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ACTA DEL PLE MUNICIPAL
Sessió Ordinària de data 25 de febrer de 2021

A Olesa de Montserrat, essent les 19:00 hores 25 de febrer 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
Xavier Rota Boada
Ada Agut i Domènech
Jorge López Guevara
Dídac Solà Sánchez
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
Miquel Barreres Català
Domènec Paloma Sancho
Secretari accidental
Vicenç Tur Martí
Excusa la seva assistència
Ivan Carreira Picamal
Jordi Martínez Vallmitjana

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 Ple 28 de gener de 2021. Exp. 2021/0293
1.2.- Presa de coneixement de la renúncia al càrrec de regidora de la Sra. Almudena Toledo
Rodríguez. 2020/3946
1.3.- Presa de possessió del càrrec de regidor del Sr. Miquel Barreres Català. Exp. 2021/0366
1.4.- Autorització compatibilitat del Sr. Pablo García Fernández. Exp. 2015/1256
1.5.- Rectificació error material contracte serveis recolida sòlids i urbans
1.6.- Urgències
II - CONTROL DE GOVERN
2.1.- Moció de suport a Pablo Hasél i la preservació del dret de llibertat d'expressió. Exp.
2021/0841
2.2.- Donar compte de l'Estat d'Execució del Pressupost, 4rt. trimestre 2020. Exp. 2020/1915
2.3.- Donar compte de l'informe de morositat referit al 4rt trimestre 2020. Exp. 2020/1944.
2.4.- Donar compte de la relació de Decrets mes de gener de 2021
2.5.- Precs i preguntes
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Desenvolupament de la sessió
I - PART RESOLUTIVA
Punt 1.1 Acta sessió Ordinària Ple 28 de gener de 2021. Exp. 2021/0293
“
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.
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.
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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 28 de gener de 2021, 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:
16 vots a Favor:
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Miquel Riera Rey, Lourdes Vallès Reguant, Xavier Rota i Boada, Ada Agut i Domènech, Jordi
López Guevara, Didac Solà Sánchez, Fernando Darío Vicente Benetti, Carlos Fernández
Ruiz, Maria Lourdes Garcia Vila, Jordi Parent i Beltran, Mireia Monfort i Sòria, José María
Paniello Limiñana, Olga Vanesa Carrasco Rodríguez, Carlos Navia Baldomá, Marc Serradó
Mestres, Domènec Paloma Sancho
Votació: Majoria Simple.
Punt 1.2 Presa de coneixement de la renúncia al càrrec de regidora de la Sra.
Almudena Toledo Rodríguez. 2020/3946
“Proposta de l’Alcaldia
Exp. 2021/0804
Atès l’escrit de data 16 de febrer de 2021 amb el número de registre general d’entrades
E2021003621, presentat per la regidora d’aquest Ajuntament, Sra. Almudena Toledo Rodríguez, en el
qual planteja la seva renúncia al càrrec de regidora.
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:
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PRIMER.- Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidora d’aquest Ajuntament de la Sra.
Almudena Toledo Rodríguez pel grup municipal PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYACANDIDATURA DE PROGRÉS.
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 dels substitut/a.
TERCER.- Notificar el present acord als interessats.”
El Ple es dona per assabentat.

