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ACTA DEL PLE MUNICIPAL
Sessió Ordinària de data 23 de setembre de 2021
A Olesa de Montserrat, essent les 19:00 hores 23 de setembre 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 Reguant
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
Jordi Parent Beltran
Mireia Monfort Sòria
Raül Asensio Gonzàlez
Jose Maria Paniello Limiñana
Olga Vanesa Carrasco Rodríguez
Carlos Navia Baldoma
Marc Serradó Mestres
Miquel Barreres Català
Domènec Paloma Sancho
Secretari
Vicenç Tur Martí
Excusa la seva assistència
Maria Pujol Fernández
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.
Ordre del dia
I - PART RESOLUTIVA
1.1.- Acta Sessió Ordinària de data 22 de juliol de 2021. Exp. 2021/4017
1.2.- Presa de possessió del càrrec de regidor del Sr. Raül Asensio Gonzàlez. Exp.
2021/3814
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1.3.- Festes locals any 2022. Exp. 2021/2205
1.4.- Procediment sancionador per infracció a l'Ordenança Municipal de Control, Protecció i
Tinença d'Animals. (animals potencialment perillosos). Exp. 2020/1208
1.5.- Moció del grup municipal CUP - AMUNT D’OLESA DE MONTSERRAT per a retre
homenatge a la memòria d'Enric Valor i Vives. Exp. 2021/4451
1.6.- Urgències
II - CONTROL DE GOVERN
2.1.- Moció del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya referent a la liquidació
del model de finançament de l'exercici 2020. Exp. 2021/4656
2.2.- Moció del Bloc Olesà per a demanar que el tram de la B-40 entre Olesa de Montserrat i
Viladecavalls estigui en servei el 2022. Exp. 2021/4673
2.3.- Donar compte de l'informe de morositat referit al 2n trimestre 2021. Exp. 2021/1821
2.4.- Donar compte de l'Estat d'Execució del Pressupost del 2n trimestre de 2021. Exp.
2021/2229
2.5.- Donar compte de la relació de Decrets dels mesos de juliol i agost de 2021
2.6.- Precs i preguntes
Desenvolupament de la sessió
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I - PART RESOLUTIVA
Punt 1.1 Acta Sessió Ordinària de data 22 de juliol de 2021. Exp. 2021/4017
“
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.
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
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ACORD
PRIMER Aprovar l’acta del Ple de la Sessió Ordinària de data 22 de juliol 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:
19 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, 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
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Votació: Majoria Simple
Punt 1.2 Presa de possessió del càrrec de regidor del Sr. Raül Asensio i Gonzàlez.
Exp. 2021/3814
“Exp. 2021/3814
Presa de possessió del càrrec de Regidor
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
REGIDOR de l’Ajuntament d’OLESA DE MONTSERRAT (BARCELONA)
SR. RAÜL ASENSIO I GONZÀLEZ
per estar inclòs en la llista de candidats presentada per ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL a les eleccions locals de 26 de maig de 2019, en
substitució, per renúncia, de la Sra. Marola Cantarell i Mora.
Als efectes de la seva presentació davant l’Ajuntament d’OLESA DE MONTSERRAT
(BARCELONA), ha expedit la present a Madrid, a 20 d’agost de 2021”.
El Ple es dona per assabentat
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Punt 1.3 Festes locals any 2022. Exp. 2021/2205
“Que la Comissió Informativa d’Economia i Serveis Centrals de l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat, en Sessió Ordinària, celebrada el dia 15 de setembre de 2021, va emetre
dictamen que es transcriu a continuació per:
Sotmesa la proposta és dictaminada favorablement per:
6 vots a Favor: Carlos Navia Baldoma, Domènec Paloma Sancho, Fernando Darío Vicente
Benetti, Jordi Parent Beltran, Lourdes Valles Reguant, Marc Serrado Mestres
“Proposta de la Regidoria de Promoció Econòmica
Exp. 2021/2205
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de la mà del Consell de Relacions
Laborals (CRL), en la sessió plenària del passat dia 25 de juny de 2021, va ratificar la
proposta dels dies festius laborals per a l’any 2022 a Catalunya i l’Ordre corresponent es va
publicar al Diari oficial de la generalitat de Catalunya núm.8446, de data 30 de juny de 2021.
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El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya en data 02
de juliol de 2021, registre d’entrada E2021014357 sol·licita a l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat la proposta de les dues festes locals del nostre municipi per a l’any 2022, que no
poden escaure’s en diumenge ni en cap dels dies de festa oficial.
