ACTA NÚM. 01. SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L' AJUNTAMENT PLE EL DIA
26 DE GENER DE 2017

Al Saló de sessions de la Casa Consistorial de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, a les set
de la tarda del dia 26 de gener de 2017, es reuneixen en primera convocatòria els senyors
relacionats a continuació, excusant la seva assistència el també relacionat, i es constitueix l'
Ajuntament Ple, per fer la sessió 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 D. Vicente Benetti
Sra. Mercè Jou Torras
Sr. Domènec Paloma Sancho
Sra. Meritxell Arenas Sedano
Sr. Jordi Cornellas Illa
Interventora
Sra. Betlem Trell Plaza
Secretari
Sr. Òscar González i Ballesteros
Excusa assistència
Sr. José Francisco Ramírez Carpintero
Els srs. Segado, Rosa i Cornellas s'incorporen a la sessió abans de la votació de l'acord num. 3.
La sra. Muñoz s'absenta de la sessió abans de la votació de l'acord núm. 7.2.
El sr. Fortuny s'absenta de la sessió abans de la votació de l'acord núm. 10 i s'hi incorpora abans de
la votació de l'acord núm. 11.1.

-------------------Les deliberacions de la sessió present són gravades en suport sonor del disc compacte
amb el codi 233 173 MA 11958. 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 22
de desembre de 2016.

La secretaria procedeix a donar lectura de l'acta de la sessió ordinària anterior,
corresponent al passat 22 de desembre de 2016.
APROVAT per CATORZE (14) vots a favor dels senyors/es Puimedon, Martínez, Yañez,
Rota, Solà, Riera, López, Flores, Monfort, Fernández, Vicente, Jou, Paloma i Arenas, CAP
(0) vot en contra, i TRES (3) abstencions dels senyors/es Muñoz, Vergara i Fortuny, per no
haver assistit a la sessió.

-------------------Acord núm. 2.

Donar compte Resolucions Alcaldia.

Es dóna compte de les resolucions de l’Alcaldia dictades des del dia 24 de novembre al dia
30 de desembre de 2016.
El Ple es dóna per assabentat.
-------------------Acord núm. 3.

Moció modificada dels grups municipals BO, ERC, PSC, PDECAT i
Demòcrates de Catalunya (CiU) i MO en favor de la igualtat de drets
i no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial.

DICTAMEN MODIFICAT DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES
PERSONES
La Comissió en sessió ordinària celebrada el dia 16 de gener de 2017, pels vots a favor
del/s els/les senyor/es Muñoz (12), Monfort (2), Vicente (2), Paloma (2) i Arenas (2) cap vot
en contra i l'abstenció del senyor Ramírez (1) acorda informar favorablement la Moció
modificada del Grup Municipal de PDECAT i Demòcrates de Catalunya (CIU) que es
transcriu a continuació:
ALCALDIA
RSN_17/ 1

MOCIÓ MODIFICADA DELS GRUPS MUNICIPALS BO, ERC, PSC, PDECAT I
DEMÒCRATES DE CATALUNYA (CIU) I MO EN FAVOR DE LA IGUALTAT DE DRETS I
NO DISCRIMINACIÓ DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT SENSORIAL
En ple segle XXI és del tot inadmissible qualsevol mena de discriminació vers les persones i
encara més quant aquesta és fonamenta en aspectes concrets que avui dia la tecnologia hi
dona una resposta adequada.

A l’Estat espanyol, però, a través de la recentment aprovada Llei 15/2015, de 2 de juliol, de
la Jurisdicció voluntària es pretén que una persona amb discapacitat sensorial necessiti un
informe mèdic sobre la seva aptitud per donar el seu consentiment matrimonial. Així ha
quedat regulat a la disposició final primera punt novè on es regula que “Quienes deseen
contraer matrimonio acreditarán previamente en acta o expediente tramitado conforme a la
legislación del Registro Civil, que reúnen los requisitos de capacidad y la inexistencia de
impedimentos o su dispensa, de acuerdo con lo previsto en este Código. Si alguno de los
contrayentes estuviere afectado por deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales,
se exigirá por el Secretario judicial, Notario, Encargado del Registro Civil o funcionario que
tramite el acta o expediente, dictamen médico sobre su aptitud para prestar el
consentimiento.”. Aquest aspecte en concret no entrarà en vigor fins el proper 30 de juny
del 2017 i per tant totes les forces polítiques s’haurien de mobilitzar per modificar un
aspecte tant discriminador de la normativa abans que entrés en vigor.

En aquest sentit, l’Associació Catalana per a la Integració del Cec creu i així ens ho ha
comunicat, que més que modificar la disposició final esmentada, seria més convenient, des
d’un punt de vista de tècnica legislativa, modificar els articles 56 del Codi Civil i el 58.5 de la
Llei de Registre Civil.
Aquesta no és l’única reivindicació del col·lectiu de les persones amb discapacitat sensorial
i de l’Associació Catalana per a la Integració del Cec, però potser, en aquests moments, és
la que consideren més urgent, atesa la incidència en un aspecte tant íntim i personal.
Altres situacions discriminatòries emparades per la normativa fan referència als àmbits
testamentaris i d’atorgament d’escriptures públiques.

Segons estableix l’article 180 del Reglament del Notariat, no és necessària la intervenció de
testimonis instrumentals, tret que el notari o alguna persona de les parts ho sol·licitin, o
quan algun dels atorgants no sàpiga o no pugui llegir ni escriure. Tot i que les persones
amb discapacitat sensorial saben llegir i escriure (braille i avenços tecnològics com els
lectors de pantalla) a la pràctica s’exigeixen els dos testimonis per l’acte d’atorgament, fet
que vulnera el dret d’aquestes persones.
Pel que respecte als testaments, les persones amb discapacitat visual, a la pràctica, només
poden realitzar el testament obert amb presència de testimonis idonis, fet que vulnera la
seva intimitat i la igualtat vers la resta de ciutadans, fet injustificable tenint en compte les
possibilitats tècniques existents avui dia.
Caldria també procedir a la reforma del Codi Civil de Catalunya, que a més de mantenir les
mateixes prohibicions en matèria testamentària que el Codi Civil espanyol, manté la
prohibició a cecs, sords i muts de ser testimonis, prohibició ja derogada en el Codi Civil
Estatal.
Per aquests motius, els grups municipals BO, ERC, PSC, PDECAT i Demòcrates de
Catalunya (CiU) i MO proposen al Ple l’adopció dels acords següents:
1. L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat es compromet a sol·licitar al Congrés dels Diputats,
al Senat i al Govern de l’Estat la reforma legislativa estatal que faci possible la no

discriminació de les persones amb discapacitat sensorial en matèria matrimonial, i
concretament la modificació immediata de l’article 56 del Codi Civil i de l’article 58.5 de la
Llei del Registre Civil, per tal de suprimir l’exigència a les persones amb discapacitat
sensorial de certificat mèdic que acrediti la seva aptitud per prestar el consentiment
matrimonial.
2. L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat es compromet a sol·licitar al Congrés dels Diputats,
al Senat i al Govern de l’Estat la reforma legislativa estatal que faci possible la no
discriminació de les persones amb discapacitat sensorial en matèria d’atorgament
d’escriptures i de documents públics així com de testaments i concretament les
modificacions immediates de l’article 697 del Codi Civil espanyol i de l’article 180 del
Reglament del Notariat de 1944, per tal de suprimir l’obligatorietat de presència de dos
testimonis en l’atorgament de documents públics i testaments oberts per part de persones
amb discapacitat sensorial i d’introduir l’ús de les noves tecnologies per a facilitar a
aquestes persones la possibilitat de llegir i signar per si mateixos els documents i
testaments i conseqüentment la modificació de l’article 708 del Codi Civil espanyol per tal
de suprimir la prohibició a les persones amb discapacitat sensorial d’atorgar testament
tancat.
3. L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat es compromet a sol·licitar al Parlament de Catalunya
la modificació del Dret Civil català per fer efectiu el dret de no discriminació de les persones
amb discapacitat sensorial en matèria testamentària. Concretament la modificació dels
articles 421-10 apartat 2 per tal de suprimir l’exigència de testimonis al testament notarial,
del 421-14 apartat 5 per tal de suprimir la prohibició de fer testament tancat i del 421-11
apartat 2b per tal de suprimir la prohibició de cecs, sords i muts per a ser testimonis.
4. L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat es compromet a realitzar, en la mesura del possible,
els canvis i adaptacions oportunes per garantir els drets de les persones amb discapacitat
sensorial en l’accés als serveis públics i a l’administració municipals.
5. L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat es compromet a trametre aquests acords als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris del Congrés dels
Diputats i del Senat, a l’Associació Catalana per a la Integració del Cec i a les regidories
municipals que són necessàries per introduir els canvis i adaptacions oportuns per garantir
els drets de les persones amb discapacitat sensorial en l’accés als serveis públics i a
l’administració municipals.
Votació.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS VINT (20) MEMBRES ASSISTENTS MITJANÇANT
VOTACIÓ ORDINÀRIA.

-------------------A proposta de l'Alcaldessa-Presidenta i en virtut de l'art. 25 a) del ROM, es varia l'ordre del
dia passant l'acord núm. 9 Moció modificada dels grups municipals BO, ERC, PSC, CiU i
MO sol·licitant al Dep. de Salut de la Generalitat de Catalunya la revisió de necessitats dels
dispositius sanitaris d'urgències i emergències del Baix Llobregat Nord, a tractar-se com a
punt núm. 4, i a continuació la resta de punts de manera correlativa.

Ratificació per a la inclusió de l'ordre del dia:
APROVAT PER UNANIMITAT DELS VINT (20) MEMBRES MITJANÇANT VOTACIÓ
ORDINÀRIA.