Punt 1.3 Presa de possessió del càrrec de regidor del Sr. Miquel Barreres Català. Exp.
2021/0366
“Proposta de l’Alcaldia
Exp. 2021/0366
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ELECCIONS LOCALS 2019
CREDENCIAL DE REGIDOR
El SR. MIGUEL COLMENERO MENÉNDEZ DE LUARCA, President de la Junta Electoral
Central, ha expedit la present CREDENCIAL, en la qual s’expressa que ha estat designat
com a REGIDOR de l’Ajuntament d’OLESA DE MONTSERRAT (BARCELONA)
SR. MIQUEL BARRERES CATALÀ
per estar inclòs en la llista de candidats presentada per la CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR - ALTERNATIVA MUNICIPALISTA a les eleccions locals de 26 de maig de 2019,
en substitució, per renúncia, del Sr, Marc Guevara Monfort, i prèvia renúncia anticipada de la
Sra. Oliva Serra Bassó i la Sra. Cèlia Grivé i Ruiz.
Als efectes de la seva presentació davant l’Ajuntament d’OLESA DE MONTSERRAT
(BARCELONA), ha expedit la present a Madrid, a 14 de febrer de 2021”.
El Ple es dona per assabentat.
Punt 1.4 Autorització compatibilitat del Sr. Pablo García Fernández. Exp. 2015/1256
“Que la Comissió Informativa d’Economia i Serveis Centrals de l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat, en Sessió Ordinària, celebrada el dia 15 de desembre de 2020, va emetre
dictamen que es transcriu a continuació per:
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Sotmesa la proposta és dictaminada desfavorablement per:
3 vots en Contra: Carlos Navia Baldoma, Dídac Solà Sánchez, Domènec Paloma Sancho
2 Abstencions: Fernando Darío Vicente Benetti, Marola Cantarell Mora
“Proposta de la Regidoria de Recursos Humans
Exp. 2015/1256
Ra237-20 / In-40620
Vista la declaració d’activitats efectuada el dia 10 d’octubre de 2020 pel Sr. Pablo García
Fernández, amb el DNI XXXXX749H, funcionari de carrera d’aquest Ajuntament, que ocupa
el lloc de treball de Sergent, per mitjà de la qual demana la compatibilitat per a l'exercici
d'una segona activitat privada per compte propi com a advocat.
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Atès que el Sr. Pablo García Fernández ocupa a l’Ajuntament un lloc de treball amb una
tipologia de jornada assignada de 40 hores setmanals, i que la dedicació a la segona activitat
és igual o inferior a 20 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.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER. Autoritzar al Sr. Pablo García Fernández, amb el DNI XXXXX749H, funcionari de
carrera d’aquest Ajuntament, que ocupa el lloc de treball de Sergent, la compatibilitat de
l’activitat privada per compte propi com a advocat, declarada el dia 10 d’octubre de 2020,
amb una dedicació igual o inferior a 20 hores setmanals, distribuïdes fora de la jornada de
treball assignada de 40 hores setmanals com a funcionari d’aquest Ajuntament.
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. Pablo García Fernández 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.
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QUART. Comunicar aquests acords a la persona interessada i a la Junta de Personal.”
Sotmesa la proposta a votació no és aprovada per:
15 vots en Contra:
Miquel Riera Rey, Lourdes Vallès Reguant, Xavier Rota i Boada, Ada Agut i Domènech, Jordi
López Guevara, Didac Solà Sánchez, Fernando Darío Vicente Benetti, Carlos Fernández
Ruiz, Maria Lourdes Garcia Vila, José María Paniello Limiñana, Olga Vanesa Carrasco
Rodríguez, Carlos Navia Baldomá, Marc Serradó Mestres, Miquel Barreres Català, Domènec
Paloma Sancho.
2 Abstencions:
Jordi Parent Beltran, Mireia Monfort Sòria
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Punt 1.5 Rectificació error material contracte serveis recollida sòlids i urbans
“
Que la Comissió Informativa d’Urbanisme i Espais Públics de l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat, en SESSIÓ ORDINÀRIA, celebrada el dia 18 de febrer de 2021, va emetre
dictamen que es transcriu a continuació per:
Aprovat:
4 vots a favor (Carlos Fernandez Ruiz, Carlos Navia Baldoma, Domènec Paloma Sancho,
Ivan Carreira Picamal)
2 abstencions (Jordi Parent Beltran, Marc Serrado Mestres)
“Proposta de l’Alcaldia
Exp. 2014/1540
Ctc.12-21. El Ple municipal en sessió ordinària celebrada el dia 28 de gener de 2021, va
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.
Vist l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques on s’estableix que les administracions públiques podran,
rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de
fet o aritmètics existents en els seus actes.
Atès que s’ha detectat un error material en l’acord quart de la part dispositiva, aprovat pel
Ple municipal de data 28 de gener d’enguany, en referència a un error aritmètic.
En virtut de tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER. Rectificar l’acord quart de la part dispositiva, aprovat pel Ple municipal de data 28
de gener d’enguany, de la següent manera:
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On diu:
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).
Ha de dir:
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 16.912,16€ de conformitat amb
el càlcul següent: 338.243,11€*5%=16.912,16€ (import de la garantia complementària per a
la modificació). ”
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per:

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.

17 vots a Favor:
Miquel Riera Rey, Lourdes Vallès Reguant, Xavier Rota i Boada, Ada Agut i Domènech, Jordi
López Guevara, Didac Solà Sánchez, Fernando Darío Vicente Benetti, Carlos Fernández
Ruiz, Maria Lourdes Garcia Vila, Jordi Parent i Beltran, Mireia Monfort i Sòria, José María
Paniello Limiñana, Olga Vanesa Carrasco Rodríguez, Carlos Navia Baldomá, Marc Serradó
Mestres, Miquel Barreres Català, Domènec Paloma Sancho.
1.6.- Urgències
II - CONTROL DE GOVERN
Votació per la ratificació de la inclusió a l’ordre del dia:
14 vots a Favor:
Miquel Riera Rey, Lourdes Vallès Reguant, Xavier Rota i Boada, Ada Agut i Domènech, Jordi
López Guevara, Didac Solà Sánchez, Jordi Parent i Beltran, Mireia Monfort i Sòria, José
María Paniello Limiñana, Olga Vanesa Carrasco Rodríguez, Carlos Navia Baldomá, Marc
Serradó Mestres, Miquel Barreres Català, Domènec Paloma Sancho
3 vots en Contra:
Fernando Darío Vicente Benetti, Carlos Fernández Ruiz, Maria Lourdes Garcia Vila
Votació: Majoria Simple
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Punt 2.1 Moció conjunta de CUP-Amunt, Bloc Olesà-ECG i Esquerra Republicana de
Catalunya- AM, de suport a Pablo Hasél i la preservació del dret de llibertat
d'expressió. Exp. 2021/0841
“Exp. 2021/0841
Moció de suport a Pablo Hasél i la preservació del dret de llibertat d’expressió
Pablo Hasél, artista raper, ha entrat a presó aquest dimarts al matí acusat d’injúries a la
corona, injúries a les institucions de l'estat i enaltiment del terrorisme. Aquesta detenció, que
suma un nou pres a la vergonyosa llista de presos i preses polítiques, va ser executada pel
cos Mossos d'Esquadra amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, en oposició total
al reconeixement de drets fonamentals.
Però no tot comença amb Pablo Hasél. Cal de recordem els “titiriteros” i també l’exili de
Valtònyc acusat també d’injúries a la corona, entre d’altres artistes represaliats. Tots aquests
procediments converteixen l’Estat Espanyol en un dels estats del món que practica més
persecució contra artistes.
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Hauria de semblar que la mala anomenada “transició democràtica”, després de la dictadura
de Franco, assegurés una evolució sòlida cap al blindatge d’una garantia de drets socials,
civils i polítics, però queda palès que no és així. Pablo Hasél es convertirà en el primer artista
empresonat a l’Estat Espanyol des dels inicis de la “transició democràtica”.
Cada vegada som més conscients que aquestes accions repressives persegueixen l’objectiu
d’eliminar la dissidència política i ideològica. Ja ho hem vist amb l’empresonament de les
preses i presos polítics i l’exili de les polítiques i polítics catalans, i ara ho constatem en
l’àmbit de la cultura. Suposa un atemptat directe contra la llibertat d’expressió, un dret avalat
per la Carta dels Drets Humans i per la mateixa Constitució Espanyola, però que no respecta
un aparell d’Estat que opera de la mateixa manera amb independència de quin partit ocupi el
govern espanyol.
Per aquests motius, el Grup Municipal de la CUP-AMUNT presenta al Ple l’adopció dels