La regidoria de Promoció Econòmica proposa que un dels dies festius sigui el 10 de juny,
com s’ha escollit cada any per motiu de celebració de Santa Oliva. Per l’elecció de l’altre
festiu, la regidoria de Promoció Econòmica ha sol·licitat a totes les associacions i entitats
municipals proposar de forma participada escollir entre el 23 i 27 de juny com l’altre dia festiu
de cara al proper any 2022 a través de la Plataforma de Participació Ciutadana DECIDIM
Olesa.
Les entitats han enviat les seves propostes , amb la identificació de la persona que signa
(nom, DNI i càrrec dins l’entitat).
En les votacions realitzades , els resultats obtinguts de les Festes locals 2022 han estat:
- el dia 23 de juny, amb 6 vots
- el dia 27 de juny, amb 12 vots
Vist l’Informe del tècnic cap de Promoció Econòmica de data 30 de juliol de 2021.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER. Aprovar com a festes locals del nostre municipi per a l’any 2022 els dies 10 i 27 de
juny .
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SEGON. Proposar al Departament de Treball , Afers Socials i Famílies, de la Generalitat de
Catalunya com a festes locals del nostre municipi per a l’any 2022 els dies 10 i 27 de juny.
TERCER. Notificar aquest acte al Departament de Treball , Afers Socials i Famílies, de la
Generalitat de Catalunya.
QUART. Comunicar aquest acte al departament de Recursos Humans i al departament
d’Educació d’aquest Ajuntament.”
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, Jordi
Parent i Beltran, Mireia Monfort i Sòria, Raül Asensio i Gonzàlez, José María Paniello
Limiñana, Olga Vanesa Carrasco Rodríguez, Carlos Navia Baldomá, Marc Serradó Mestres,
Miquel Barreres Català, Domènec Paloma Sancho
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Votació: Majoria Simple
Punt 1.4 Procediment sancionador per infracció a l'Ordenança Municipal de Control,
Protecció i Tinença d'Animals. (animals potencialment perillosos). Exp. 2020/1208
“
Que la Comissió Informativa d’Urbanisme i Espais Públics de l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat, en SESSIÓ ORDINÀRIA, celebrada el dia 16 de setembre de 2021, va emetre
dictamen que es transcriu a continuació per:
Aprovat:
6 vots a favor (Carlos Fernandez Ruiz, Domènec Paloma Sancho, Ivan Carreira
Picamal, Jordi Parent Beltran, Jose Maria Paniello Limiñana, Marc Serrado Mestres)
“Proposta de la Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat
Exp. 2020/1208
En data 9 de gener de 2020 la Policia Local va formular denúncies contra el senyor JZF pels
fets consistents en:
 Butlletí núm. 12415: “No inscriure un gos considerat potencialment perillós al registre
específic del municipi”, conducta tipificada com a infracció LLEU per l’article 51.23 de
l’Ordenança Municipal de Control, Protecció i Tinença d’Animals, sancionada amb un
import de 60,10 a 150,25 euros.
 Butlletí núm. 12416: “Abandonar animals, si s’ha fet en circumstàncies que no
comporten cap risc per a l’animal”, conducta tipificada com a infracció GREU per
l’article 52.3 de l’Ordenança Municipal de Control, Protecció i Tinença d’Animals,
4
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sancionada amb un import de 150,25 a 1.502,53 euros.
 Butlletí núm. 12417: “Abandonar animals, si s’ha fet en circumstàncies que no
comporten cap risc per a l’animal”, conducta tipificada com a infracció GREU per
l’article 52.3 de l’Ordenança Municipal de Control, Protecció i Tinença d’Animals,
sancionada amb un import de 401,00 a 2.000,00 euros.
 Butlletí núm. 12418: “No contractar l’assegurança de responsabilitat civil exigida per a
la tinença i conducció de gossos considerats potencialment perillosos”, conducta
tipificada com a infracció GREU per l’article 52.30 de l’Ordenança Municipal de
Control, Protecció i Tinença d’Animals, sancionada amb un import de 150,25 a
1.502,53 euros.
Arran d’aquestes denúncies, en data 25 de maig de 2021 es va dictar decret
2021DECR001151 pel regidor delegat incoant el present procediment sancionador en relació
als fets ocorreguts en data 9 de gener de 2020 i denunciats a través dels butlletins núm.
