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ACTA DEL PLE MUNICIPAL
Sessió Ordinària de data 28 de gener de 2021
A Olesa de Montserrat, essent les 19:00 hores 28 de gener de 2021, es reuneixen a la Sala
de Sessions de la Casa de la Vila, prèvia citació i per la celebració de Sessió Ordinària a la
que fa referència l’article 78.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Regim Jurídic de les Entitats Locals,
els següents regidors i regidores:
Alcalde
Miguel Riera Rey
Membres
Lourdes Vallès Reguart
Jordi Martínez Vallmitjana
Xavier Rota Boada
Ada Agut i Domènech
Jorge López Guevara
Dídac Solà Sánchez
Ivan Carreira Picamal
Fernando Darío Vicente Benetti
Carlos Fernández Ruíz
Maria Lourdes Garcia Vila
Marola Cantarell Mora
Jordi Parent Beltran
Mireia Monfort Sòria
Jose Maria Paniello Limiñana
Olga Vanesa Carrasco Rodríguez
Carlos Navia Baldoma
Marc Serradó Mestres
Marc Guevara Monfort
Domènec Paloma Sancho
Secretari accidental
Vicenç Tur Martí
Interventora
Javier Ríos Muñoz
Excusa la seva assistència
Almudena Toledo Rodríguez