Acord núm. 4.

Moció modificada dels grups municipals BO, ERC, PSC, CiU i MO
sol·licitant al Dep. de Salut de la Generalitat de Catalunya la revisió
de necessitats dels dispositius sanitaris d'urgències i emergències
del Baix Llobregat Nord.

ALCALDIA
RSN_17/ 2

MOCIÓ MODIFICADA DELS GRUPS MUNICIPALS BO, ERC, PSC, CiU I MO
SOL·LICITANT AL DEPARTAMENT DE SALUT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA,
LA REVISIÓ DE NECESSITATS DELS DISPOSITIUS SANITARIS D’URGÈNCIES I
EMERGÈNCIES ESTRUCTURALS I EN SITUACIONS DE CONTINGÈNCIA DEL SECTOR
SANITARI DEL BAIX LLOBREGAT NORD
Atès que l’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell és l’hospital de referència per una
població d’uns 150.000 habitants de diversos municipis de les comarques del Baix
Llobregat, Anoia i Vallès Occidental, entre els quals es troba el municipi d’Olesa de
Montserrat.
Atès que al municipi d’Olesa de Montserrat, fora de l’horari d’obertura del Centre d’Atenció
Primària, en cas d’urgència o emergència només té la possibilitat de dirigir-se des del
domicili al 061, al 112, a l’Hospital Fundació Sant Joan de Déu de Martorell (11,5 km) o al
CUAP de Sant Andreu de la Barca (17,7 km).
Atès que al municipi d’Olesa de Montserrat, amb una població de 23.391 habitants
(CatSalut, 2016), els contactes més freqüents amb el servei sanitari són sobre patologia
respiratòria (10,6% total, 16% en dones i 7,3% en homes) (CatSalut, 2015); i que en les
èpoques de grip estacional (1 de desembre a 31 de març), aquestes patologies poden
agreujar-se; a més a més, de l’increment global dels contactes per la grip en la població
general.
Atès que al municipi d’Olesa de Montserrat, el 15% de la població té 65 anys o més (43,9%
dones i 56,1% homes) (Idescat, 2015), i consideren les persones que viuen a les 7
residències sociosanitàries del municipi, que són també grups vulnerables en les èpoques
de grip i altres períodes de contingència estacional (per exemple, onades de calor).
Atès que el Departament de Salut afirma haver destinat recursos econòmics (16,9 milions
d’euros, 1 milió més que l’any anterior), per reforçar el Pla Integral d’Urgències a Catalunya
(PIUC) d’hivern per plans de contingència per dispositius, i recursos econòmics addicionals
als hospitals d’aguts i sociosanitaris, així com en l’atenció primària.
Atès que el Comitè d’Empresa de l’Hospital de Martorell manifesta que hi ha una situació de
dèficit estructural i econòmic i que en èpoques de contingència com la de l’actual epidèmia

de grip, s’han agreujat les condicions d’atenció de l’Hospital.
Atès que el Departament de Salut va adquirir un compromís amb l’Hospital de Martorell per
desenvolupar el Pla director, amb l’objectiu de millorar les infraestructures per donar un
servei públic (per exemple ampliació del nombre de llits públics d’aguts disponibles,
actualment 127) i la dotació de personal, però que a data d’avui no s’ha alliberat aquest
recurs econòmic.
Atès que tots els municipis i els corresponents centres de salut haurien d’estar assabentats
sobre el desplegament del PIUC, els dispositius sanitaris disponibles i més adequats,
davant les epidèmies de grip, així com de les altres mesures per a la prevenció de la
malaltia de la grip (vacunació, sobretot en persones més vulnerables, bones pràctiques
d’higiene).
Atès que des del Departament de Salut i la Generalitat de Catalunya s’ha fet una aposta
clara per la participació i la transparència amb les lleis 19/2014 de transparència, accés a la
informació pública i bon govern i la llei 15/1990, la LOSC, llei d’ordenació sanitària de
Catalunya.

És per tot això que els Grups Municipals BO, ERC, PSC, CiU i MO proposen al Ple de
l’Ajuntament l’adopció dels acords següents:
Primer.- Demanar al Departament de Salut que faci arribar a l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat una revisió de les necessitats actuals i urgents de l’Hospital de Martorell i altres
centres sanitaris de referència del municipi; així com els recursos públics disponibles per fer
front a situacions de contingència com l’epidèmia estacional de grip i altres problemes de
salut, en particular els d’Olesa de Montserrat i els altres municipis que composen el sector
sanitari del Baix Llobregat Nord, en comparació amb la resta sectors sanitaris de Catalunya,
incloent els grups més vulnerables (patologia de base i gent gran).
Segon.- Demanar al Departament de Salut que informi anualment a l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat del pla d’actuació i recursos corresponents (estructurals, de gestió, econòmics i
professionals), que es deriven del PIUC del Departament, per fer front a situacions de
contingència en el municipi i en els centres sanitaris de referència del municipi (CAP Olesa,
Hospital Sant Joan de Déu, CUAP Sant Andreu, Línies 061 i 112), així com del sector
sanitari del Baix Llobregat Nord, en comparació amb la resta de sectors sanitaris de
Catalunya.
Tercer.- Demanar al Departament de Salut que garanteixi els serveis d’atenció urgent,
especialment en èpoques de contingència, en el municipi d’Olesa de Montserrat, amb els
dispositius més adients d’acord amb les necessitats del municipi (per exemple, un Centre
d’Urgències d’Atenció Primària), així com les campanyes de comunicació d’aquests serveis
a l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, els centres sanitaris de referència i la ciutadania en
general.
Demanar la transformació de l'actual Centre d'Atenció Primària en un Centre d'Urgències
d'Atenció Primària, ja sigui de forma temporal o permanent.
Així mateix, demanar al Departament de Salut la millora de recursos destinats a l'Atenció
Primària per afavorir la prevenció i les activitats comunitàries i assistencials que han de

permetre que es resolguin la majoria de les urgències de nivell 4 i 5 fora de l'àmbit
hospitalari i que els pacients siguin atesos satisfactòriament en el nivell assistencial que
correspongui.

Quart.- Sol·licitar al Departament de Salut que habiliti les partides pressupostàries adients
per tal que es pugui desenvolupar el Pla director de l’Hospital de Martorell, amb l’objectiu
d’oferir un serveis d’atenció hospitalària d’accés públic i de qualitat, d’acord amb les
necessitats de la seva població de referència.
Votació.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS VINT (20) MEMBRES ASSISTENTS MITJANÇANT
VOTACIÓ ORDINÀRIA.

-------------------Acord núm. 5.

Moció modificada dels grups municipals BO, ERC, PSC i MO per la
utilització del llenguatge inclusiu en totes les comunicacions
institucionals de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat.

DICTAMEN MODIFICAT DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES
PERSONES
La Comissió en sessió ordinària celebrada el dia 16 de gener de 2017, pels vots a favor
del/s els/les senyor/es Monfort (2), Vicente (2) i Arenas (2) cap vot en contra i les
abstencions del/s els/les senyor/es Muñoz (12), Paloma (2) i Ramírez (1) acorda informar
desfavorablement la Moció del Grup Municipal Movem Olesa que es transcriu a continuació:
SERVEIS JURÍDICS
MRN_17/ 4

MOCIÓ MODIFICADA DELS GRUPS MUNICIPALS BO, ERC, PSC I MO DE
L’AJUNTAMENT D’OLESA DE MONTSERRAT PER LA UTILITZACIÓ DEL
LLENGUATGE INCLUSIU EN TOTES LES COMUNICACIONS INSTITUCIONALS DE
L’AJUNTAMENT D’OLESA DE MONTSERRAT
La llengua és l’instrument mitjançant el qual les persones expressem les idees, els
sentiments, els pensaments i les percepcions que ens produeix el món que ens envolta,
però no només compleix una funció de transmetre missatges, sinó que també contribueix a
estructurar el nostre pensament i és reflex de la cultura i de la societat.
Les llengües estan vives i per tant, evolucionen al costat de la societat. Però moltes
vegades i malgrat els avanços socials que han tingut lloc en relació a la igualtat
d’oportunitats, la llengua continua incorporant elements que invisibilitzen les dones o que
contribueixen al manteniment dels estereotips i dels rols tradicionals. No és en cap cas a
causa de la llengua en sí mateixa, ja que tenim una llengua molt rica, sinó més bé en l’ús
que en fem d’ella.

Aquest fet fa que un aspecte important en la lluita per la igualtat real entre dones i homes
passi per eliminar l’ús sexista del llenguatge; ús que no reflecteix només la desigualtat entre
homes i dones, sinó que contribueix a reforçar aquesta situació.