12416, 12417 i 12418, exceptuant-se els fets relatius al butlletí núm. 12415 per prescripció
de la presumpta infracció de caràcter lleu de l’article 51.23 de l’Ordenança Municipal de
Control, Protecció i Tinença d’Animals, pel transcurs del termini de 6 mesos des de la data de
la comissió dels fets fins a la data del decret d’incoació.
El citat decret d’incoació va ser notificat personalment en data 16 de juny de 2021 per correu
certificat, on s’atorgava a la persona interessada un termini de 15 dies hàbils, d’acord amb
l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, per a presentar al·legacions, advertint-la que de no presentarse’n, la resolució d’inici seria considerada proposta de resolució ja que contenia un
pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada. L’interessat, però, no va presentar
al·legacions.
En data 22 de juliol de 2021, l’instructor del procediment va formular proposta de resolució,
amb registre de sortida núm. S2021008593 de data 23 de juliol de 2021 i notificat
personalment en data 2 d’agost de 2021 per correu certificat, on s’atorgava a la persona
interessada un termini de 10 dies hàbils per a presentar al·legacions. L’interessat, però, no
va presentar al·legacions.
En els procediments sancionadors es presumeix la no existència de responsabilitat
administrativa i correspon a l’Administració provar els fets, ja que ningú està obligat a provar
la seva pròpia innocència. És a dir, és necessari aportar al procediment una prova de càrrec
suficient per desvirtuar la presumpció d’innocència de l’interessat.
En aquest cas, atès que l’article 77.5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment
Administratiu de les Administracions Públiques, atorga presumpció de validesa als
documents formalitzats per funcionaris amb la condició d’autoritat, i que l’interessat, no ha
proposat al·legacions ni ha proposat ni aportat cap altre mitjà de prova que contradigui allò
manifestat pels agents, les denúncies emeses per la Policia Local resulten prova de càrrec
suficient per desvirtuar la presumpció d’innocència de l’interessat i imputar-li la
responsabilitat derivada de la comissió de les infraccions indicades.
D’acord amb l’article 57.2.b), les infraccions greus per a gossos perillosos es sancionaran
amb multa de 150,25 a 1.502,53 euros. Al no observar-se cap circumstància atenuant ni
4
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agreujant de la responsabilitat de la persona interessada, correspon imposar la sanció en el
seu grau mínim, 150,25 euros per a cada una d’elles.
D’acord amb l’article 57.1.b), les infraccions greus es sancionaran amb multa de 401,00 a
2.000,00 euros. Al no observar-se cap circumstància atenuant ni agreujant de la
responsabilitat de la persona interessada, correspon imposar la sanció en el seu grau mínim,
401,00 euros.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER. Declarar acreditada la responsabilitat del senyor JZF pels fets ocorreguts en data 9
de gener de 2020 consistents en:
 Butlletí núm. 12416: “Abandonar animals, si s’ha fet en circumstàncies que no
comporten cap risc per a l’animal”, conducta tipificada com a infracció GREU per
l’article 52.3 de l’Ordenança Municipal de Control, Protecció i Tinença d’Animals.
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 Butlletí núm. 12417: “Abandonar animals, si s’ha fet en circumstàncies que no
comporten cap risc per a l’animal”, conducta tipificada com a infracció GREU per
l’article 52.3 de l’Ordenança Municipal de Control, Protecció i Tinença d’Animals.
 Butlletí núm. 12418: “No contractar l’assegurança de responsabilitat civil exigida per a
la tinença i conducció de gossos considerats potencialment perillosos”, conducta
tipificada com a infracció GREU per l’article 52.30 de l’Ordenança Municipal de
Control, Protecció i Tinença d’Animals.
SEGON. Imposar les següents sancions al senyor JZF pels fets ocorreguts en data 9 de
gener de 2020 consistents en:
 Una sanció de 150,25 euros per (butlletí núm. 12416): “Abandonar animals, si s’ha fet
en circumstàncies que no comporten cap risc per a l’animal”, conducta tipificada com
a infracció GREU per l’article 52.3 de l’Ordenança Municipal de Control, Protecció i
Tinença d’Animals, que es correspon al grau mínim de la sanció prevista.