Comprovada l’existència del quòrum necessari perquè es pugui celebrar la sessió, declarada
pública per la Presidència, es procedeix a obrir el debat i votació dels assumptes inclosos
dins de l’ordre del dia i/o sobrevinguts.
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Ordre del dia
I - PART RESOLUTIVA
1.1.- Acta Sessió Ordinària de data 22 de desembre de 2020. Exp. 2020/5421
1.2.- Acta Sessió Extraordinària i Urgent de data 19 de gener de 2020, Sorteig membres
meses Eleccions al Parlament de Catalunya 2021. Exp. 2021/0296
1.3.- Modificació de l'ordenança fiscal número 11. Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús
públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. Exp. 2021/0179
1.4.- Fiscalització prèvia limitada de requisits bàsics. Exp. 2021/0037
1.5.- Aprovació addendes de pròrroga Convenis OLH/XMLS per 2021. Exp. 2018/4537.
1.6.- Aprovació del text definitiu, incloses les modificacions, de l'Ordenança Municipal de
vianants i vehicles i desestimar al·legació. Exp. 2020/2254
1.7.- Aprovació del text definitiu i estimació parcial d'al·legacions de l'Ordenança de
Control, protecció i tinença d'animals. Exp. 2020/4085
1.8.- Verificació text refós modificació 1 Pla Parcial SUPr.4 Cal Candi. Exp. 2020/2006.
1.9.- Aprovació modificació contractegestió de serveis públics del servei de recollida de
sòlids i urbans i neteja viària. Exp. 2014/1540.
1.10.- Urgències
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II - CONTROL DE GOVERN
2.1.- Presa de coneixement de la renúncia al càrrec de regidor del Sr. Marc Guevara
Monfort. Exp. 2021/0366
2.2.- Donar compte de la relació de Decrets mes de Desembre de 2020
2.3.- Precs i preguntes
Desenvolupament de la sessió
I - PART RESOLUTIVA
Punt 1.1 Acta Sessió Ordinària de data 22 de desembre de 2020. Exp. 2020/5421
“
L’article 50 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós
de les disposicions legals vigents en matèria de règim local. disposa que de cada sessió
s'estendrà acta pel secretari de la corporació o, si s'escau, de l'òrgan corresponent, fent
constar com a mínim, la data i hora del començament i fi; els noms del president i altres
assistents; els assumptes tractats; el resultat dels vots emesos i els acords adoptats. A les
sessions plenàries s'han de recollir succintament les opinions emeses.
L’article 109 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 estableix que, de cada
sessió d’òrgan col·legiat, el/la secretari/a estendrà acta.
L’acta és un document públic, solemne i autèntic redactat pel/la Secretari/a de la Corporació,
on es recullen els acords adoptats per aquesta en el curs de la sessió, el resultat de les
votacions i les incidències que hagin tingut lloc durant aquell.
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Per altre banda, l’article 110.2 del mateix text legal estableix que l'acta, un cop aprovada per
l’òrgan competent, es transcriurà en el Llibre d'Actes, autoritzant amb les signatures de
l'Alcalde/ssa i del/la Secretari/a.
L’esborrany de l’acta de la sessió indicada ha estat tramesa als membres que integren
aquest òrgan col·legiat als efectes d’observacions i/o esmenes.
Tenint en compte tot el relacionat, no s'aprecien observacions o errades a corregir i és per
això que aquesta Alcaldia en ús de les atribucions que m’atorga l’article 21 de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, proposo a la Comissió Informativa
General l’adopció del següent
ACORD
PRIMER Aprovar l’acta del Ple de la Sessió Ordinària de data 22 de desembre de 2020,
deixant còpia certificada del present acord a l’expedient.
SEGON.- Trametre l’acta aprovada al Departament de Polítiques Digitals i Administració
Pública de la Generalitat de Catalunya, al Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas
i procedir a la seva publicació.”
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per:
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20 vots a Favor:
Miquel Riera Rey, Lourdes Vallès Reguant, Jordi Martínez Vallmitjana, Xavier Rota i Boada,
Ada Agut i Domènech, Jordi López Guevara, Didac Solà Sánchez, Ivan Carreira Picamal,
Fernando Darío Vicente Benetti, Carlos Fernández Ruiz, Maria Lourdes Garcia Vila, Marola
Cantarell i Mora, Jordi Parent i Beltran, Mireia Monfort i Sòria, José María Paniello Limiñana,
Olga Vanesa Carrasco Rodríguez, Carlos Navia Baldomá, Marc Serradó Mestres, Marc
Guevara Monfort, Domènec Paloma Sancho
Votació: Majoria Simple.
Punt 1.2 Acta Sessió Extraordinària i Urgent de data 19 de gener de 2020, Sorteig
membres meses Eleccions al Parlament de Catalunya 2021. Exp. 2021/0296
“L’article 50 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text
Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local. disposa que de cada
sessió s'estendrà acta pel secretari de la corporació o, si s'escau, de l'òrgan corresponent,
fent constar com a mínim, la data i hora del començament i fi; els noms del president i altres
assistents; els assumptes tractats; el resultat dels vots emesos i els acords adoptats. A les
sessions plenàries s'han de recollir succintament les opinions emeses.
L’article 109 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 estableix que, de cada
sessió d’òrgan col·legiat, el/la secretari/a estendrà acta.
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L’acta és un document públic, solemne i autèntic redactat pel/la Secretari/a de la Corporació,
on es recullen els acords adoptats per aquesta en el curs de la sessió, el resultat de les
votacions i les incidències que hagin tingut lloc durant aquell.
Per altre banda, l’article 110.2 del mateix text legal estableix que l'acta, un cop aprovada per
l’òrgan competent, es transcriurà en el Llibre d'Actes, autoritzant amb les signatures de
l'Alcalde/ssa i del/la Secretari/a.
L’esborrany de l’acta de la sessió indicada ha estat tramesa als membres que integren
aquest òrgan col·legiat als efectes d’observacions i/o esmenes.
Tenint en compte tot el relacionat, no s'aprecien observacions o errades a corregir i és per
això que aquesta Alcaldia en ús de les atribucions que m’atorga l’article 21 de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, proposo a la Comissió Informativa
General l’adopció del següent
ACORD
PRIMER Aprovar l’acta del Ple de la Sessió Extraordinària i Urgent de data 19 de gener de
2021, deixant còpia certificada del present acord a l’expedient.
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SEGON.- Trametre l’acta aprovada al Departament de Polítiques Digitals i Administració
Pública de la Generalitat de Catalunya, al Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas
i procedir a la seva publicació.”
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per:
20 vots a Favor:
Miquel Riera Rey, Lourdes Vallès Reguant, Jordi Martínez Vallmitjana, Xavier Rota i Boada,
Ada Agut i Domènech, Jordi López Guevara, Didac Solà Sánchez, Ivan Carreira Picamal,
Fernando Darío Vicente Benetti, Carlos Fernández Ruiz, Maria Lourdes Garcia Vila, Marola
Cantarell i Mora, Jordi Parent i Beltran, Mireia Monfort i Sòria, José María Paniello Limiñana,
Olga Vanesa Carrasco Rodríguez, Carlos Navia Baldomá, Marc Serradó Mestres, Marc
Guevara Monfort, Domènec Paloma Sancho
Votació: Majoria Simple
La sra. Mireia Monfort s’absenta de la sessió
Punt 1.3 Modificació de l'ordenança fiscal número 11. Taxa per l'ocupació de terrenys
d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. Exp. 2021/0179
“Que la Comissió Informativa d’Economia i Serveis Centrals de l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat, en Sessió Ordinària, celebrada el dia 20 de gener de 2021, va emetre dictamen
que es transcriu a continuació per:
Sotmesa la proposta és dictaminada favorablement per:
3 vots a Favor Dídac Solà Sánchez, Domènec Paloma Sancho, Marc Serrado Mestres
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3 Abstencions Carlos Navia Baldoma, Maria Lourdes Garcia Vila, Marola Cantarell Mora
“Proposta de la Regidoria d’Economia i Hisenda
Exp. 2021/0179
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la
nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària,
a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina
normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els
ciutadans.
Amb la finalitat d’alleugerar els efectes provocats per la persistent crisi sanitària de la COVID19 i l’obligació, en molts casos, de limitació de l’activitat o reducció dràstica dels ingressos
provocats per les ordres encaminades a limitar la mobilitat i reduir dràsticament els
aforaments dels locals es proposa suspendre l’aplicació de l’ordenança amb efectes des del
dia següent de la publicació de l’acord corresponent i fins al 30 de juny de 2021, esperant
que en aquella data la normalització de la situació permeti assegurar i reprendre l’activitat
d’oci i restauració.
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 i, tenint en
compte que la modificació de l’ordenança ha d’estar aprovada definitivament al més aviat
possible, aquesta modificació s’ha de tramitar pel procediment d’urgència.
Vista la memòria de l’Alcaldia i l’informe de la Secretaria.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER.- Tramitar per urgència el procediment reduint a la meitat els terminis establerts per
al procediment ordinari d’acord amb allò establert en l’article 33 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
SEGON.- Aprovar provisionalment les modificacions de l’ordenança fiscal número 11. Taxa
per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.
TERCER.- Sotmetre l’expedient a informació pública en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament,
al Butlletí Oficial de la Província i en un diari de major difusió de la província durant quinze
dies, com a mínim, dins dels quals els interessats podran examinar-lo i presentar les
reclamacions que estimin oportunes. També estarà a la disposició dels interessats a la seu
electrònica de l’Ajuntament https://www.olesademontserrat.cat/seu-electronica/anuncisedictes.htm
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Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període
d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran
definitivament aprovats.
QUART.- L’acord d’aprovació definitiva (exprés o tàcit) i el text íntegre de la modificació de les
ordenances fiscals modificades, es publicaran en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al Butlletí
Oficial de la Província, moment en el qual entrarà en vigor. També estarà a la disposició dels
interessats a la seu electrònica de l’Ajuntament https://www.olesademontserrat.cat/seuelectronica/ordenances-fiscals.htm”
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per:
19 vots a Favor:
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Miquel Riera Rey, Lourdes Vallès Reguant, Jordi Martínez Vallmitjana, Xavier Rota i Boada,
Ada Agut i Domènech, Jordi López Guevara, Didac Solà Sánchez, Ivan Carreira Picamal,
Fernando Darío Vicente Benetti, Carlos Fernández Ruiz, Maria Lourdes Garcia Vila, Marola
Cantarell i Mora, Jordi Parent i Beltran, José María Paniello Limiñana, Olga Vanesa Carrasco
Rodríguez, Carlos Navia Baldomá, Marc Serradó Mestres, Marc Guevara Monfort, Domènec
Paloma Sancho
Votació: Majoria Simple
La sra. Mireia Monfort s’incorpora a la sessió
Punt 1.4 Fiscalització prèvia limitada de requisits bàsics. Exp. 2021/0037
“Que la Comissió Informativa d’Economia i Serveis Centrals de l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat, en Sessió Ordinària, celebrada el dia 20 de gener de 2021, va emetre dictamen
que es transcriu a continuació per:
Sotmesa la proposta és dictaminada favorablement per:
2 vots a Favor Dídac Solà Sánchez, Domènec Paloma Sancho
4 Abstencions Carlos Navia Baldoma, Marc Serrado Mestres, Maria Lourdes Garcia Vila,
Marola Cantarell Mora
“Proposta de la Regidora d’Economia i Hisenda
Exp. 2021/0037
La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local
va modificar els articles 213 i 218 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text
Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), tot introduint una ordre directa
al Govern Espanyol per a la regulació dels procediments de control intern i la metodologia
d’aplicació amb l’objectiu, entre altres, de reforçar el control econòmic-pressupostari i el
paper de la funció interventora en les entitats locals.
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El Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, en exercici de la tasca encomanada, ha elaborat i
aprovat el Reglament que regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector
Públic Local, el qual ha estat aprovat per RD 424/2017 de 28 d’abril (en endavant RDCI). El
nou Reglament de Control va iniciar la seva vigència a partir de l’1 de juliol de 2018.
L’art. 13 del RCI preveu la possibilitat d’establir com a règim de fiscalització i intervenció de
les despeses un règim especial que suposa comprovar, amb caràcter previ a la seva
aprovació, que els expedients compleixen amb uns requisits considerats bàsics tant pel
legislador com per la pròpia corporació. L’establiment d’aquest règim limitat fa sotmetre
aquests mateixos expedients a un control ple posterior en el marc de l’exercici del control
financer que també té atribuïda la Intervenció de Fons.
Per als casos en què el ple acordi la fiscalització i intervenció limitada prèvia, l’òrgan
interventor es limitarà a comprovar els requisits bàsics que es resumeixen en els següents:
a) L’existència de crèdit pressupostari i que el proposat és l’adequat a la naturalesa de
la despesa o obligació que es proposi contreure.
b) Que les obligacions o despeses es generen per un òrgan competent.
c) Els altres aspectes que, per la seva transcendència en el procés de gestió, determini
el Ple a proposta del President i previ informe de l’òrgan interventor.
Com a novetat, independentment que el Ple hagi dictat acord o no, es consideren, en tot cas,
transcendents en el procés de gestió els aspectes que fixi l’acord de Consell de Ministres
vigent respecte l’exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics, en els
supòsits que siguin aplicables a les entitats locals, que s’han de comprovar en tots els tipus
de despesa que comprèn.
Sense perjudici del que estableix l’article 13 del RCI , quan s’efectuï la intervenció prèvia de
la liquidació de la despesa o el reconeixement d’obligacions caldrà també comprovar allò que
preveu l’article 19 del mateix Reglament, que es resumeix en:
a) Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s’escau, fiscalitzades
favorablement, quan correspongui.
b) Que els documents justificatius de l’obligació s’ajusten a les disposicions aplicables i
en tot cas consti: la identificació del creditor, l’import de l’obligació i les prestacions
realitzades o altres causes de les quals derivi l’obligació del pagament.
c) Que s’ha comprovat materialment, quan escaigui, la realització efectiva i conforme de
la prestació.
Si bé l’establiment d’una fiscalització limitada prèvia és potestativa, l’Ajuntament de Olesa de
Montserrat considera adient implementar aquest règim especial de fiscalització, en els
termes ara del nou Reglament, per tal que els diferents serveis siguin coneixedors d’una
forma més sistemàtica de tots aquells extrems considerats de bàsic compliment per a que
l’expedient pugui ser inicialment aprovat. Tot plegat ha de permetre una millora qualitativa
dels expedients administratius i una major agilitat en la tramitació dels mateixos.
D’acord amb l’art. 13 del RCI per a la determinació dels requisits considerats bàsics cal
atendre a aquells que assegurin l’objectivitat, la transparència, la no discriminació i la igualtat
de tracte en les actuacions públiques, i resultaran d’aplicació en tot cas els requisits bàsics
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recollits en l’Acord del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008 i 25 de juliol de 2018, en
tot allò que sigui d’aplicació a les Entitats Locals.
Els tipus de despesa s’han classificat dins de les següents àrees:






Personal
Contractació
Patrimoni
Subvencions i transferències
Altres expedients de despesa

Pel que fa a la fiscalització prèvia de drets i ingressos, d’acord amb l’art. 9 del RCI es pot
substituir per la presa de raó en comptabilitat.
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L’esmentat règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia així com la presa de raó en
comptabilitat serà d’aplicació a l’Ajuntament i als seus ens dependents subjectes a funció
interventora.
Vist l’acord de Ple de data 22 de novembre de 2018, en el que s’aprovava la fiscalització
prèvia limitada de requisits bàsics però no s’incloïa la Resolució de 25 de juliol de 2018, de la
Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per la qual es publica l'Acord de Consell de
Ministres de 20 de juliol de 2018, pel qual es dóna aplicació a la previsió dels articles 152 i
147 de la Llei general pressupostària, respecte a l'exercici de la funció interventora en règim
de requisits bàsics en l'àmbit dels contractes de sector públic i encàrrecs a mitjans propis.
D’acord amb l’art. 13 del RCI, la competència per a l’aprovació de la implantació del règim de
fiscalització i intervenció limitada prèvia correspon al Ple, a proposta de l’Alcalde i previ
informe de la Intervenció; i d’acord amb l’art. 9 del mateix reglament també correspon al Ple
la substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos per la presa de raó en
comptabilitat.
Atès que la Intervenció ha emès el seu informe per a l’aprovació del règim de fiscalització i
intervenció limitada prèvia de requisits bàsics, el qual obra en l’expedient.
Per tot l’exposat, vista la normativa aplicable, i en concret el que disposa el TRLRHL, el RDCI
i els Acords del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008 i 25 de juliol de 2018, i el RD
128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració
Local amb habilitació de caràcter nacional.
En virtut de tot això, aquesta Regidora proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels
següents:
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar l’establiment del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de les
despeses i obligacions de l’Ajuntament i de les entitats del seu sector públic subjectes a
funció interventora, d’acord amb l’article 13 del RD 424/2017.
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SEGON.- Aprovar els tipus de despeses i obligacions sotmeses a fiscalització i intervenció
limitada prèvia en règim de requisits bàsics que es concreten en l’Annex I d’aquest acord, els
quals formen part del mateix a tots els efectes legals, i els quals engloben tots els tipus de
despeses i obligacions amb efectes pressupostaris, a excepció d’aquells que els sigui
d’aplicació el règim ordinari de fiscalització i intervenció prèvia
TERCER.- Aprovar els requisits bàsics adaptats als Acords del Consell de Ministres de 30 de
maig de 2008 i 25 de juliol de 2018 a comprovar en l’exercici de les actuacions de
fiscalització i intervenció de limitada prèvia en règim de requisits bàsics, que es concreten en
l’Annex I d’aquest acord.
QUART.- Aprovar que qualsevol altra tipologia de despesa no enumerada expressament en
l’Annex I també estarà sotmesa a fiscalització i intervenció prèvia limitada de requisits bàsics,
havent-se de comprovar els extrems generals regulats en el RD 424/2017.
CINQUÈ.- Aprovar la substitució de la fiscalització prèvia de drets i ingressos per la presa de
raó en comptabilitat, a l’Ajuntament i a les entitats del seu sector públic subjectes a funció
interventora, d’acord amb l’article 9.1 del RD 424/2017.
SISÈ.- Donar compte del presents acords a la Intervenció, a la Secretaria i a la Tresoreria,
així com als diferents centres gestors, tant de l’Ajuntament com de les entitats del seu sector
públic subjectes a funció interventora.”
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Sotmesa la proposta a votació és aprovada per:
18 vots a Favor:
Miquel Riera Rey, Lourdes Vallès Reguant, Jordi Martínez Vallmitjana, Xavier Rota i Boada,
Ada Agut i Domènech, Jordi López Guevara, Didac Solà Sánchez, Ivan Carreira Picamal,
Fernando Darío Vicente Benetti, Carlos Fernández Ruiz, Maria Lourdes Garcia Vila, Marola
Cantarell i Mora, Jordi Parent i Beltran, Mireia Monfort i Sòria, José María Paniello Limiñana,
Olga Vanesa Carrasco Rodríguez, Carlos Navia Baldomá, Domènec Paloma Sancho
2 abstencions:
Marc Serradó Mestres, Marc Guevara Monfort
Votació: Majoria Simple
Punt 1.5 Aprovació addendes de pròrroga Convenis OLH/XMLS per 2021. Exp.
2018/4537.
“Que la Comissió Informativa d’Urbanisme i Espais Públics de l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat, en SESSIÓ ORDINÀRIA, celebrada el dia 21 de gener de 2021, va emetre
dictamen que es transcriu a continuació per:
Votació:
Aprovat:
3 vots a favor (Domènec Paloma Sancho, Ivan Carreira Picamal, Marc Guevara Monfort)
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3 abstencions (Almudena Toledo Rodriguez, Jordi Parent Beltran, Jose Maria Paniello
Limiñana)
“Proposta de la Regidoria d’Habitatge
Exp. 2018/4537
Atès que el Ple de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, en sessió ordinària celebrada el 27 de
febrer de 2020, va aprovar el “Conveni de col·laboració i d’encàrrec de gestions entre
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat relatiu a l’Oficina
d’Habitatge situada en aquest municipi” i el “Conveni de col·laboració entre l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat relatiu al Programa de
mediació per al lloguer social d’habitatges”, per a l’any 2020, fins al 31 de desembre de 2020.
Atès que el 5 de novembre de 2020 i via correu electrònic, l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya proposa a l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, en el marc del Decret 75/2014, de
27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge, la continuïtat dels convenis amb les mateixes
condicions de 2020, mitjançant la subscripció d’addendes de pròrroga. La sol·licitud de
subscripció de les addendes de pròrroga per a l’any 2021 signada per l’Alcalde es va enviar a
l’Agència de l’Habitatge el 3 de desembre de 2020.Atès que el 14 de desembre de 2020 i

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica
de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat (https://www.olesademontserrat.cat/seu-electronica.htm). Utilitzi el "Codi per a la validació" que
apareix a la capçalera.

via correu electrònic, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya envia les addendes
individualitzades dels convenis relatius a l’Oficina Local d’Habitatge i al Programa de
mediació per al lloguer social d’habitatges per a l’any 2021, per a la seva aprovació
per part del Ple.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels
següents
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar l’addenda de pròrroga del “Conveni de col·laboració i d’encàrrec de
gestions entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat
relatiu a l’Oficina d’Habitatge situada en aquest municipi, per a l’any 2021”, i l’addenda de
pròrroga del ”Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat relatiu al Programa de mediació per al lloguer social, per
a l’any 2021”, amb efectes des de l’1 de gener de 2021 i fins al 31 de desembre de 2021.
SEGON.- Aprovar el compromís d’ingrés per import de 28.223,00€ al concepte pressupostari
“44 45060 Agència de l’Habitatge – Conveni OLH/XMLS” en concepte d’aportació màxima
del Conveni relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge per l’any 2021.
TERCER.- Aprovar el compromís d’ingrés per import de 4.500,00€ al concepte pressupostari
“44 45060 Agència de l’Habitatge – Conveni OLH/XMLS” en concepte d’aportació màxima
global del Conveni relatiu al Programa de mediació per al lloguer social d’habitatges per l’any
2021.
QUART.- Facultar l’Alcalde per a la signatura de les addendes de pròrroga dels convenis
esmentats a l’acord primer.
CINQUÈ.- Notificar aquests acords a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i a la Intervenció
municipal.
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SISÈ.- Publicar els convenis en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Registre de
convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya. ”
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per:
20 vots a Favor:
Miquel Riera Rey, Lourdes Vallès Reguant, Jordi Martínez Vallmitjana, Xavier Rota i Boada,
Ada Agut i Domènech, Jordi López Guevara, Didac Solà Sánchez, Ivan Carreira Picamal,
Fernando Darío Vicente Benetti, Carlos Fernández Ruiz, Maria Lourdes Garcia Vila, Marola
Cantarell i Mora, Jordi Parent i Beltran, Mireia Monfort i Sòria, José María Paniello Limiñana,
Olga Vanesa Carrasco Rodríguez, Carlos Navia Baldomá, Marc Serradó Mestres, Marc
Guevara Monfort, Domènec Paloma Sancho
Votació: Majoria Simple
Punt 1.6 Aprovació del text definitiu, incloses les modificacions, de l'Ordenança
Municipal de vianants i vehicles i desestimar al·legació. Exp. 2020/2254

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica
de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat (https://www.olesademontserrat.cat/seu-electronica.htm). Utilitzi el "Codi per a la validació" que
apareix a la capçalera.