Com es deia al fullet de NOMBRA (Comissió Assessora sobre Llenguatge del Instituto de la
Mujer), “Un ús del llenguatge que representa les dones i als homes i que nomena les seves
experiències és un llenguatge sensat: No amaga, No subordina, No infravalora, No exclou,
No lleva la paraula a ningú”.
La Conferència General de la UNESCO a la Resolució 14.1, aprovada en la 24a reunió, en
l'apartat 1 del paràgraf 2, "a adoptar, en la redacció de tots els documents de treball de
l'Organització, una política encaminada a evitar, en la mesura del possible, l'ús de termes
que es refereixin explícitament o implícitament a un sol sexe, llevat que es tracti de
mesures positives en favor de la dona".
En l’àmbit europeu, la normativa més important que es va aprovar a favor de l’ús del
llenguatge no sexista és la Recomanació sobre l’eliminació del sexisme en el llenguatge del
Comitè de Ministres del Consell d’Europa (21 de febrer de 1990). Basant-se en la
“Declaració sobre la igualtat entre dones i homes” de 16 de novembre de 1988, el Comitè
de Ministres recomana als estats membres: Que fomentin l’ús d’un llenguatge que
reflecteixi el principi d’igualtat entre home i dona, i, amb aquest objecte, que adoptin
qualsevol mesura que considerin útil amb aquesta finalitat:
1. Promoure la utilització, en la mesura que sigui possible, d’un llenguatge no sexista que
tingui en compte la presència, la situació i el paper de la dona en la societat, tal com ocorre
amb l’home en la pràctica lingüística actual.
2. Fer que la terminologia emprada en els textos jurídics, l’administració pública i l’educació
estigui en harmonia amb el principi d’igualtat de sexes.
3. Fomentar la utilització d’un llenguatge lliure de sexisme en els mitjans de comunicació.
Apunta un argument que serà molt repetit en les guies per eradicar el llenguatge sexista: la
incertesa sobre les persones referides quan es fa servir el masculí per als dos sexes. L’ús
del gènere masculí per designar les persones d’ambdós sexes, en el context de la societat
actual, genera una incertesa quant a les persones, homes o dones, referides. Una de les
raons d’aquesta ambigüitat és que l’ús exclusiu de la paraula home per referir-se a homes i
dones estableix una jerarquia entre els dos sexes. El sexisme que impregna el llenguatge
en ús en alguns dels estats membres del Consell d’Europa —establint la preeminència del
masculí sobre el femení— és un obstacle a la igualtat entre homes i dones.
La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes (BOE
71/2007, de 23 de març), en l’article 14 (Criteris generals d’actuació dels poders públics)
estableix, concretament en el punt 11, com un dels criteris d’actuació dels poders públics
“La implantació d’un llenguatge no sexista en l’àmbit administratiu i el seu foment en la
totalitat de les relacions socials, culturals i artístiques”.
La Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes de la Generalitat de
Catalunya a l’Article 3. Principis d'actuació dels poders públics estableix que en compliment
del principi de perspectiva de gènere a què fa referència l'article 41 de l'Estatut d'autonomia
i per a assolir la igualtat efectiva entre dones i homes, sense cap tipus de discriminació per

raó de sexe o de gènere, la interpretació de les disposicions d'aquesta llei i totes les
polítiques i actuacions dels poders públics s'han de regir per (apartat vuitè) un ús no sexista
ni estereotipat del llenguatge: els poders públics definits en l'article 2.a han de fer un ús no
sexista del llenguatge, que eviti l'expressió de concepcions sexistes de la realitat i els usos
androcèntrics i amb estereotips de gènere, i han de promoure un llenguatge respectuós
amb les dones, amb les minories i amb totes les persones en general en l'atenció personal i
en tota la documentació escrita, gràfica i audiovisual. Els poders públics han de formar el
personal en l'ús respectuós i inclusiu de la llengua.
I a l’article 15. Plans d'igualtat de dones i homes del sector públic estableix (apartat 4) que
els plans d’igualtat de dones i homes del sector públic han de complir els requisits de tenir
en compte, entre altres, els àmbits d’actuació relatius a la representativitat de les dones,
l’accés, la selecció, la promoció i el desenvolupament professionals, les condicions laborals,
la conciliació de la vida personal, laboral i familiar, la violència masclista, la prevenció de
riscos laborals amb perspectiva de gènere, la comunicació inclusiva i l’ús d'un llenguatge no
sexista ni androcèntric, i també l’estratègia i l’organització interna de l’organisme.
L’any 2011, la Generalitat Catalunya va publicar la guia “d’usos no sexistes de la llengua en
els textos de l’Administració de la Generalitat de Catalunya”. Des de Movem Olesa
considerem que l’Ajuntament, com a institució ha de seguir aquesta recomanacions i
comprometre’s a partir d’ara a l’ús del llenguatge inclusiu en totes les comunicacions amb la
ciutadania. Aquest canvi no pot consistir en que una persona de l’ajuntament revisi tots els
textos abans de la seva publicació oral o escrita sinó que el conjunt de persones que
desenvolupen la seva tasca a l’ajuntament prenguin consciència en la importància d’utilitzar
correctament el llenguatge, incloent sempre tant els homes com a les dones. Aquest canvi
requereix que tant els i les treballadores de l’ajuntament com les persones que ocupen
càrrecs institucionals tinguin al seu abast instruments que els facilitin la tasca de revisió dels
textos per garantir que s’utilitza un llenguatge inclusiu i és responsabilitat de l’Ajuntament
dotar-los d’aquests recursos.
També és responsabilitat de l’Ajuntament sensibilitzar la població sobre la importància de
l’ús del llenguatge inclusiu i pensem que en aquesta tasca es pot aprofitar el ric teixit
associatiu de la localitat així com treballar per aconseguir la implicació de la comunitat
educativa. Per exemple, els cartells sobre campanyes de sensibilització o participació de
l’ajuntament, moltes vegades van adreçades als “ciutadans” o a “tots” , quan el més fàcil i
inclusiu seria adreçar-les a la “ciutadania” i a “tothom”.
És per tot això que els grups municipals de BO, ERC, PSC i MO proposen al Ple de
l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat es compromet a utilitzar sempre el
llenguatge inclusiu en totes les comunicacions institucionals tant orals com escrites.
SEGON.- L’Ajuntament ha de difondre una guia en format digital que faciliti el compromís
d’utilització d’un llenguatge inclusiu entre tots els treballadors i treballadores de
l’Ajuntament. Ha de facilitar també aquesta guia a les persones portaveus dels grups
municipals i a totes les associacions del poble, així com a totes les persones que la
sol·licitin.

TERCER.- L'Ajuntament es compromet a establir unes persones responsables tècniques de
referència (tècnica d'igualtat, consorci de català) per atendre els dubtes que puguin sorgir
en la guia esmentada en el punt segon.
QUART.- En cas que es detecti un incompliment d’aquest manual, es corregirà l’errada
sempre que sigui possible.
CINQUÈ.- L'Ajuntament, mitjançant les persones responsables tècniques de referència
(tècnica d'igualtat, consorci de català), es compromet a ser vigilant en totes les
comunicacions municipals en relació a l'ús del llenguatge inclusiu.
SISÈ.- Comunicar aquests acords a tots els grups amb representació al Parlament, a la
Federació de Municipis de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis, a l'Associació
de Municipis per la Independència i al Consell Comarcal del Baix Llobregat.
Votació.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS VINT (20) MEMBRES ASSISTENTS MITJANÇANT
VOTACIÓ ORDINÀRIA.

-------------------Acord núm. 6.

Proposta aprovació autorització, disposició i obligacions conveni
constitució usdefruit.

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS
La Comissió en sessió ordinària celebrada el dia 16 de gener de 2017 ha acordat informar
favorablement per 1 vot a favor del Sr.Solà (12), 5 abstencions del Sr. Fortuny (2), Sr.
Fernández (2), 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
FCM_16/ 10

Proposta de la regidora d'Economia i Hisenda
Exp. 1230/2013. Atès que en data 19 de desembre de 2013 l’Ajuntament en Ple va aprovar
el conveni de constitució d’un dret d’usdefruit al terreny del carrer Ample, 50 amb la
descripció següent: Finca registral 1453, inscrita al Tom 2046, Llibre 184 d’Olesa de
Montserrat, Foli 37-38, del Registre de la Propietat de Martorell núm. 2 i referència
cadastral núm.: 7901361/DF0070S/0001/PY.
D’acord amb l’esmentat conveni de constitució d’un dret d’usdefruit del terreny del carrer
Ample, 50 l’Ajuntament li dona l’ús d’aparcament públic amb caràcter provisional, i en tant
no s’executa la UAUr3-Casc Antic.
Atès que la Diputació de Barcelona gestiona, liquida i recapta els impostos i taxes de
cobrament periòdic de l’Ajuntament, mitjançant la delegació aprovada per la Comissió de

Govern en la sessió extraordinària del dia 27 de desembre de 1995 i ratificat pel Ple de la
Corporació el 8 de gener de 1996.
Vist l’expedient T/9347338 (annex núm. 1), de data 27 de desembre de 2016, instruït per
l’Organisme de Gestió Tributària en el qual es determina que hi ha rebuts pendents de
pagament de l’impost sobre béns immobles (IBI) i taxa d’escombraries per un import de
1.293,44 € amb el detall següent:

SUBJECTE
PASSIU

NIF: 36755760N

SOLERNOU RIBERA,
PERE ANTONI

Càrrec

Valor

Obj. Tributari

Expedient

Ex

Import

9347338

Saldo

748080

14097

CL AMPLE 50

2014

378,27 €

378,27 €

811764

14305

CL AMPLE 50

2015

378,46 €

378,46 €

1012963

14338

CL AMPLE 50

2016

383,29 €

383,29 €

748093

465

CL AMPLE 50

2014

25,46 €

25,46 €

748094

465

CL AMPLE 50

2014

25,46 €

25,46 €

811777

429

CL AMPLE 50

2015

25,46 €

25,46 €

811778

429

CL AMPLE 50

2015

25,46 €

25,46 €

1012976

410

CL AMPLE 50

2016

25,79 €

25,79 €

1012977

410

CL AMPLE 50

2016

25,79 €

25,79 €

1.293,44 €

1.293,44 €

TOTAL

Atès que la Junta de Govern Local en sessió extraordinària de data 29 de desembre de
2016 va aprovar declarar la declaració de no subjecció a l’IBI d’acord amb els termes
establerts a l’article 61.5.b) del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de
la llei reguladora de les hisendes locals per un import de 1.140,02 € i l’aprovació de
l’autorització, disposició i obligació de la despesa (ADO) per un import de CINQUANTA-UN
EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS (51,58 €), amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 11 931 22699 “Economia i Hisenda –AF –Despeses diverses” del
pressupost municipal per a 2016 a nom de PERE ANTONI SOLERNOU RIBERA
corresponent a la taxa d’escombraries de l’exercici 2016.