 Una sanció de 401,00 euros per (butlletí núm. 12417): “Abandonar animals, si s’ha fet
en circumstàncies que no comporten cap risc per a l’animal”, conducta tipificada com
a infracció GREU per l’article 52.3 de l’Ordenança Municipal de Control, Protecció i
Tinença d’Animals, que es correspon al grau mínim de la sanció prevista.
 Una sanció de 150,25 euros per (butlletí núm. 12418): “No contractar l’assegurança
de responsabilitat civil exigida per a la tinença i conducció de gossos considerats
potencialment perillosos”, conducta tipificada com a infracció GREU per l’article
52.30 de l’Ordenança Municipal de Control, Protecció i Tinença d’Animals, que es
correspon al grau mínim de la sanció prevista.
TERCER. Aprovar les liquidacions de les esmentades sancions a nom de del senyor JZF que
es relacionen a continuació i els reconeixements de drets (RD) per un import total de 701,50
euros amb càrrec al concepte d’ingrés 11.39190 “Altres multes i sancions” del pressupost
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d’ingressos municipals per al 2021:
Liquidació de la sanció GREU per infracció prevista a l’article 52.3 de l’Ordenança Municipal
de Control, Protecció i Tinença d’Animals .........................................150,25 €
Liquidació de la sanció GREU per infracció prevista a l’article 52.3 de l’Ordenança Municipal
de Control, Protecció i Tinença d’Animals .........................................401,00 €
Liquidació de la sanció GREU per infracció prevista a l’article 52.30 de l’Ordenança Municipal
de Control, Protecció i Tinença d’Animals .........................................150,25 €

QUART. Requerir a l’interessat perquè aboni l’import de les liquidacions esmentades, tal com
es detallen en els fulls de liquidacions que s’adjuntaran a la liquidació.
CINQUÈ. Comunicar la present resolució al departament d’Intervenció i Tresoreria.
SISÈ. Notificar a l’interessat als efectes oportuns.”
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, Jordi
Parent i Beltran, Mireia Monfort i Sòria, Raül Asensio i Gonzàlez, José María Paniello
Limiñana, Olga Vanesa Carrasco Rodríguez, Carlos Navia Baldomá, Marc Serradó Mestres,
Miquel Barreres Català, Domènec Paloma Sancho
Votació: Majoria Simple
Punt 1.5 Moció del grup municipal CUP - AMUNT D’OLESA DE MONTSERRAT per a
retre homenatge a la memòria d'Enric Valor i Vives. Exp. 2021/4451
“Que la Comissió Informativa de Serveis a les Persones de l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat, en Sessió Ordinària, celebrada el dia 15 de setembre de 2021, va emetre
dictamen que es transcriu a continuació per:
Sotmesa la proposta és dictaminada per:
Dictaminat Favorablement
1 vot a Favor Miquel Barreres Català
4 Abstencions Ada Agut Domènech, Domènec Paloma Sancho, Mireia Monfort Sòria, Olga
Vanesa Carrasco Rodríguez
“Exp. 2021/4451
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MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CUP - AMUNT D’OLESA DE MONTSERRAT PER A
RETRE HOMENATGE A LA MEMÒRIA D’ENRIC VALOR I VIVES
La llengua catalana és l’eix vertebrador dels Països Catalans: uneix els parlants de diferents
territoris, tota una comunitat lingüística. Va ser un instrument d’atac i motiu de repressió de
qui la parlava durant el franquisme, però va sobreviure gràcies a la resistència, la
desobediència i la voluntat dels parlants que van mantenir-la.
Als Països Catalans, amb una població que supera els 13’5 milions de persones, la classe
treballadora parlem més de 300 llengües. Entre aquestes llengües, només dues gaudeixen
de la potència i la força d’un estat al darrere: el castellà i el francès. Mentrestant, el català, la
llengua pròpia, veu perillar la seva situació per culpa dels poders polítics, econòmics i
mediàtics.
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Els estats espanyol i francès ataquen per igual la unitat de la llengua i la de la nostra classe
per imposar els seus models nacionals centralitzats, capitalistes i patriarcals. A banda i
banda de l’Albera, el català és una eina imprescindible per relligar la classe treballadora en
un projecte emancipador per a la millora de les seves condicions de vida, tot mantenint la
riquesa i diversitat lingüística. La immersió lingüística ha demostrat ser un model d’integració
i cohesió social eficaç, que ha aconseguit amb èxit establir el català com a llengua vehicular
a les escoles, apresa per tots els alumnes de tots els orígens.