“Que la Comissió Informativa de Serveis a les Persones de l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat, en Sessió Ordinària, celebrada el dia 20 de gener de 2021, va emetre dictamen
que es transcriu a continuació per:
Sotmesa la proposta és dictaminada per:
Dictaminant Favorablement
2 vots a Favor Ada Agut Domènech, Domènec Paloma Sancho
4 Abstencions Fernando Darío Vicente Benetti, Marc Serradó Mestres, Mireia Monfort Sòria,
Olga Vanesa Carrasco Rodríguez
“Proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana
Exp. 2020/2254
La present proposta d’acord es presenta de conformitat amb el que disposen els articles 6, 8,
52, 66, 178 i 237 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat per
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i 4, 22.2.d), 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local
L’Ordenança de Circulació de Vianants i Vehicles, desplega les competències que
l'Ajuntament d’Olesa de Montserrat te atribuïdes en matèria de transit, circulació i
estacionament de vehicles i seguretat viaria en el marc de les actualment vigents, el text
refós de la Llei sobre transit, circulació de vehicles de motor i seguretat viaria, aprovat pel
Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, el Reglament General de Circulació, aprovat
pel Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, i la resta de normes europees, estatals i
autonòmiques d’aplicació.
La voluntat de modificació de l’Ordenança de circulació per adaptar-la a algunes mancances
en la seva regulació sobre:
-

Vehicles de transport de mercaderies perilloses d'acord amb allò que disposa l'Acord Europeu
sobre transport internacional de mercaderies perilloses per carretera (ADR) i el Reial Decret
4
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97/2014, de 14 de febrer, pel qual es regulen les operacions de transport de mercaderies
perilloses per carretera en territori espanyol.
Un marc normatiu uniforme respecte a la circulació dels vehicles de transport de
mercaderies, d'acord al que disposa el RD 2822/1998 de 23 de desembre pel que s'aprova el
Reglament General de Vehicles.
Establir una regulació més complerta i estable sobre els vehicles de mobilitat personal (VMP)
Transport escolar i de menors, d'acord amb allò que disposa el Decret 161/1996, de 14 de
maig, pel qual es regula el servei escolar de transport per tal de facilitar el desplaçament de
l'alumnat en l’educació obligatòria, s’ha desenvolupat i ampliat l'article que el regula,
incorporant l’obligació dels conductors i conductores i acompanyants d'acreditar que
disposen del certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals, previst a la Llei
Orgànica de Protecció Jurídica del Menor, 1/1996, de 15 de gener, així com, la regulació
sobre les condicions de seguretat en el transport escolar i de menors, regulat pel RD
443/2001, de 27 d’abril.
Adequar a la nova realitat del servei d'estacionament amb horari limitat, les Àrees de
Vianants i la gestió dels expedients de vehicles abandonats, de les reserves particulars
d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda, de les ocupacions de via pública (no
subjectes a llicència) i de la gestió de la despesa de la retirada i dipòsit de vehicles, d’acord
amb l’establert al capítol III de la Llei 39/2019, d’1 d’octubre, de Procediment administratiu
comú de les administracions públiques, s’han adaptant els redactats i el quadre de sancions
referents al nous models normalitzats de tramitació.