Atès que resta pendent de pagament l’import de CENT UN EUROS AMB
VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS (101,84 €) a nom de PERE ANTONI SOLERNOU RIBERA
corresponent a la taxa d’escombraries dels exercicis 2014 i 2015, d’acord amb l’annex núm.
1.
Vist l'informe de la Tresoreria Municipal la regidora d'Economia i Hisenda proposa a
l'Ajuntament en Ple l'adopció dels acords següents:

PRIMER. Aprovar l’autorització, disposició i obligació de la despesa (ADO) per un import de
CENT UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS (101,84 €), amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 11 931 22699 “Economia i Hisenda –AF –Despeses diverses” del
pressupost municipal per a 2017 a nom de PERE ANTONI SOLERNOU RIBERA
corresponent a la taxa d’escombraries dels exercicis 2014 i 2015, d’acord amb l’annex núm.
1.
SEGON. Notificar aquest acord a l’interessat, a la Intervenció municipal, i a l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
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,
Fernández, Vicente, Arenas i Cornellas, CAP (0) vot en contra, i DUES (2) abstencions dels
senyors/es Jou i Paloma.

-------------------Acord núm. 7.

Propostes aprovació compatibilitat activitats

Acord núm. 7.1.

Proposta autoritzar a la sra. Mercè
compatibilitat de l'activitat privada.

Roquer

i

Compte

la

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS
La Comissió en sessió ordinària celebrada el dia 16 de gener de 2017 ha acordat informar
favorablement per 1 vot a favor del Sr.Solà (12), 5 abstencions del Sr. Fortuny (2), Sr.
Fernández (2), Sra. Jou (2), Sr. Cornellas (2) i Sr. Ramírez (1) i cap vot en contra, la
proposta de l'Alcaldia que es transcriu a continuació:
RÈGIM INTERN
TCR_17/ 3

Proposta de l’Alcaldia

Ra005-17
Exp. 110/1991
Vista la declaració d’activitats efectuada el dia 4 de gener d’enguany per la Sra. MERCÈ
ROQUER I COMPTE, personal funcionari de la plantilla d’aquest Ajuntament, que ocupa el
lloc de treball de Gerent, per mitjà de la qual demana la compatibilitat per a l'exercici d'una
segona activitat privada per compte propi com a advocada.
Atès que la Sra. MERCÈ ROQUER I COMPTE ocupa a l’Ajuntament un lloc de treball que
té assignada una tipologia de jornada de 37,5 hores setmanals i que la dedicació a la
segona activitat és inferior a 18 hores setmanals, distribuïdes fora de la jornada assignada;
Vist que l'article 329, en relació amb l'article 330, del Decret 214/1990, de 30 de juliol,
estableix la possibilitat de reconèixer la compatibilitat per a l’exercici d’activitats privades,
sempre que la suma de les jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no
superi la jornada ordinària establerta a l’entitat local incrementada en un 50% i que no hi
hagi coincidència horària en l’exercici d’ambdues activitats;

Per tot l’exposat, i vist l’informe del departament de Recursos Humans, es proposa al Ple
l'adopció dels següents acords;
PRIMER.- Autoritzar a la Sra. MERCÈ ROQUER I COMPTE la compatibilitat de l’activitat
privada per compte propi declarada el dia 4 de gener de 2017 com a advocada, amb una
dedicació inferior a les 18 hores setmanals, distribuïdes fora de la jornada de treball
assignada en aquest Ajuntament, amb la que desenvolupa com a personal funcionari de la
plantilla d’aquest Ajuntament, amb una tipologia de jornada de 37,5 hores setmanals.
SEGON.- Aquesta autorització restarà sense efecte en els supòsits següents:
- Si l’activitat privada impedís o menyscabés l’estricte compliment dels deures o en
comprometés la seva imparcialitat o independència.
- Si l’activitat privada tingués alguna relació amb els assumptes que la persona conegui per
raó del càrrec.
- Si la dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb la jornada laboral.
TERCER.- La Sra. MERCÈ ROQUER I COMPTE està obligada a posar en coneixement
d’aquest Ajuntament qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la segona
activitat declarada, així com quant al règim de cotitzacions.
QUART.- Comunicar aquests acords a la interessada i a la Junta de Personal.

Votació.
APROVAT per DOTZE (12) vots a favor dels senyors/es Puimedon, Segado, Martínez,
Yañez, Rota, Muñoz, Rosa, Solà, Riera, Vergara, López i Flores, QUATRE (4) vots en
contra dels senyors/es Fernández, Vicente, Arenas i Cornellas, i QUATRE (4) abstencions
dels senyors/es Monfort, Fortuny, Jou i Paloma.

Acord núm. 7.2.

Proposta autoritzar al sr. José
compatibilitat de l'activitat privada.

Ignacio

Maestro

Nieto

la

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS
La Comissió en sessió ordinària celebrada el dia 16 de gener de 2017 ha acordat informar
favorablement per 1 vot a favor del Sr.Solà (12), 5 abstencions del Sr. Fortuny (2), Sr.
Fernández (2), Sra. Jou (2), Sr. Cornellas (2) i Sr. Ramírez (1) i cap vot en contra, la
proposta de l'Alcaldia que es transcriu a continuació:
RÈGIM INTERN
TCR_17/ 4

Proposta de l’Alcaldia
Ra004-17
Exp. 2331/2016
Vista la declaració d’activitats efectuada el dia 9 de gener d’enguany pel Sr. JOSÉ
IGNACIO MAESTRO NIETO, personal funcionari interí de la plantilla d’aquest Ajuntament,
que ocupa el lloc de treball De Cap d’Àrea de Serveis Centrals, per mitjà de la qual demana
la compatibilitat per a l'exercici d'una segona activitat privada per compte propi com a
advocat.
Atès que el Sr. JOSÉ IGNACIO MAESTRO NIETO ocupa a l’Ajuntament un lloc de treball
que té assignada una tipologia de jornada de 37,5 hores setmanals i que la dedicació a la
segona activitat és inferior a 18 hores setmanals, distribuïdes fora de la jornada assignada;
Vist que l'article 329, en relació amb l'article 330, del Decret 214/1990, de 30 de juliol,
estableix la possibilitat de reconèixer la compatibilitat per a l’exercici d’activitats privades,
sempre que la suma de les jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no
superi la jornada ordinària establerta a l’entitat local incrementada en un 50% i que no hi
hagi coincidència horària en l’exercici d’ambdues activitats;

Per tot l’exposat, i vist l’informe del departament de Recursos Humans, es proposa al Ple
l'adopció dels següents acords;
PRIMER.- Autoritzar al Sr. JOSÉ IGNACIO MAESTRO NIETO la compatibilitat de l’activitat
privada per compte propi declarada el dia 9 de gener de 2017 com a advocat, amb una
dedicació inferior a les 18 hores setmanals, distribuïdes fora de la jornada de treball
assignada en aquest Ajuntament, amb la que desenvolupa com a personal funcionari interí
de la plantilla d’aquest Ajuntament, amb una tipologia de jornada de 37,5 hores setmanals.
SEGON.- Aquesta autorització restarà sense efecte en els supòsits següents:
- Si l’activitat privada impedís o menyscabés l’estricte compliment dels deures o en
comprometés la seva imparcialitat o independència.
- Si l’activitat privada tingués alguna relació amb els assumptes que la persona conegui per
raó del càrrec.
- Si la dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb la jornada laboral.

TERCER.- El Sr. JOSÉ IGNACIO MAESTRO NIETO està obligat a posar en coneixement
d’aquest Ajuntament qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la segona
activitat declarada, així com quant al règim de cotitzacions.
QUART.- Comunicar aquests acords a l’interessat i a la Junta de Personal.
Votació.
APROVAT per QUINZE (15) vots a favor dels senyors/es Puimedon, Segado, Martínez,
Yañez, Rota, Rosa, Solà, Riera, Vergara, López, Flores, Monfort, Fortuny, Fernández i
Vicente, CAP (0) vot en contra, i QUATRE (4) abstencions Jou, Paloma, Arenas i
Cornellas.

Acord núm. 7.3.

Proposta autoritzar al sr. Óscar Ramón Cecilia Jiménez la
compatibilitat de l'activitat privada.