Tant l’estat espanyol com el francès són conscients d’aquesta característica de la llengua
catalana i intenten atacar-nos per terra, mar i aire. D’una banda, limitant, prohibint o reduint
l’ús de la llengua en totes les esferes possibles: amb el no compliment de la cooficialitat en
algunes comunitats autònomes, establint com a mèrit, i no com a requisit, el coneixement del
català per treballar a l’administració pública, o amb la ridícula quantitat de mitjans públics en
català arreu del país, per exemple. A més, practiquen secessionisme lingüístic amb criteris
totalment anticientífics, només per motivació política.
Excepte a la Franja de Ponent, a la resta de territoris el català sempre va al darrere de l’altra
llengua principal, sigui el castellà o el francès. Hi ha una extraordinària minorització del
col·lectiu catalanoparlant a la Catalunya Nord, que aplega el 12,9%. L’ús de la llengua
catalana ha caigut gairebé 7 punts al País Valencià durant el període 2007-2017: del 35,1%
al 28,6%. A les Illes Balears, si bé les competències lingüístiques en català han millorat en el
període 2004-2014 (darreres dades obtingudes), disminueix en 5 punts la població que
considera el català com a llengua inicial (42,6% al 37,9%), mentre que augmenta
lleugerament qui té com a llengua inicial el castellà (47,7% al 48,6%). Al Principat, el 2018
només un 64,7% tenia coneixement del català en totes les habilitats, mentre que, pel que fa
al castellà, aquests percentatge era de gairebé una totalitat de la població (el 97,5%).
D’altra banda, el foment de les agressions -verbals i administratives, però també físiquescontra catalanoparlants és una constant, sobretot a l’estat espanyol: en trobem diversos
exemples, des del fet de no incloure el coneixement del català com a requisit a
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l’administració pública del País Valencià, fins a la impossibilitat pràctica d’utilitzar el català en
alguns estaments oficials, especialment el judicial; l’abús de poder dels cossos i forces
d’ocupació de l’estat –també- a l’hora de prohibir l’ús del català als aeroports, o bé
l’assenyalament freqüent de la seu de l’Obra Cultural Balear, a Can Alcover (Palma)
mitjançant pintades espanyolistes. És tal la política d’estat que fins i tot els cossos i forces de
seguretat en són protagonistes en molts episodis. L’odi contra tot allò que recordi a llengua i
cultura catalanes fa guanyar vots i cotitza a l’alça a l’estat espanyol.
I, entre aquestes agressions, en trobem que van dirigides a atacar la mateixa unitat de la
llengua i eliminar referents culturals compartits. Són diversos els exemples d’abusos
lingüístics als Països Catalans, que al País Valencià s’han concretat, entre d’altres formes,
en els intents secessionistes del blaverisme o en els atacs contra personatges d’arreu de la
nació que s’han significat i han fet grans aportacions en clau social, política, lingüística o
cultural, com és el cas d’Enric Valor.
Enric Valor i Vives (Castalla, 1911 – València, 2000) fou un gramàtic, escriptor, periodista i
activista que lluità sempre en favor de la llengua, la cultura i la nació. De totes les seves
facetes, es destaquen la recuperació amb caràcter literari de les rondalles tradicionals
valencianes i la tasca de normativitzar i difondre el català al País Valencià, defensant tothora
la unitat de la llengua i un model convergent amb la resta de parlars. Del 1966 al 1968, fou
empresonat per les seves idees nacionalistes. Després de la mort de Franco va reeditar totes
les seves obres literàries i lingüístiques i en publicà de noves. Rebé els premis i
reconeixements més importants del País Valencià i del Principat, fou membre de l'Institut de
Filologia Valenciana i de l'Institut d'Estudis Catalans i doctor honoris causa de cinc
universitats dels Països Catalans. Recentment, la població de Mutxamel, a l’Alacantí, ha
aprovat de retirar el seu nom de l’Avinguda i substituir-lo pel d’«Espanya», amb la intenció de
treure-li importància a la seva figura i, en conseqüència, atorgar el seu nom a una via menor
del municipi.
Per tot això, el Grup Municipal CUP - AMUNT proposa al Ple Municipal d’ OLESA DE
MONTSERRAT l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER- Manifestar la nostra preocupació per l’estat de la llengua catalana al conjunt de la
nació, de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó, i comprometre’s a vetllar per la seva bona
salut i ús social, així com a reconèixer-ne i destacar-ne la seva unitat dins de la varietat
dialectal que la fa rica i viva.