següents acords
ACORD:
PRIMER: Manifestar el suport a Pablo Hasél i mostrar el rebuig total i absolut al seu
empresonament.
SEGON: Exigir l’anul·lació de totes les causes obertes i de les sentències condemnatòries de
qualsevol persona -també dels artistes- que hagi fet ús del seu dret a llibertat d’expressió,
concentració i manifestació.
TERCER: Exigir al Govern de l’Estat Espanyol la derogació immediata de la llei mordassa, el
delicte d’injúries a la Corona, i la reformulació total del Codi Penal.
QUART: Traslladar aquests acords a Pablo Hásel, al Congrés dels Diputats i al Govern de
l’Estat Espanyol.”
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Sotmesa la proposta a votació és aprovada per:
11 vots a Favor:
Miquel Riera Rey, Lourdes Vallès Reguant, Xavier Rota i Boada, Ada Agut i Domènech, Jordi
López Guevara, Didac Solà Sánchez, Jordi Parent i Beltran, Mireia Monfort i Sòria, Marc
Serradó Mestres, Miquel Barreres Català, Domènec Paloma Sancho
6 vots en Contra:
Fernando Darío Vicente Benetti, Carlos Fernández Ruiz, Maria Lourdes Garcia Vila, José
María Paniello Limiñana, Olga Vanesa Carrasco Rodríguez, Carlos Navia Baldomá,
Votació: Majoria Simple
Punt 2.2 Donar compte de l'Estat d'Execució del Pressupost, 4rt. trimestre 2020. Exp.
2020/1915
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“Que la Comissió Informativa d’Economia i Serveis Centrals de l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat, en Sessió Ordinària, celebrada el dia 17 de febrer de 2021, va emetre dictamen
que es transcriu a continuació per:
La Comissió es dona per assabentada
“Assumpte: Estat d’execució del pressupost del 4rt. trimestre de 2020
Exp. 2020/1915
El Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 30 de novembre de 2020 va aprovar inicialment el
pressupost de l’exercici 2021, el qual va quedar aprovat definitivament el 28 de desembre de
2020.
L’article 61è. Informació de l’estat d’execució del pressupost de les esmentades bases
assenyala que:
“Dins dels 5 primers dies del mes posterior al següent al venciment de cada trimestre natural,
la Intervenció, formularà l’estat d’execució del pressupost. L’esmentat estat d’execució
s’elevarà al Ple, pel seu coneixement i efectes” .
L’Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera es basa en el principi de transparència com a base
del funcionament de les Administracions Públiques considerant-se clau per a la rendició de
comptes i el control de la gestió pública, així com a generació de confiança en el correcte
funcionament del sector públic.
Es tracta d'augmentar la transparència concretant les obligacions legals d'informació de les
Administracions territorials i millorar la qualitat de la informació en coordinar-la, fer-la
comparable i més fiable.
A aquesta aposta per millorar la quantitat i qualitat d'informació disponible cal afegir la
4

ÓRGANO

REFERENCIA

ACTA_PLE - ACTA PLE

Serveis Centrals i Organització

2021/0827

Codi Segur de Verificació: 5c6646da-5920-4e0e-a548-b2aab1754b7f
Origen: Administració
Identificador documento original: ES_L01081477_2021_1495934
Data d'impressió: 22/04/2021 15:07:36
Pàgina 10 de 14