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS
La Comissió en sessió ordinària celebrada el dia 16 de gener de 2017 ha acordat informar
favorablement per 1 vot a favor del Sr.Solà (12), 5 abstencions del Sr. Fortuny (2), Sr.
Fernández (2), Sra. Jou (2), Sr. Cornellas (2) i Sr. Ramírez (1) i cap vot en contra, la
proposta de l'Alcaldia que es transcriu a continuació:
RÈGIM INTERN
TCR_17/ 2

Proposta de l’Alcaldia
Ra236-16
Exp. 2132/2016
Vista la declaració d’activitats efectuada el dia 14 de novembre de 2016 pel Sr. ÓSCAR
RAMÓN CECILIA JIMÉNEZ, personal funcionari interí de la plantilla d’aquest Ajuntament,
que ocupa el lloc de treball d’arquitecte tècnic, per mitjà de la qual demana la compatibilitat
per a l'exercici d'una segona activitat privada per compte propi com a arquitecte tècnic.
Atès que el Sr. ÓSCAR RAMÓN CECILIA JIMÉNEZ ocupa a l’Ajuntament un lloc de treball
que té assignada una tipologia de jornada de 37,5 hores setmanals i que la dedicació a la
segona activitat és inferior a 18 hores setmanals, distribuïdes fora de la jornada assignada;
Vist que l'article 329, en relació amb l'article 330, del Decret 214/1990, de 30 de juliol,
estableix la possibilitat de reconèixer la compatibilitat per a l’exercici d’activitats privades,
sempre que la suma de les jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no
superi la jornada ordinària establerta a l’entitat local incrementada en un 50% i que no hi
hagi coincidència horària en l’exercici d’ambdues activitats;

Per tot l’exposat, i vist l’informe del departament de Recursos Humans, es proposa al Ple

l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Autoritzar al Sr. ÓSCAR RAMÓN CECILIA JIMÉNEZ la compatibilitat de l’activitat
privada per compte propi declarada el dia 14 de novembre de 2016 com a arquitecte tècnic,
amb una dedicació inferior a les 18 hores setmanals, distribuïdes fora de la jornada de
treball assignada en aquest Ajuntament, amb la que desenvolupa com a personal funcionari
interí de la plantilla d’aquest Ajuntament, amb una tipologia de jornada de 37,5 hores
setmanals.
SEGON.- Aquesta autorització restarà sense efecte en els supòsits següents:
- Si l’activitat privada impedís o menyscabés l’estricte compliment dels deures o en
comprometés la seva imparcialitat o independència.
- Si l’activitat privada tingués alguna relació amb els assumptes que la persona conegui per
raó del càrrec.
- Si la dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb la jornada laboral.
TERCER.- El Sr. ÓSCAR RAMÓN CECILIA JIMÉNEZ està obligat a posar en coneixement
d’aquest Ajuntament qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la segona
activitat declarada, així com quant al règim de cotitzacions.
QUART.- Comunicar aquests acords a l’interessat i a la Junta de Personal.
Votació.
APROVAT per DISSET (17) vots a favor dels senyors/es Puimedon, Segado, Martínez,
Yañez, Rota, Rosa, Solà, Riera, Vergada, López, Flores, Monfort, Fortuny, Fernández,
Vicente, Arenas i Cornellas, CAP (0) vot en contra, i DUES (2) abstencions dels senyors/es
Jou i Paloma.

-------------------Acord núm. 8.

Proposta aprovació esborrany conveni cessió porció terreny c/ Lluis
Puigjaner 24.

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME I ESPAIS PÚBLICS
La Comissió Informativa d'Urbanisme i Espais Públics, en sessió extraordinària urgent,
celebrada el dia 18 de gener d'enguany, ha acordat amb els vots a favor dels Srs. Rosa
(12), Fernández (2) i Ramírez (1), CAP (0) en contra i les abstencions dels Srs. Fortuny (2),
Sra. Arenas (2) i Sr. Paloma (2), la següent proposta del Regidor d'Obres i Edificacio:
TERRITORI I URBANISME
GOS_16/ 34

Proposta del Regidor d'Obres i Edificació
Exp. GUE-2016-0002-1652: Atès que segons informe de l'arquitecte municipal de data 13
de juny de 2016, dels 840 m2 de la superfície que ocupa la finca situada al carrer Lluis
Puigjaner núm 24 d'aquesta vila, la zona destina a vial públic ocupa 165,50 m2. segons

l'esmentat informe tècnic, per obtenir la titularitat municipal d'aquest sòl destinat a vial cal
procedir a una actuació aïllada en sòl urbà, per tant, atenent a la situació geogràfica del
municipi i considerant habitatges protegits de règim general, s'estima un valor unitari del sòl
de 91,00 €/m2, sent el valor total del sòl objecte de cessió a l'ajuntament de 15.060,50 €.
Atès que la comunitat de propietaris del carrer Lluis Puigjaner número 24 d'aquesta vila, va
acordar en reunió de propietaris de data 8 de maig de 2015, en la que va participar el Sr.
Pere Planas, regidor de territori i urbanisme en aquella data, la cessió a l'ajuntament
sempre i quan no es generin despeses a la comunitat i l'ajuntament assumeixi les obres
d'arranjament de la façana contemplades als amidaments i pressupost que figura a
l'expedient.
Atès que la comunitat de propietaris del carrer Lluis Puigjaner número 24 va acordar per
unanimitat en reunió de propietaris extraordinària de data 4 de novembre de 2016, la cessió
gratuïta del terreny a l'ajuntament, la conformitat amb l'esborrany del conveni llegit a la
reunió i la corresponent autorització al president de la comunitat de propietaris de Lluis
Puigjaner 24 per procedir a la signatura del conveni de cessió de la porció de terreny
esmentada a formalitzar entre la comunitat de propietaris i l'ajuntament.
Atesa la valoració dels Serveis Tècnics municipals del cost de les obres a realitzar a la
façana de l'edifici situat al carrer Lluis Puigjaner 24 tenen un import total de 16.344,09 €,
IVA inclòs, dels quals pel que fa al 48,24% correspon assumir directament a aquest
Ajuntament, atès que és titular de 18 departaments del citat edifici, resultant d'aquesta
forma que el valor de la finca objecte d'oferiment de cessió és superior a les despeses
objecte de contraprestació.
Vist l'informe jurídic emès en data 21 de novembre de 2016, en el qual s'indica que no hi ha
cap impediment legal, per tal de procedir l'aprovació de l'esborrany del conveni de cessió
gratuïta de la citada porció de terreny.

És per tot l'anteriorment exposat que aquesta Regidoria proposa al Ple l'adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Aprovar l'esborrany del Conveni de cessió gratuïta d'una porció de terreny de
165,50 m2 de superfície destinada a vial de la finca situada al carrer Lluís Puigjaner núm.
24 d'aquesta vila, a formalitzar entre aquest Ajuntament i la Comunitat de Propietaris del
referit edifici del carrer Lluís Puigjaner núm. 24 d'aquesta vila.
SEGON.- Facultar a l'alcaldessa, la Sra. Pilar Puimedon Monclús, per signar el conveni en
representació de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, així com la resta de tràmits
necessaris per poder inscriure aquesta cessió al Registre de la Propietat núm. 2 de
Martorell.
TERCER.- Notificar el present acord a la Comunitat de Propietaris del carrer Lluís Puigjaner
núm. 24 d'aquesta vila, i a la Secretaria Municipal a l'objecte de la inclusió en l'inventari de
la citada porció de terreny.
Votació.

APROVAT per QUINZE (15) vots a favor dels senyors/es Puimedon, Segado, Martínez,
Yañez, Rota, Rosa, Solà, Riera, Vergara, López, Flores, Monfort, Fortuny, Fernández i
Vicente, CAP (0) vot en contra, i QUATRE (4) abstencions dels senyors/es Jou, Paloma,
Arenas i Cornellas.

-------------------Ratificació per a la inclusió de l'ordre del dia:
APROVAT PER UNANIMITAT DELS DINOU (19) MEMBRES MITJANÇANT VOTACIÓ
ORDINÀRIA.

Acord núm. 9.

Moció modificada conjunta dels grups municipals BO, ERC, PSC,
CiU i MO per a la defensa dels interessos de les persones afectades
per les clàusules sòl, IRPH, i despeses de formalització de les
hipoteques.

ALCALDIA
MRN_17/ 2

MOCIÓ MODIFICADA CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS BO, ERC, PSC, CiU I MO
PER A LA DEFENSA DELS INTERESSOS DE LES PERSONES AFECTADES PER LES
CLÀUSULES SÒL, IRPH, DESPESES DE FORMALITZACIÓ DE LES HIPOTEQUES, I
PEL SEU ACOMPANYAMENT I ASSESSORAMENT EN EL PROCÉS DE RECLAMACIÓ.
Hem estat testimonis els darrers anys de pràctiques que podrien ser qualificades com a
abusives per part de les entitats financeres cap a les persones usuàries dels serveis
bancaris: clàusules terra, assegurances de cobertura hipotecària que sobrecarregaven
innecessàriament les quotes de les famílies, accions preferents, deute subordinat, crèdits
hipotecaris en què el preu s’havia determinat mitjançant l’índex de referència de préstecs
hipotecaris, comissions bancàries abusives, despeses indegudament cobrades en la
formalització de les hipoteques, entre moltes altres. Les oficines municipals d’atenció al
consumidor (OMICs), així com els diferents serveis d’intermediació i d’atenció de les
diferents administracions, han estat testimonis d’aquest fet, fins al punt de suposar més de
la meitat de les consultes ateses en aquestes oficines darrerament.
Entre 1997 i 2007 es va generalitzar l’aplicació de les anomenades “clàusules sòl i sostre"
que són aquelles clàusules imposades per les entitats de crèdit en els contractes de préstec
amb garantia hipotecària a tipus d'interès variable. Aquestes clàusules tenen la funció
econòmica de limitar un escenari de descens de tipus d'interès ("clàusula sòl") i,
paral·lelament, acotar una pujada de tipus fins a un tipus prefixat per la mateixa entitat
("clàusula sostre").”
Les clàusules sòl han estat incorporades pels bancs com una condició per a la concessió
de crèdits a tipus variable en una pluralitat de contractes de préstec amb garantia
hipotecària, fet que constitueix un desequilibri en els drets i obligacions de les parts en
perjudici de les persones consumidores, ja que la "clàusula sòl" es troba configurada de tal
manera en la seva redacció que el client no es beneficia mai de les baixades dels tipus
d'interès.