SEGON - Manifestar el nostre rebuig als intents anticientifícis i d’anorreament cultural que
volen trencar la unitat de la llengua i aniquilar el vehicle cultural per antonomàsia al conjunt
dels Països Catalans, amb la clara voluntat d’eliminar tot rastre de la nostra nació, amb
especial virulència al País Valencià.
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TERCER - Reivindicar la figura d’Enric Valor i Vives com una de les persones que sintetitza
les aportacions culturals, gramàtiques i lingüístiques que dibuixen el mapa complet de la
nació, motiu pel qual se’l vol menysprear o eliminar.
QUART- Instar a la comissió municipal del nomenclàtor que valori la incorporació del nom
d’Enric Valor i Vives a l’Arxiu de propostes en la categoria d’homes catalans.
CINQUÈ - Celebrar l’existència de totes aquelles iniciatives, campanyes i accions, com la
recentment impulsada “Als Països Catalans, en català!”, que vetllen per la salut, la riquesa i
l’extensió de l’ús social de la nostra llengua al conjunt de la nació.”
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per:
14 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, ,
Jordi Parent i Beltran, Mireia Monfort i Sòria, Raül Asensio i Gonzàlez Marc Serradó Mestres,
Miquel Barreres Català, Domènec Paloma Sancho
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3 Abstencions:
Fernando Darío Vicente Benetti, Carlos Fernández Ruiz, Maria Lourdes Garcia Vila
3 vots en Contra:
José María Paniello Limiñana, Olga Vanesa Carrasco Rodríguez, Carlos Navia Baldomá,
Votació: Majoria Simple
1.6.- Urgències
II - CONTROL DE GOVERN
Punt 2.1.- Moció del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya referent a la
liquidació del model de finançament de l'exercici 2020. Exp. 2021/4656
Votació eliminar punt cinquè de l’acord, passant el punt sisè a ser punt cinquè:
Sotmès a votació, s’aprova per UNANIMITAT de tots els membres assistents.
Votació: Majoria Simple.
Votació eliminar en el punt tercer de l’acord, les paraules “la pròrroga de” i “per a l’any
2022”:
Sotmès a votació, s’aprova per UNANIMITAT de tots els membres assistents.
Votació: Majoria Simple.
Moció modificada del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya referent a
la liquidació del model de finançament de l'exercici 2020. Exp. 2021/4656
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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 15 de setembre de 2021, va emetre
dictamen que es transcriu a continuació per:
Sotmesa la proposta és dictaminada favorablement per:
1 vot a Favor: Jordi Parent Beltran
5 Abstencions: Carlos Navia Baldoma, Domènec Paloma Sancho, Fernando Darío Vicente
Benetti, Lourdes Valles Reguant, Marc Serrado Mestres
“Exp. 2021/4656
MOCIÓ REFERENT A LA LIQUIDACIÓ DEL MODEL DE FINANÇAMENT DE L’EXERCICI
2020
L’esclat de la pandèmia va comportar una recessió econòmica sense precedents que ha
impactat sobre les finances públiques de totes les administracions. D’una banda l’aturada de
nombrosos sectors econòmics ha comportat una reducció dels ingressos tributaris. Per
contra, la necessitat d’atendre l’emergència social derivada de la crisi ha comportat una
major despesa pública. Com a resultat de tot plegat hem assistit a un desajust dels comptes
públics de l’any 2020 i, vista l’evolució de les diferents onades de contagis, probablement
tancarem el 2021 amb un escenari similar.
L’actual estructura territorial consta de diferents nivells d’administració que tenen assignades
competències pròpies i per tant han d’assumir despeses, però en canvi es troben limitades
per la banda dels ingressos per un model de finançament autonòmic i local clarament
insuficient i per una normativa bàsica que limita l’autonomia financera de CCAA i
ajuntaments.
A priori, la lògica del model de finançament és que les diferents administracions han de
tenir garantit el principi de suficiència financera. És a dir, que amb els recursos provinents del
model de finançament més els ingressos propis han de poder finançar les necessitats de
despesa derivades de les seves competències. Doncs bé, si en condicions normals ja es
compleix més aviat poc, en un context de recessió econòmica sobtada, provocada per una
pandèmia mundial, és evident que aquest principi de suficiència financera es trenca
completament i en aquest cas es fa necessari recórrer a mecanismes excepcionals per poder
ajustar els recursos a les necessitats. És a dir, cal recórrer als mercats financers per finançar
els dèficits, traslladant les actuals càrregues a exercicis futurs.
