de la
Vivienda posava als edificis construïts als anys 50, 60 i 70, que inclouen I’emblema de la
Falange, amb el jou i les fletxes derogats per la Constitució Espanyola de 1978, i que no es
pot considerar que formin part dels elements decoratius de les façanes ni que siguin
elements informatius.
Atès que les imatges i símbols constitueixen trets claus en l’imaginari col·lectiu dels anys
foscos de la nostra història i, per tant, cal retirar allò que va escenificar un dels episodis
més negres de la mateixa.
Atès que més enllà de l’eliminació de qualsevol vestigi de la dictadura franquista, cal un
reconeixement dels espais que tinguin a veure amb la memòria democràtica i antifeixista i la
declaració com a patrimoni d'aquests llocs, amb la corresponent senyalització que expliqui
els fets que hi van succeir.

Per aquests motius, el Bloc Olesà proposa al Ple de l’Ajuntament l’aprovació dels acords
següents:
1. Reiterar la condemna del franquisme i el règim dictatorial posterior que, durant quaranta
anys, va reprimir tot vestigi de dissidència i lluita per la llibertat, la justícia social i els drets
de les persones.
2. Instar la Diputació de Barcelona a fer efectius els acords presos en la sessió ordinària del
Ple de la Diputació del passat 23 de desembre de 2015:
a) Creació d’una línia de suport econòmic als ajuntaments de la demarcació de Barcelona
per a la retirada de forma gratuïta de simbologia amb referències franquistes o que tinguin
a veure amb persones relacionades amb dita Dictadura dels edificis, carrers i nomenclàtor
del seu municipi.
b) Impuls d’una col·laboració -tècnica i econòmica- amb la Generalitat de Catalunya en
matèria d’actuacions -localització, excavacions, dignificacions, etc.- en fosses comunes
ubicades a la demarcació de Barcelona. Suport als ajuntaments de la demarcació que
desenvolupin una veritable política pública de memòria democràtica per a posar en valor el
patrimoni cultural popular dels municipis de la demarcació, i dignificar la memòria
democràtica.
3. Redactar el Reglament del Nomenclàtor Municipal i crear la Comissió del Nomenclàtor
Municipal, que vetlli pel manteniment i adequació del nomenclàtor als canvis culturals i
socials, tot procurant conservar aquelles arrels d’identitat que són les que aporten el seu
caràcter simbòlic i representatiu, seguir els criteris objectius per part de la Generalitat de
Catalunya per a la normalització lingüística i complir ambla normativa estatal que obliga a la
retirada de possibles referències existents commemoratives d’exaltació, personal o

col·lectiva al sollevament militar, a la guerra civil espanyola i a la repressió de la dictadura
militar franquista.
4. Continuar amb la tasca ja iniciada relacionada amb actuacions adreçades a identificar i
retirar dels edificis, carrers i nomenclàtor del nostre poble qualsevol element, referència o
simbologia franquista que pugui estar relacionada amb la Dictadura franquista, la seva
ideologia i les persones que l'han defensat i l'han servit, així com amb actuacions
destinades a la dignificació, reconeixement i difusió de la memòria democràtica al nostre
poble.
5. Comunicar aquest acord a la Diputació de Barcelona, al Memorial Democràtic de
Catalunya, a l’Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya i a
l’Associació per a la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat.
Votació.
APROVAT per VINT (20) vots a favor dels senyors/es Puimedon, Segado, Martínez,
Yañez, Rota, Muñoz, Rosa, Solà, Riera, Vergara, López, Flores, Monfort, Fortuny,
Fernández, Vicente, Jou, Paloma, Arenas i Cornellas, CAP (0) vot en contra, i UNA (1)
abstenció del senyor Ramírez.

-------------------Acord núm. 15.

Control, Precs i Preguntes

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

La presidència aixeca la sessió a les dotze menys sis minuts de la nit, de la qual, com a
secretari, estenc aquesta acta de vint-i-sis pàgines.