Segons algunes estimacions, pot haver-hi entre dos i tres milions de contractes amb
aquesta clàusula.
El passat 9 de maig de 2013 el Tribunal Suprem va fer pública la sentència que declarava
nul·les les clàusules sòl. A partir d’aquest moment, i de manera progressiva, diverses
entitats bancàries han deixat d’aplicar els efectes d’aquesta clàusula. Existeix el dret
reconegut d’iniciar un procés pel retorn de les quantitats pagades des d’aquesta data.
Finalment, i malgrat un informe de l’Advocat General del TJUE que aconsellava la no
retroactivitat del retorn dels imports més enllà del 9 de maig de 2013 “per circumstàncies
excepcionals”, entre les que es troben “les repercussions macroeconòmiques sobre el
sistema bancari d’un estat membre que ja es trobava debilitat” , el TJUE ha fallat en favor
de la retroactivitat des del moment de la signatura dels crèdits hipotecaris que contenien
aquesta tipologia de clàusules.
És aquesta una molt bona notícia que ha de possibilitar el retorn de les quantitats pagades
en excés i una esmena a la totalitat al marc legal hipotecari espanyol: cal acabar amb una
llei hipotecària injusta que permet situacions abusives. Però malgrat tot, la via de retorn
d’aquestes quantitats no serà fàcil, essent necessari un bon coneixement dels drets de les
persones usuàries de les entitats bancàries i de la manera de poder exercir-los.
D’altra banda la sentència 705/2015 de 23 de desembre del Tribunal Suprem va declarar
com a abusives les clàusules que imposen a la persona que contracta el crèdit totes les
despeses de formalització d'hipoteques, quan l’haurien assumir els bancs en la seva
totalitat perquè són les entitats les interessades a registrar l'escriptura hipotecària. Des
d’aquell moment, l'Audiència Provincial de Saragossa, un jutjat de Pontevedra, un altre
jutjat de Granollers i un d'Oviedo, almenys, han donat la raó als i les clients. Aquesta
circumstància afecta al menys a sis milions d'hipoteques a l’Estat Espanyol i aplana el camí
a tots els consumidors i consumidores que volen recuperar els diners pagats en excés en la
formalització de la seva hipoteca.
En aquest context és més necessari que mai l’assessorament de les oficines municipals
d’atenció al consumidor, així com els serveis oferts des d’altres administracions com els
Consells Comarcals, les Diputacions o la Generalitat de Catalunya a través de l’Agència
Catalana de Consum. Es fa imprescindible la possibilitat d’obtenir un assessorament de
primera acollida amb caràcter objectiu, gratuït i universal, no només per identificar
correctament cada casuística i indicar-ne les passes a seguir, sinó per assegurar-ne un
accés universal i equitatiu.
Per evitar possibles abusos o males praxis per part d’assessories privades que puguin
trobar en la debilitat de les persones reclamants i la confusió dels mecanismes una
oportunitat de lucre, pren molt de sentit aquesta primera acollida als serveis municipals. És
també important poder garantir la defensa jurídica d’aquelles persones i/o col·lectius més
vulnerables que no poden accedir als honoraris previs necessaris per interposar les seves
demandes civils quan les entitats no l’atenguin d’ofici. En els casos que es tracti de
persones afectades per l’impagament del seu crèdit hipotecari, poden ser assumits per les
oficines d’intermediació de deutes en l’habitatge o les oficines municipals de l’habitatge.
A banda reclamem que les entitats financeres paguin tots els diners a les persones
afectades tal i com diu la sentència del TJUE i la del Tribunal Suprem.

L'aprovació el passat 20 de gener del Reial Decret Llei 1/2017, de 20 de gener, de mesures
urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl ens sembla insuficient: les
persones afectades han de recuperar tots els seus diners, sense quitances, amb els
interessos que corresponen, en el menor temps possible i d'ofici.
No cal esperar que sigui la justícia, cas a cas, la que resolgui un problema que neix de les
males pràctiques de les entitats bancàries, per tant ha d'operar una posició comuna
harmonitzada amb el Banc d'Espanya que elimini aquesta clàusula dels contractes
hipotecaris. És imprescindible articular els mecanismes normatius necessaris que permetin
reparar el dany causat. No es pot oblidar que aquestes clàusules van ser un element
fonamental de la crisi social de l'habitatge. Per culpa de les clàusules abusives milers de
persones es van veure obligades a deixar de pagar les quotes hipotecàries i, en última
instància, van ser desnonades.
Per tot això els grups municipals BO, ERC, PSC, CiU i MO proposen al Ple l’adopció dels
acords següents:
1. Instar el Govern de l’Estat a tramitar el Decret Llei com a projecte de llei pel procediment
d'urgència per a permetre la millora de l'articulat i per establir un mecanisme general de
devolucions automàtiques de les quantitats defraudades i d'aquesta manera donar
compliment a la Sentència núm. 705/2015 del Tribunal Suprem de 23 de desembre de 2015
sobre condicions generals de la contractació i acció de cessament de clàusules abusives
inserides en préstecs hipotecaris i altres contractes bancaris.
2. Instar el Govern de l’Estat i el Govern de la Generalitat de Catalunya, si la normativa
legal ho permet, que es presentin com a part interessada en el procés i que actuïn en
defensa dels interessos de les nombroses persones afectades per fer complir l’establert a
la sentència del TJUE.
3. Instar el Govern de l’Estat a què desenvolupi una legislació que asseguri la transparència
dels productes bancaris comercialitzats, la seva correcta comunicació a les persones
contractants d’aquests productes, acompanyat també d’un règim sancionador quan
aquestes incorrin en pràctiques abusives o poc transparents.
4. Instar el Govern de l’Estat perquè, des del respecte a l'autonomia dels diferents
organismes, recomani al Banc d'Espanya i a la Comissió Nacional de Mercats i la
Competència l'inici d'actuacions inspectores i si escau de sanció necessàries sobre
l'actuació de les entitats financeres en el cas de clàusules abusives.
5. Instar el Govern de l’Estat que comuniqui al Banc d’Espanya, a la Comissió Nacional dels
Mercats i la Competència i al Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat a realitzar les
actuacions d'inspecció, investigació i sanció necessàries sobre l'actuació de les entitats
financeres en el cas de les clàusules abusives.
6. Instar el Govern de la Generalitat, mitjançant l’Agència Catalana de Consum, a canalitzar
les demandes contra les entitats financeres i a reforçar els serveis destinats a les persones
afectades.
7. Donar suport a totes les iniciatives legislatives i parlamentàries encaminades tant a la
denúncia i divulgació de les males pràctiques abans esmentades, com a defensa i demanda

de restitució del drets de les persones afectades.
8. Instar l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat a seguir oferint serveis gratuïts de primera
acollida (informació i assessorament) per garantir un assessorament objectiu i equitatiu en
defensa dels drets de les persones afectades per les clàusules sòl i sobre els crèdits
contractes en base a l'Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris (IRPH).
9. Instar a que l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat proposi al Col·legi d’Advocats la
signatura d’un acord de col·laboració per a la defensa jurídica d’aquestes persones.
10. Convocar, a través de la empresa Unió de Consumidors de Catalunya i del SIDH
(Servei d’Intermediació en deutes d’Habitatge), a les persones directores de bancs i caixes
del municipi per instar-los a fer totes les accions possibles per a realitzar una correcta
informació i atenció a les persones afectades i a facilitar-los les tasques que han de portar a
exercir el seu dret de devolució reconegut a la sentència del TJUE. En aquestes reunions hi
estaran convidades, a més de les forces polítiques amb representació al consistori els/les
representants de les associacions de veïns i veïnes del municipi.
11. Demanar als ens supramunicipals el suport necessari per reforçar els serveis d’atenció
a les persones afectades, per garantir un primer servei d’assessorament professional i
gratuït, independentment de la mida o les capacitats del municipi on resideixin.
12. Traslladar aquests acords a les associacions de consumidors del municipi, a les entitats
bancàries del municipi, a la PAH Baix Llobregat Nord, al Govern de l’Estat, al Govern de la
Generalitat, a la Diputació de Barcelona (Lleida, Tarragona, Girona), a la FMC i a l’ACM.
Votació.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS DINOU (19) MEMBRES ASSISTENTS MITJANÇANT
VOTACIÓ ORDINÀRIA.

-------------------Ratificació per a la inclusió de l'ordre del dia:
APROVAT PER UNANIMITAT DELS DINOU (19) MEMBRES MITJANÇANT VOTACIÓ
ORDINÀRIA.

Acord núm. 10.

Moció modificada dels grups municipals BO, ERC, PSC, CiU i MO de
suport a la campanya Casa Nostra És Casa Vostra.
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MOCIÓ MODIFICADA DELS GRUPS MUNICIPALS BO, ERC, PSC, CiU i MO DE
SUPORT A LA CAMPANYA CASA NOSTRA ÉS CASA VOSTRA
Des de l’estiu de 2015 Europa assisteix a una greu crisi humanitària com a conseqüència
del desplaçament forçat de centenars de milers de persones que escapen de l’horror de la
guerra, esperant una nova vida digna.