SIGNATURES

Ì5c6646da-5920-4e0e-a548-b2aab1754b7ffÎ

DOCUMENT

1.- CPISR-1 C Vicenç Tur Martí (Secretari accidental), 09/04/2021 18:00
2.- TCAT P Miquel Riera Rey (Alcalde), 12/04/2021 14:29

potenciació de la publicitat activa d'una informació més completa, centralitzada, homogènia i
de fàcil accés que contribueix a la rendició de comptes i a un millor control de la gestió
pública.
L'interès per enfortir el principi de transparència no respon només a donar compliment a una
obligació prevista en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera, sinó també a millorar la credibilitat i confiança en l'economia
espanyola que compta amb unes Administracions Públiques transparents i fiables.
A aquest efecte, aquesta Ordre ve a establir les especificacions del contingut de la informació
que ha de ser remesa, així com la freqüència i la forma de subministrament per complir així
amb eficàcia amb la instrumentació del principi de transparència.
D’acord amb l’article article 16 de la citada Ordre referent a les obligacions trimestrals de
subministrament d'informació dels ens locals, abans de l'últim dia del mes següent a la
finalització de cada trimestre de l'any es remetrà la següent informació:
“Un resum de l'estat d'execució del pressupost acumulat a final de cada trimestre, dels
ingressos i despeses del pressupost, i dels seus estats complementaris, amb indicació dels
drets recaptats de l'exercici corrent i dels exercicis tancats i les desviacions respecte a les
previsions.
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Els estats d'execució, per al mateix període, dels ingressos i despeses, per a les entitats
subjectes al Pla General de Comptabilitat d'empreses o a les seves adaptacions sectorials.”
Vist l’escrit de remissió de la Intervenció i de conformitat amb l’ordre HAP/1105/2012, d’1
d’octubre per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament de la informació
prevista a la llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, i en compliment de l’article 207 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
En virtut de tot això, la Regidoria d’Economia i Hisenda proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció del següent
DONAR COMPTE:
PRIMER. Deixar constància de la informació del quart trimestre de 2020, enviada al Ministeri
d’Hisenda i Funció Pública, que es relaciona a continuació:
1) Resum classificació econòmica.
2) Desglossament ingressos corrents.
3) Desglossament ingressos de capital i financers.
4) Desglossament despesa corrent.
5) Desglossament d’operacions de capital i financeres.
6) Romanent de Tresoreria.
7) Calendari i pressupost de Tresoreria.
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8) Dotació de plantilla i retribucions.
9) Deute viu i venciment mensual previst proper trimestre.
10) Perfil de venciment de deute en els propers 10 anys.
11) Beneficis fiscals i el seu impacte a la recaptació.
12) Informe aplicació regla despesa.
13) Dades generals de l’informe d’avaluació.
14) Informe avaluació.
15) Informe compliment regla despesa.
16) Informe del nivell de deute viu final període.
17) Ajustos SEC.
18) Fluxos interns.
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19) Moviments compte creditors per operacions meritades.
20) Creditors per devolucions d’ingressos.
21) Interessos i rendiments meritats.
22) Mesures de racionalització.
23) Interessos i rendiments meritats al trimestre (despesa).