Atès que entremig a la tramitació de la modificació de l’ordenança s’ha aprovat el Reial Decret
970/2020, de 10 de novembre, pel qual es modifiquen el Reglament general de circulació,
aprovat pel Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre i el Reglament general de vehicles,
aprovat pel Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, en matèria de mesures urbanes de
trànsit, incorporant determinacions que calen ser tingudes en compte al redactat de
l’ordenança municipal
Vist l’informe de la Secretaria municipal de data 13 de gener de 2021.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER. Desestimar l’al·legació presentada per Mercadona SA, segons justificació que
consta a l’informe de la secretaria municipal.
SEGON. Modificar l’article 15.5 i 22 en virtut de l’entrada en vigor del Reial Decret 970/2020
de 10 de novembre que modifica el reglament general de circulació i el Reglament general de
vehicles.
TERCER. Incorporar un nou punt a l’article 58 (58.5).
QUART. Aprovar expressament, amb caràcter definitiu, la redacció final de el text de
l'Ordenança municipal de vianants i vehicles un cop resoltes les reclamacions presentades i
incorporades les noves determinacions de les modificacions dels reglaments abans
esmentats.
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CINQUÈ. Notificar el present Acord als interessats que hagin presentat al·legacions durant la
informació pública, amb indicació dels recursos pertinents.
SISÈ. Publicar dit Acord definitiu amb el text íntegre de l'Ordenança municipal de vianants i
vehicles de en el Butlletí Oficial de la Província, no produint l'Ordenança efectes jurídics en
tant no hagin transcorregut quinze dies comptats des de l'endemà de de la publicació;
segons el que preveuen els articles 65 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local, 178.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003 , de 28 d'abril, i 66.1 del Reglament d'obres,
activitats i serveis de les entitats locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
SETÈ. Publicar al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, anunciant la referència del Butlletí Oficial
de la Província en què s'hagi publicat íntegrament el text en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.
Així mateix, estarà a disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament
(direcció https: // www.olesademontserrat.cat)
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VUITÈ. Trametre a l'Administració de l'Estat i a el Departament corresponent de la Comunitat
Autònoma, en el termini de quinze dies des de l'aprovació, còpia de l'Acord definitiu
d'aprovació i còpies íntegres del text de l'Ordenança, així com còpia íntegra autenticada de la
mateixa.”
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per:
15 vots a Favor:
Miquel Riera Rey, Lourdes Vallès Reguant, Jordi Martínez Vallmitjana, Xavier Rota i Boada,
Ada Agut i Domènech, Jordi López Guevara, Didac Solà Sánchez, Ivan Carreira Picamal,
Fernando Darío Vicente Benetti, Carlos Fernández Ruiz, Maria Lourdes Garcia Vila, Marola
Cantarell i Mora, Jordi Parent i Beltran, Mireia Monfort i Sòria, Domènec Paloma Sancho
5 abstencions:
José María Paniello Limiñana, Olga Vanesa Carrasco Rodríguez, Carlos Navia Baldomá,
Marc Serradó Mestres, Marc Guevara Monfort
Votació: Majoria Simple
Punt 1.7 Aprovació del text definitiu i estimació parcial d'al·legacions de l'Ordenança
de Control, protecció i tinença d'animals. Exp. 2020/4085
“
Que la Comissió Informativa d’Urbanisme i Espais Públics de l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat, en SESSIÓ ORDINÀRIA, celebrada el dia 21 de gener de 2021, va emetre
dictamen que es transcriu a continuació per:
Votació:
Aprovat
2 vots a favor (Domènec Paloma Sancho, Ivan Carreira Picamal)
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4 abstencions (Almudena Toledo Rodriguez, Jordi Parent Beltran, Jose Maria Paniello
Limiñana, Marc Guevara Monfort)
“Proposta de la Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat
Exp. 2020/4085
La present proposta d’acord es presenta de conformitat amb el que disposen els articles 6, 8,
52, 66, 178 i 237 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat per
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i 4, 22.2.d), 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local.
Atès que l’instrument adequat per regular el control, la protecció i la tinença d’animals és
l'aprovació d'una Ordenança municipal, disposició administrativa de rang inferior a la Llei,
d'exclusiva i millor aplicació en aquest municipi, que completi el Decret legislatiu 2/2008, de
15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, així com la
resta de normativa que sigui d’aplicació, la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de
gossos considerats potencialment perillosos, la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el
Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos, RD 287/2002, de 22 de
març, pel que es desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de
la tinença d’animals potencialment perillosos, Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures
en matèria de gossos considerats potencialment perillosos, el Decret 6/1999, de 26 de gener,
pel qual s’estableixen les condicions de manteniment dels animals de companyia, la Llei
7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives, la Llei orgànica 10/1995, de 23
de novembre del Codi Penal i tota aquella altra normativa que li sigui d’aplicació, la que la
complementi, modifiqui o substitueixi, donada la seva peculiaritat i la seva diferenciació
respecte a aquestes lleis i reglaments d'àmbit d'aplicació més ampli.
Atès que el ple municipal de data 24 de setembre del 2020 va aprovar inicialment la modificació
de l’ordenança de control, la protecció i la tinença d’animals i que es va obrir l’obligatori
termini d’audiència i exposició pública.
Vist l’informe de la Secretaria municipal de data 14/01/2021 i l’informe tècnic del departament
de Medi Ambient i informe tècnic del departament de Salut.
Atès que pels motius expressats als informes anteriorment esmentats les modificacions
provinents de l’estudi de les al·legacions presentades per INTER CIDS suposen una
modificació substancial de la proposta i que en cap cas modifiquen ni conceptes bàsics ni
organització de la pròpia ordenança ni pertoca en cap cas una revisió de cap aspecte del
règim d’infraccions i sancionador, que constituïa el nucli essencial de la revisió i aprovació de
l’ordenança.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
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PRIMER. Estimar parcialment l’al·legació presentada per INTER CIDS, operadores jurídicos
por los animals, segons consta a l’informe de secretaria i informes de medi Ambient i Salut
pública.
SEGON. Aprovar expressament, amb caràcter definitiu, la redacció final del text de
l'Ordenança municipal de control, protecció i tinença d’animals d’Olesa de Montserrat un cop
resoltes les reclamacions presentades.
TERCER. Notificar el present Acord als interessats que hagin presentat al·legacions durant la
informació pública, amb indicació dels recursos pertinents.
QUART. Publicar dit Acord definitiu amb el text íntegre de l'Ordenança municipal de control,
protecció i tinença d’animals de en el Butlletí Oficial de la Província, no produint l'Ordenança
efectes jurídics en tant no hagin transcorregut quinze dies comptats des de l'endemà de de la
publicació; segons el que preveuen els articles 65 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, 178.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003 , de 28 d'abril, i 66.1 de el Reglament
d'obres, activitats i serveis de les entitats locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
CINQUÈ. Publicar al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, anunciant la referència del Butlletí
Oficial de la Província en què s'hagi publicat íntegrament el text en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
Així mateix, estarà a disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament
(direcció https: // www.olesademontserrat.cat)
SISÈ. Trametre a l'Administració de l'Estat i a el Departament corresponent de la Comunitat
Autònoma, en el termini de quinze dies des de l'aprovació, còpia de l'Acord definitiu
d'aprovació i còpies íntegres de el text de l'Ordenança, així com còpia íntegra autenticada de
la mateixa.”
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per:
15 vots a Favor:
Miquel Riera Rey, Lourdes Vallès Reguant, Jordi Martínez Vallmitjana, Xavier Rota i Boada,
Ada Agut i Domènech, Jordi López Guevara, Didac Solà Sánchez, Ivan Carreira Picamal,
Fernando Darío Vicente Benetti, Carlos Fernández Ruiz, Maria Lourdes Garcia Vila, Marola
Cantarell i Mora, Jordi Parent i Beltran, Mireia Monfort i Sòria, Domènec Paloma Sancho
5 abstencions:
José María Paniello Limiñana, Olga Vanesa Carrasco Rodríguez, Carlos Navia Baldomá,
Marc Serradó Mestres, Marc Guevara Monfort
Votació: Majoria Simple
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Punt 1.8 Verificació text refós modificació 1 Pla Parcial SUPr.4 Cal Candi. Exp.
2020/2006.
“
Que la Comissió Informativa d’Urbanisme i Espais Públics de l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat, en SESSIÓ ORDINÀRIA, celebrada el dia 21 de gener de 2021, va emetre
dictamen que es transcriu a continuació per:
Votació:
Aprovat:
2 vots a favor (Domènec Paloma Sancho, Ivan Carreira Picamal)
4 abstencions (Almudena Toledo Rodriguez, Jordi Parent Beltran, Jose Maria Paniello
Limiñana, Marc Guevara Monfort)
“Proposta de la Regidoria de Planejament Urbanístic
Exp. 2020/2006

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica
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apareix a la capçalera.