Des del primer moment, la immensa majoria d’ens locals catalans han mostrat la seva
predisposició a acollir persones refugiades, malgrat no disposar de les competències d’asil,
i han dedicat recursos per ajudar-les mitjançant la campanya d’emergència del Fons Català
de Cooperació al Desenvolupament per ajudar a les persones que cerquen refugi a Europa,
i sensibilitzar sobre la situació en que viuen i les causes que han provocat la seva fugida.
Mentre això passava, la majoria dels governs europeus i les institucions internacionals i de
la Unió Europea han incomplert els acords signats sobre refugi i asil, mentre la societat civil
catalana reaccionava mostrant la seva solidaritat activa, tot mobilitzant-se a l’hora de
demanar a les institucions competents que obrissin vies segures per poder acollir persones
refugiades.
En aquest sentit, ha sorgit a Catalunya la campanya unitària Casa Nostra És Casa Vostra,
conformada per milers de persones a títol individual, col·lectius i moviments socials, ONG i
empreses del sector cultural, amb l’objectiu de denunciar la situació que viuen les persones
refugiades i migrants, aconseguir la sensibilització i mobilització de la ciutadania i demanar
polítiques d’acollida reals i efectives a les institucions, sota el lema “volem acollir”.
Les entitats municipalistes catalanes han rebut la petició de la campanya Casa Nostra És
Casa Vostra de fer tot el possible perquè el món local mantingui i reforci el seu compromís
actiu ajudant les persones que necessiten protecció internacional, i es sumi a la seva
iniciativa.
Per tot això, els grups municipals BO, ERC, PSC, CiU i MO proposen al Ple l'adopció dels
acords següents:
1. Declarar el municipi d'Olesa de Montserrat adherit a la campanya Casa Nostra És Casa
Vostra.
2. Sumar-se a la campanya de suport a l’acollida de població refugiada en trànsit a Europa
víctima dels conflictes armats a l’àrea mediterrània del Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament.
3.Convocar a la ciutadania a mobilitzar-se assistint a la convocatòria de manifestació de la
campanya Casa Nostra És Casa Vostra que es celebrarà a Barcelona el proper 18 de
febrer.
4. Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la
Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, i a la Campanya
Casa Nostra És Casa Vostra.
Votació.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS DIVUIT (18) MEMBRES ASSISTENTS MITJANÇANT
VOTACIÓ ORDINÀRIA.

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

Acord núm. 11.

Assumptes urgents

Votació de la urgència:
APROVAT PER UNANIMITAT DELS DIVUIT (18) MEMBRES ASSISTENTS MITJANÇANT
VOTACIÓ ORDINÀRIA.
Acord núm. 11.1.

Moció modificada dels grups municipals BO, ERC, PSC, CiU i MO a
proposta de la PAH del Baix Llobregat nord per eliminar de les
hipoteques l'IRPH declarat nul.
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MOCIÓ MODIFICADA DELS GRUPS MUNICIPALS BO, ERC, PSC, CiU I MO, A
PROPOSTA DE LA PLATAFORMA D'AFECTATS PER LA HIPOTECA DEL BAIX
LLOBREGAT NORD, PER ELIMINAR DE LES HIPOTEQUES L'ÍNDEX DE REFERÈNCIA
DE PRÉSTECS HIPOTECARIS A MÉS DE TRES ANYS (IRPH) DECLARAT NUL.
Les tres modalitats d' IRPH (caixes, bancs i entitats) han estat índexs utilitzats per
referenciar més d'1.500.000 hipoteques a l'estat espanyol impulsats per les entitats
financeres, convencent als clients amb arguments ficticis de més seguretat i estabilitat.
A l'any 2009, la Unió Europea va considerar que aquests índexs (controlats per la mateixa
banca i teòricament vigilats pel Banc d'Espanya) eren sospitosos i fàcilment manipulables.
Per aquest motiu Europa va manar al govern espanyol suprimir-los. En un intent d'acatar
les ordres Europees a l'octubre de 2011 l'Ordre Ministerial EHA/2899/2011contemplava
eliminar els IRPH Caixes, Bancs i CECA però no esmentava l'IRPH Entitats.

I què va passar amb les famílies que en la seva hipoteca tenien subscrit IRPH CAIXES ò
BANCS o CECA? Part dels afectats van quedar subjectes al substitut referenciat en
l'Apartat 3 Bis de les seves respectives escriptures hipotecaries, uns: fixant tipus
d’interès nominal anual publicat es van quedar amb un interès fix, tot i que les seves
pròpies escriptures indicaven que seria variable, perpetuant així i de forma encoberta
l’aplicació d'un tipus d'interès desaparegut i il·legal. I una altra part dels afectats, els que en
la seva escriptura no es contemplava un interès substitutiu vigent, van quedar subjectes
a l’ IRPH Entitats, imposat pel govern a través de la disposició addicional 15 de la Llei
14/2013 de suport als emprenedors i la seva internacionalització i no negociat amb els
afectats.
En els dos casos vulnerant l'article 26 de la l'Ordre Ministerial EHA/2899/2011, article 8 de
la LCGC (Ley de Condiciones Generales de la Contratación) i article 6.3 del Codi Civil.
Queda clar que la normativa torna a estar una altra vegada redactada per la mateixa banca
i que aquesta torna a guanyar i a passar per sobre de la ciutadania, com ja sabem que ha
passat amb tantes lleis que s'han redactat contra la banca per pressió exterior (Europa) o
per pressió social.
Aquesta última estafa de la banca es suma a la que ja hem viscut amb els desnonaments,

les preferents i tantes altres.
Es tracta doncs d'un interès bancari manipulable i abusiu, es a dir una estafa en tota regla,
un autèntic frau que Europa va intentar esmenar però que se segueix mantenint de forma
encoberta per la connivència del Govern i les entitats financeres, i que deixa a més d'un
milió de famílies (unes 300.000 a Catalunya) pagant a les entitats quotes que oscil·len entre
300/400€ mensuals més que les referenciades a l'Euribor.
Aquesta estafa ha portat a moltes famílies al desnonament quan haurien pogut mantenir les
seves cases amb un interès de mercat aparentment més regulat com és l'Euribor.

Lamentablement i mentre no s'anul·li definitivament l'IRPH Entitats i els tipus FIXOS
perpetuats que deriven de l'IRPH caixes/bancs/CECA, això seguirà passant; les famílies
que van signar una hipoteca per tenir un sostre, es veuran al carrer mentre les entitats
continuant enriquint-se i malvenent les seves cases.
Tot i la sentencia coneguda del Tribunal Suprem sobre clàusules sòl, ens trobem amb una
nova clàusula sòl encoberta i no reconeguda. El propi Banc d'Espanya, reconeix a
requeriment del Jutjat Mercantil n.4 de Burgos, la possible manipulació d'aquest tipus
d'interès per part i a favor dels propis interessos de les entitats financeres.
Així doncs, és un índex manipulable que es converteix en un autèntic frau i que porta a gran
part de les famílies afectades a quedar exposades a la pitjor de les cares d'aquesta crisi, ja
que el cas de l'IRPH és realment una altra estafa.

Les persones afectades que a títol individual han intentat negociar amb les seves entitats
bancàries s'han trobat en molts casos amb coaccions, mentides i tècniques agressives per
intentar canviar l’índex, sempre de forma favorable al banc. La situació no nomes descriu el
comportament d'un índex abusiu sinó també d'un índex que fa encara més difícil l’accés a
un bé de primera necessitat com és l'habitatge, encarint el seu preu mitjançant interessos
que repercuteixen en quotes que estan per sobre de la mitjana i molt per damunt d'un
lloguer, nova mostra de les males pràctiques bancàries.
Aquest comportament requereix actuacions per part de l’administració que possibilitin
l’accés a l'habitatge de tots aquells ciutadans que es veuen exclosos.

Des de la primera sentencia que anul·lava l'IRPH i les pioneres, més de 40 sentencies
favorables a la nul·litat d'aquest interès abusiu, que determinen fins i tot la retroactivitat,
com és el cas de les 3 sentencies dictades en el Jutjat Mercantil de Barcelona durant el
primer trimestre de 2015, i disposem a dia d'avui de moltes més, donat que durant el 2016
continuen dictant-se en el mateix sentit, no tan sols a Barcelona, sinó també a la resta de
l'Estat en un degoteig constant, també de la AP d'Alava i amb sentencies fermes de nul·litat
a Valencia i Huelva, de moment.
Amb data 9 de juliol de 2015, el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la moció
presentada a favor dels afectats per l'IRPH per la PAH i en contra de la perdurabilitat
d'aquest. Si be és cert, que les competències en matèria de sistema monetari, divises,
canvi i convertilitat, ordenació del crèdit, banca i assegurances són pròpies del govern
espanyol però hi ha un marge de maniobra en la protecció al consumidor on els governs
locals poden contribuir i pressionar per arribar a acords entre els clients i les entitats