SEGON. Deixar constància de la remissió de la informació a través de l’accés a les
aplicacions de captura de dades de Corporacions Locals del Ministeri d'Hisenda i Funció
Pública.”
El Ple es dóna per assabentat
Punt 2.3 Donar compte de l'informe de morositat referit al 4rt trimestre 2020. Exp.
2020/1944.
“Que la Comissió Informativa d’Economia i Serveis Centrals de l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat, en Sessió Ordinària, celebrada el dia 17 de febrer de 2021, va emetre dictamen
que es transcriu a continuació per:
La Comissió es dona per assabentada
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“Exp. 2020/1944
Assumpte: Informe de morositat referent al quart trimestre de 2020
Vist l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials:
“Els tresorers o, si no, els interventors de les corporacions locals han d’elaborar
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis que preveu aquesta Llei per al
pagament de les obligacions de cada entitat local, que ha d’incloure necessàriament el
nombre i la quantia global de les obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint el
termini”.
I, segons el punt 4 de l’esmentat article:
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“Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el Ple de la corporació local, aquest
informe s’ha de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Economia i
Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial, als de les comunitats autònomes que, d’acord
amb els seus estatuts d’autonomia respectius, tinguin atribuïda la tutela financera de les
entitats locals. Aquests òrgans poden igualment requerir la remissió dels informes
esmentats”.
Atès que l’article 5.4 de la Llei 15/2010, , de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de
29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, determina que: “La intervenció o òrgan de l’entitat local que tingui
atribuïda la funció de comptabilitat ha d’incorporar a l’informe trimestral al Ple que regula
l’article anterior una relació de les factures o els documents justificatius respecte als quals
hagin transcorregut més de tres mesos de reconeixement de l’obligació o l’òrgan gestor
n’hagi justificat l’absència de tramitació. El Ple, en el termini de 15 dies comptats des del dia
de la reunió en la qual tingui coneixement d’aquesta informació, ha de publicar un informe
agregat de la relació de factures i documents que se li hagin presentat agrupant-los segons
l’estat de tramitació”.
L’Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera es basa en el principi de transparència com a base
del funcionament de les Administracions Públiques considerant-se clau per a la rendició de
comptes i el control de la gestió pública, així com a generació de confiança en el correcte
funcionament del sector públic.
Es tracta d'augmentar la transparència concretant les obligacions legals d'informació de les
Administracions territorials i millorar la qualitat de la informació en coordinar-la, fer-la
comparable i més fiable.
A aquesta aposta per millorar la quantitat i qualitat d'informació disponible cal afegir la
potenciació de la publicitat activa d'una informació més completa, centralitzada, homogènia i
de fàcil accés que contribueix a la rendició de comptes i a un millor control de la gestió
pública.
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L'interès per enfortir el principi de transparència no respon només a donar compliment a una
obligació prevista en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera, sinó també a millorar la credibilitat i confiança en l'economia
espanyola que compta amb unes Administracions Públiques transparents i fiables.
A aquest efecte, aquesta Ordre ve a establir les especificacions del contingut de la informació
que ha de ser remesa, així com la freqüència i la forma de subministrament per complir així
amb eficàcia amb la instrumentació del principi de transparència.
D’acord amb l’article article 16 apartat 7) de la citada Ordre referent a les obligacions
trimestrals de subministrament d'informació dels ens locals, abans de l'últim dia del mes
següent a la finalització de cada trimestre de l'any es remetrà la següent informació:
“L’informe trimestral, regulat a l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat
en els operacions comercials”.
Vist l’informe de remissió de la Tresoreria municipal, la informació que es presenta al Ple
relativa al quart trimestre de 2020 és la següent:
DONAR COMPTE:
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PRIMER.- Deixar constància de la informació del quart trimestre de 2020 que es relaciona a
continuació:


Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre,
d’acord amb l’annex número 1.



Pagaments efectuats en el trimestre d’acord amb l’annex número 2.



Informació relativa als interessos de demora satisfets d’acord amb la informació que
s’adjunta a l’expedient.

Indicador del període mig de pagament (RD 635/2014, modificat pel Reial Decret 1010/2017,
de 22 de desembre), d’acord amb l’annex 3.
SEGON. Deixar constància de la remissió de la informació a través de l’accés a les
aplicacions de captura de dades de Corporacions Locals del Ministeri d'Hisenda i Funció
Pública.”
El Ple es dóna per assabentat
2.4.- Donar compte de la relació de Decrets mes de gener de 2021
El Ple es dóna per assabentat
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La Sra. Marola Cantarell s’incorpora a la sessió.
2.5.- Precs i preguntes

Aquesta acta està complementada pel document de CD Acta adjunt, que es troba
degudament signat per aquest Secretari, 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 21:30 hores de la tarda.

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.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

4