Atès que en data 28 de maig de 2020 el Ple d’aquest Ajuntament va aprovar inicialment la
modificació núm. 1 del Pla Parcial SUPr.4 Cal Candi, i que amb posterioritat en data 24 de
setembre de 2020, es va aprovar provisionalment la referida modificació.
Atès el que disposa el Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i el Reglament de la Llei
d’Urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, el referit document va ser tramès
a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per al tràmit de l’aprovació definitiva.
Atès que en data 21 de desembre de 2020 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona,
va aprovar definitivament la referida modificació, suspenent la publicació al DOGC i per tant
la seva executivitat fins que es presenti un text refós, verificat per l’òrgan que ha atorgat
l’aprovació provisional de l’expedient, que incorpori les següents prescripcions:
1. Cal incorporar la modificació de la transformació del sòl que es preveia destinar a habitatge
amb protecció oficial a sistema d’equipaments amb ús d’allotjament dotacional.
2. Cal que la normativa de la nova regulació objecte de la modificació s’insereixi dins de la
regulació del pla parcial vigent.
3. Cal incorporar la carpeta Estàndard del Mapa Urbanístic de Catalunya, d’acord amb l’ordre
TES/95/2019, de 29 d’octubre.
Atès que s’ha procedit a l’elaboració del referit text refós el qual incorpora les prescripcions
indicades per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en l’acord de data 21 de
desembre de 2020.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER. Verificar el text refós de la modificació puntual núm. 1 del Pla Parcial SUPr.4 Cal
Candi, que incorpora les prescripcions tècniques indicades a l’acord de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona de data 21 de desembre de 2020.
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SEGON. Trametre’l a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per tal que es doni la
seva conformitat i procedeixi a la publicació de l’acord d’aprovació definitiva al DOGC. ”
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per:
15 vots a Favor:
Miquel Riera Rey, Lourdes Vallès Reguant, Jordi Martínez Vallmitjana, Xavier Rota i Boada,
Ada Agut i Domènech, Jordi López Guevara, Didac Solà Sánchez, Ivan Carreira Picamal,
Fernando Darío Vicente Benetti, Carlos Fernández Ruiz, Maria Lourdes Garcia Vila, José
María Paniello Limiñana, Olga Vanesa Carrasco Rodríguez, Carlos Navia Baldomá,
Domènec Paloma Sancho
5 abstencions:
Marola Cantarell i Mora, Jordi Parent i Beltran, Mireia Monfort i Sòria, Marc Serradó Mestres,
Marc Guevara Monfort
Votació: Majoria
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Punt 1.9 Aprovació modificació contractegestió de serveis públics del servei de
recollida de sòlids i urbans i neteja viària. Exp. 2014/1540.
“Que la Comissió Informativa d’Urbanisme i Espais Públics de l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat, en SESSIÓ ORDINÀRIA, celebrada el dia 21 de gener de 2021, va emetre
dictamen que es transcriu a continuació per:
Votació
Aprovat:
2 vots a favor (Domènec Paloma Sancho, Ivan Carreira Picamal)
4 Abstencions (Almudena Toledo Rodriguez, Jordi Parent Beltran, Jose Maria Paniello
Limiñana, Marc Guevara Monfort)
“Proposta de la Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat
Exp. 2014/1540
Ctc.3-21. L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària de data 28 de juliol de 2016, va adjudicar el
contracte de gestió de serveis públics del servei de recollida de sòlids i urbans i neteja viària,
a l’empresa FOMENTO DE CONSTRUCCINES Y CONTRATAS, SA, per un import total de
13.793.378,32€, per un període de 8 anys a comptar des del 15 de setembre de 2016.
El Ple de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, en sessió ordinària, celebrada el dia 24
d’octubre de 2019, va acordar aprovar la successió del contractista, per la transmissió de la
branca d’activitat de l’empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA a
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS MEDIO AMBIENTE, SA, amb la
consegüent subrogació en els drets i obligacions que dimanen del contracte de serveis
públics de recollida de sòlids urbans i neteja viària, amb efectes a partir dels dia 1 d’octubre
de 2019.
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En data 14 de gener de 2021, el cap d’àrea de Territori i Sostenibilitat, emet informe on deixa
constància que durant els primes anys d’aquest contracte ens hem trobat amb un vandalisme
desmesurat que ha provocat que la previsió que contemplava aquest contracte de 8 anys de
reposició de contenidors, s’hagi exhaurit en poc més de tres, alhora que també es farà un
redistribució dels serveis atès que hi ha problemes amb l’abandonament de residus
voluminosos al carrer que està provocant que no es realitzi tampoc el contracte amb els
termes inicialment definits.
Vist l’informe del cap de Contractació de data 14 de gener de 2021, on s’informa
favorablement a l’esmentada modificació, segons informe tècnic de data 14 de gener de
2021.
Aquesta proposta d’acord ha estat formulada en aplicació de l’article 107 del Reial Decret
Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre on s’aprova el Text Refós de la a Llei de Contractes del
Sector Públic.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
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ACORD:
PRIMER. Aprovar, inicialment, la modificació del contracte de gestió de serveis públics del
servei de recollida de sòlids i urbans i neteja viària, adjudicat a l’empresa FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS MEDIO AMBIENTE, SA que es resumeix de la
següent manera:
TOTAL CONTRACTE (Ampliació 2,69%)
2021 FEBRER -DESEMBRE
2022
2023
2024 GENER-AGOST
TOTAL