financeres emparant-se en el seu paper de compradors de productes financers. En aquest
sentit, l'Agencia Catalana de Consum de la Generalitat, després de diverses trobades amb
la Comissió d'afectats per l'IRPH de les PAH-Catalanes, va obrir un expedient de
requeriment a 28 entitats bancàries per entendre que hi ha motius suficients de vulneració
dels drets dels consumidors. Posteriorment, i en les reunions que es van produir durant els
mesos de juliol i setembre de 2015 entre la comissió per la desaparició de l'IRPH de les
PAHs i el Síndic de Greuges de Catalunya, aquesta institució, va dictaminar una clara
posició a favor de la nostra comissió i el seu compromís de difondre en els mitjans de
comunicació aquest abús i iniciar una investigació sobre les entitats bancàries amb l'objecte
de instar-les a eradicar de totes les seves hipoteques aquest índex i els seus derivats.
També s'ha de fer una merescuda menció a la recent proposta de resolució del Parlament
Europeu sobre la legislació hipotecaria i els instruments financers de risc a Espanya
(2015/2740 (RSP) de 2 d'octubre, a la que responent entre altres a la petició 1249/2013,
s'adverteix en el seu punt numero 9 que l'ús de l'IRPH és contrari a la Directiva 93/13/CEE
sobre clàusules abusives en contractes celebrats amb consumidors. Tornant així les
autoritats Europees ha deixar constància de l'opacitat, abusivitat i manipulació bancària que
caracteritzen a l'IRPH.
D’acord amb la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, la Llei 24/2015, del
29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la
pobresa energètica (en aquells preceptes seus que no es trobin actualment suspesos pel
Tribunal Constitucional) i la Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del
dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió residencial el Consistori disposa de
potestats, habilitacions i competències per aplicar i fer efectives les activitats necessàries
en matèria d’habitatge.
Finalment afegir que reputats catedràtics en matemàtiques també ho avalen amb els seus
informes sobre IRPH.
És per tot això que els grups municipals BO, ERC, PSC, CiU i MO, en nom de la
Plataforma d'Afectats d'IRPH de la PAH del Baix Llobregat Nord proposen al Ple de
l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
Primer.- Que el ple es posicioni a favor de les famílies afectades i que insti al Parlament
Espanyol a eliminar de forma immediata i definitiva l'IRPH Entitats i els fixos establerts en
substitució dels desapareguts IRPH Caixes/Bancs/CECA, i modifiqui per això l'apartat 3 de
la disposició addicional 15 del Regim de Transició per a la desaparició dels índexs o tipus
d'interès de referència de la Llei 14/2013 de 27 de setembre, d'Ajuda als Emprenedors de
manera que els préstecs quedin a interès nul i es procedeixi a la devolució per part de les
entitats de les quantitats cobrades de més de manera fraudulenta.
Segon.- Impulsar de manera immediata un compromís ètic mitjançant document que reguli
les relacions entre l'Ajuntament i les entitats financeres i altres proveïdors de la institució.
Aquest document valorarà la incorporació de la mediació, la supressió de clàusules
abusives, entre d'altres l'IRPH i els seus derivats, la suspensió de desnonaments en favor
de lloguers socials. i en general la inclusió de mesures per revertir les conseqüències que la
mala practica bancària hagi causat a les famílies afectades. L'Ajuntament, preferentment.
establirà relacions amb aquelles entitats que subscriguin aquest compromís, si això no

vulnera l'ordenament jurídic.
Tercer.- Que aquest consistori, mitjanant la col·laboració amb l’Oficina Municipal
d’Informació al Consumidor (OMIC), Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), l’oficina Local
d`Habitatge i Serveis Socials, posi a disposició de les famílies afectades que vulguin
revisar la clàusula d'aplicació de l'IRPH un servei específic d'ajuda, assessorament,
supervisió i mediació per tal d'evitar l’aplicació de mesures abusives i desproporcionades
per part de les entitats financeres, tal i com ha denunciat reiteradament la Comissió
Europea. En el mateix sentit es garantirà la informació, formació, així com els mitjans
personals, tècnics o físics que cadascun d'aquests òrgans pugui requerir pel correcte
desenvolupament d'aquesta tasca.
Quart.- Transmetre aquesta moció per al seu coneixement i adhesió a les Entitats
Municipalismes, als diferents grups parlamentaris, a la Plataforma d'Afectats per la
Hipoteca i a les associacions de veïns del municipi, així com publicitar obertament aquesta
estafa per tots els mitjans de comunicació local.
Cinquè.- Compromís de realitzar un seguiment actiu i recurrent en el temps (semestral o
anual), pel que fa a les actuacions realitzades per part dels diferents actors directament
implicats (OMIC, OAC, l’Oficina Local d’Habitatge i Serveis Socials) en l’àmbit de l'IRPH.
Igualment que es comparteixi informació i col·laboració amb caràcter recíproc i permanent
amb tots aquells grups o col·lectius d'interès implicats i interessats activament en la causa
del IRPH, com es el cas de la PAH. Amb l’ànim que les promeses i paraules es materialitzin
en fets, i en ans de la transparència que es realitzi un informe de situació (avaluació i
seguiment), i que aquest s'utilitzi en pro de l’aplicació de mesures correctores i/o de millora
en benefici de totes les parts.
Votació.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS DINOU (19) MEMBRES ASSISTENTS MITJANÇANT
VOTACIÓ ORDINÀRIA.

Votació de la urgència:
APROVAT per ONZE (11) vots a favor dels senyors/es Puimedon, Segado, Martínez,
Yañez, Rota, Rosa, Solà, Riera, Vergara, López i Flores, DOS (2) vots en contra dels
senyors Fernández i Vicente, i SIS (6) abstencions dels senyors/es Monfort, Fortuny, Jou,
Paloma, Arenas i Cornellas.
Acord núm. 11.2.

Proposta aprovació ordenança de creació, regulació i supressió de
fitxers de dades de caràcter personal de l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat.

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ
GSR_16/ 32

Proposta de la Regidoria de Tecnologies de la informació i la Comunicació

Exp.2282/2016.Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el 5 de
juliol de 2016, va aprovar dels documents confeccionats per l'empresa Global Legal Data i
l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, en el qual s’inclou la relació de fitxers a declarar d’alta
a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i la supressió dels fitxers declarats a l’Agència
Espanyola de Protecció de dades.
Atès el que estableix l'article 20 de la LOPD (Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal) i l'article 52 de l'RLOPD (Reglament de
desenvolupament de la LOPD, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre), de
forma prèvia a la notificació i a la sol•licitud d'inscripció en el Registre dels fitxers de
titularitat pública, el responsable del fitxer ha de crear, modificar o suprimir el fitxer per mitjà
d'una disposició de caràcter general i publicar al diari o butlletí oficial corresponent aquesta
disposició.

És per tot això que aquesta regidora proposa al Ple l'adopció del següent acord:
PRIMER.- Aprovar inicialment l’Ordenança de creació, regulació i supressió de fitxers de
dades de caràcter personal de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.
SEGON.- Sotmetre l'ordenança a informació pública i audiència dels interessats, mitjançant
anuncis en el Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a
un dels mitjans de comunicació escrit de publicació diària, al tauler d'anuncis de la
Corporació i a la pàgina web municipal, durant un termini de trenta dies hàbils, a comptar
des del dia següent al de la darrera publicació del corresponent anunci en un dels diaris
oficials indicats, als efectes de presentació d’al•legacions i suggeriments.
TERCER.- Establir que finalitzat el citat termini d'informació pública, el Ple Municipal haurà
de resoldre les al•legacions i suggeriments que es presentin. En cas de no presentar-se cap
al•legació ni reclamació, l'ordenança es considerarà com a definitivament aprovada sense
necessitat de cap nou acord plenari. Aprovat el text definitivament, l'ordenança entrarà en
vigor després de la seva publicació integra en el Butlletí Oficial de la Província, sempre que
hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils al qual fa referència l'article 70.2, en
relació a l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local.
Votació.
APROVAT per ONZE (11) vots a favor dels senyors/es Puimedon, Segado, Martínez,
Yañez, Rota, Rosa, Solà, Riera, Vergara, López i Flores, DOS (2) vots en contra dels
senyors Fernández i Vicente, i SIS (6) abstencions dels senyors/es Monfort, Fortuny, Jou,
Paloma, Arenas i Cornellas.

Votació de la urgència:
APROVAT PER UNANIMITAT DELS DINOU (19) MEMBRES ASSISTENTS MITJANÇANT
VOTACIÓ ORDINÀRIA.

Acord núm. 11.3.

Proposta aprovació modificació de crèdits 05/17, per crèdit
extraordinari.

HISENDA
MLA_17/ 4

Proposta de la regidora d’Economia i Hisenda
Exp. 100/2017
Vist l’Informe de la regidoria d’Obres i Edificació, de sol·licitud de modificació de crèdit, del
qual es constata la necessitat d’habilitar un crèdit extraordinari per a l’adequació i renovació
de les instal·lacions de l’enllumenat exterior municipal.
Atès que el finançament es proposa mitjançant l’atorgament d’un préstec per un import de
1.789.348,33 € del “Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energia” (IDAE).
Atès que l’operació de préstec no està prevista al pressupost de 2017, pel que és necessari
fer aquesta modificació de crèdits per adaptar-lo i s’ha de sotmetre a l’aprovació del Ple de
la Corporació, d’acord amb el que s’estableix a l’article 52 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.
Atès que en el termini màxim de 3 mesos des de la notificació de la resolució de concessió
del préstec reemborsable, l’Ajuntament ha d’acreditar que ha iniciat la tramitació del
procediment de contractació, és necessari disposar de la disponibilitat pressupostària al
més aviat possible.

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’article 33 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, relatiu a la tramitació d’urgència del procediment.
Vist l’informe d’Intervenció, la regidora d’Economia i Hisenda proposa al Ple de la
Corporació l’adopció dels acords següents:

PRIMER. Aprovar la declaració d’urgència de l’expedient justificada per la necessitat
d’acreditar l’inici de la tramitació del procediment de contractació.
SEGON. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits 05/17, per crèdit extraordinari, per un
import de 1.789.348,33 €, al pressupost de 2017, finançat amb endeutament, d’acord amb
el resum de modificacions de crèdit contingut a l’expedient.
TERCER. Aprovar el projecte comptable “2017 2 URQ12 12 ADEQUACIÓ I RENOVACIÓ
INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT EXTERIOR ”.
QUART. Exposar al públic durant vuit dies, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província,

durant els quals els interessats podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions
que estimin convenients davant el Ple.
CINQUÈ. Finalitzat el període d’exposició pública, en cas que no s’hagi presentat cap
reclamació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu, sense que sigui necessari un
acord plenari i sense que entri en vigor fins que s’hagi publicat l’esmentada modificació.
SISÈ. Notificar aquests acords a la regidoria d’Obres i Edificació.
Votació.
APROVAT per DISSET (17) vots a favor dels senyors/es Puimedon, Segado, Martínez,
Yañez, Rota, Rosa, Solà, Riera, Vergara, López, Flores, Fernández, Vicente, Jou, Paloma,
Arenas i Cornellas, CAP (0) vot en contra, i DUES (2) abstencions dels senyors/es Monfort
i Fortuny.

-------------------Acord núm. 12.

Control, Precs i Preguntes

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