95.180,04€
103.832,77€
103.832,77€
69.221,84€
372.067,42€
MODIFICACIÓ

BASE IMPORT
IVA
TOTAL

12.539.434,83€
1.253.943,49€
13.793.378,32€

12.877.677,94€
1.287.767,80€
14.165.445,74€

(IVA INCLOS)
(IVA INCLOS)
(IVA INCLOS)
(IVA INCLOS)
(IVA INCLOS)
QUANTITAT AMPLIACIÓ

338.243,11€
33.824,31€
372.067,42€

Per tant, l’import de la modificació del contracte és de 372.067,42, corresponent a
338.243,11€ d’import base més 33.824,31€ d’IVA.
SEGON. Donar audiència a l’empresa adjudicatària de l’esmentat contracte, en aplicació del
que disposa l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques, per termini de 10 dies naturals a comptar de l’endemà de la
recepció de la notificació de modificació, als efectes de l’examen de l’expedient per
l’interessat, i per la presentació de suggeriments i reclamacions, si s’escau, quedant
aprovada definitivament la modificació contractual en el supòsit de no presentar-se
reclamacions, sense necessitat de posterior acord ratificatori.
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TERCER. Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import total de TRESCENTS SETANTA-DOS MIL SEIXANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS
(372.067,42€) (base: 338.243,11€ + IVA del 10%: 33.824,31€), amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries 42 1621 22706 i 42 163 22706 del pressupost municipal vigent d’acord amb
el següent detall segons consta a l’informe tècnic de data 14 de gener de 2021:
DISTRIBUCIÓ PER ANUALITATS I APLICACIONS PRESSUPOSTARIES
2021 FEBRER-DESEMBRE
42 1621 22706
59.011,72€
42 163 22706
36.168,32€
2022
42 1621 22706
64.376,42€
42 163 22706
39.456,35€
2023
42 1621 22706
64.376,42€
42 163 22706
39.456,35€
2024 GENER-AGOST
42 1621 22706
42.917,61€
42 163 22706
26.304,23€
QUART. Aprovada definitivament la modificació, es formalitzarà el contracte, mitjançant
atorgament de document administratiu, en el termini màxim de quinze dies hàbils. Durant
aquest termini i abans de la formalització del contracte, caldrà ingressar la part proporcional
de la garantia complementària del contracte per un import de 16.912,08€ de conformitat amb
el càlcul següent: 338.241,48€*5%=16.912,08€ (import de la garantia complementària per a
la modificació).
CINQUÈ. Notificar aquest acord a l’empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS MEDIO AMBIENTE, SA, als efectes d’efectuar al·legacions, formalitzar la
modificació en addenda al contracte i complementar la garantia definitiva del contracte
respecte de l’import modificat.”
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per:
9 vots a Favor:
Miquel Riera Rey, Lourdes Vallès Reguant, Jordi Martínez Vallmitjana, Xavier Rota i Boada,
Ada Agut i Domènech, Jordi López Guevara, Didac Solà Sánchez, Ivan Carreira Picamal,
Domènec Paloma Sancho
11 abstencions:
Fernando Darío Vicente Benetti, Carlos Fernández Ruiz, Maria Lourdes Garcia Vila, José
María Paniello Limiñana, Olga Vanesa Carrasco Rodríguez, Carlos Navia Baldomá, Marola
Cantarell i Mora, Jordi Parent i Beltran, Mireia Monfort i Sòria, Marc Serradó Mestres, Marc
Guevara Monfort
Votació: Majoria Simple
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1.- CPISR-1 C Vicenç Tur Martí (Secretari accidental), 26/02/2021 14:00
2.- TCAT P Miquel Riera Rey - (Alcalde), 26/02/2021 14:24

1.10.- Urgències
II - CONTROL DE GOVERN
Punt 2.1 Presa de coneixement de la renúncia al càrrec de regidor del Sr. Marc
Guevara Monfort. Exp. 2021/0366
“Proposta de l’Alcaldia
Exp. 2021/0366
Atès l’escrit de data 21 de gener de 2021 amb el número de registre general d’entrades
E2021001050, presentat pel regidor d’aquest Ajuntament, Sr. Marc Guevara Monfort, en el
qual planteja la seva renúncia al càrrec de regidor.

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica
de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat (https://www.olesademontserrat.cat/seu-electronica.htm). Utilitzi el "Codi per a la validació" que
apareix a la capçalera.

Atès allò establert en l’article 9.4 del Reial decret 2568/1986, d’11 de juliol, Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, sobre la pèrdua de la
condició de regidor per causa de renúncia presentada per escrit i que ha de fer-se efectiva
davant el Ple de la Corporació.
Atès allò establert a l’article 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny del Règim
Electoral General, amb les seves modificacions posteriors, que regula en els supòsits de
renúncia d’un regidor, el procediment d’expedició de credencial a favor del corresponent
substitut, procés concretat en la Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral
Central sobre substitució de càrrecs representatius locals.
En virtut de tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER.- Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidor d’aquest Ajuntament del
Sr. Marc Guevara Monfort pel grup municipal CUP- AMUNT.
SEGON.- Trametre a la Junta Electoral Central, certificació del present acord, així com còpia
de la llista de candidats publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
referència CVE2019015807 de 30 d’abril de 2019, als efectes de l’expedició de la credencial
acreditativa de la condició d’electe a favor del candidat/a a qui correspongui cobrir la vacant,
aportant-se l’escrit/s de renúncia del/s candidat/s, si s’escau, i l’escrit d’acceptació del
substitut.
TERCER.- Notificar el present acord als interessats.”
El Ple es dona per assabentat
2.2.- Donar compte de la relació de Decrets mes de Desembre de 2020
El Ple es dona per assabentat
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2.3.- Precs i preguntes

Aquesta acta està complementada pel document de CD Acta adjunt, que es troba
degudament signat per aquesta Secretària, en el qual figuren totes les deliberacions i
intervencions de la sessió.
I no havent-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió de la qual
dono fe amb el seu vistiplau, a Olesa de Montserrat essent les 21:36 hores de la tarda.
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