Aquí és on ens trobem que la pròpia estructura del model de finançament fa que només
l’Estat disposi de les eines necessàries per finançar aquest dèficit a llarg termini, restablint
així el principi de suficiència financera per al conjunt de les administracions. Si bé l’Estat va
articular un mecanisme en favor de les CCAA, probablement insuficient, en el cas dels
ajuntaments no va transferir ni un euro addicional al que ja estava previst abans de la
pandèmia. Això malgrat s’havia compromès inicialment a transferir un fons COVID de 5.000
milions d’euros. Així doncs, els ajuntaments han hagut d’assumir una caiguda dels ingressos
propis, particularment de taxes i preus públics, alhora que han incrementat la despesa social
i han destinat recursos al teixit econòmic davant la inoperància de l’Estat.
Ara en canvi ens trobem que, sense haver transferit un euro addicional als ajuntaments
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per preservar el principi de suficiència financera, l’Estat començarà a reclamar les
liquidacions del model de finançament del 2020, és a dir, la diferència entre allò que va
transferir en base a les previsions d’ingressos prèvies a la pandèmia i el que efectivament va
ingressar per les grans figures tributàries com són l’IRPF, l’IVA o Societats. És a dir, que a la
pràctica l’Estat ni tan sols estaria assumint el dèficit resultant de les seves pròpies figures
tributàries, sinó que en part l’estaria traslladant directament als ajuntaments. La Federació de
Municipis ja ha avançat que serien al voltant de 3.000 milions d’euros el que haurien de
retornar els ajuntaments.
Sí bé aquesta lògica del model de finançament és aplicable en un context de reducció
d’ingressos fruit del cicle econòmic, en el qual les diferents administracions poden fer ajustos
progressius dels seus comptes, entenem que en cap cas ha de ser aplicable en una situació
d’excepcionalitat com la que encara estem transitant i que requereix de disposar del màxim
de recursos per abordar les conseqüències socials i la necessària i urgent recuperació dels
sectors econòmics. Limitar-nos a una aplicació estricta del que recull el model de
finançament condemnarà els ajuntaments a aplicar retallades immediates sobre els seus
pressupostos, cosa que xoca frontalment amb el consens polític de que cal afrontar aquesta
crisi amb una recepta ben diferent al que es va fer a la crisi del 2008 i que ens va condemnar
a una recessió estructural que es va allargar en el temps. Si bé en la crisi iniciada el 2008 es
va fer un primer intent de polítiques expansives, de seguida l’Estat va imposar una austeritat
extrema que va endarrerir la recuperació econòmica. L’austeritat ja no ha de ser una opció i
seria deslleial imposar-la a la resta d’administracions.
En la mateixa línia de donar continuïtat a polítiques expansives que acompanyin i reforcin la
reactivació econòmica, i davant l’anunci de la Comissió Europea de mantenir suspès el Pacte
d’Estabilitat, és imperatiu que l’estat espanyol prorrogui la suspensió de les regles fiscals i
que ho faci amb la màxima celeritat per facilitar una òptima planificació de cara al pressupost
2022 que ja estan treballant els ajuntaments.
Si bé en la darrera Comissió d’Administració Local, celebrada en data 28 de juliol, es van
anunciar algunes mesures que van en la línia de les reivindicacions que fem en aquesta
moció, considerem que encara són insuficients i requereixen d’una major concreció. I
sobretot hauran de ser formalitzades i no quedar en anuncis que després no es compleixen.
Atès que els ajuntaments estan donant resposta des de la proximitat a les necessitats
socials sorgides de la pandèmia.
Atès que els ajuntaments també han patit una reducció del seus ingressos propis,
particularment de taxes i preus públics.
Atès que el govern de l’Estat no va complir amb la seva promesa de transferir un fons COVID
de 5.000 milions en favor dels ajuntaments.
Atès que l’emergència sanitària continua vigent i el ritme de la recuperació econòmica es
veurà afectat per les successives onades de contagis.
Atès que la Comissió Europea ja ha anunciat que prorrogarà per al 2022 la suspensió del
Pacte d’Estabilitat, de manera que les regles fiscals continuaran sense vigència, i a
més proposa la revisió del marc d’estabilitat pressupostària a partir del 2023.
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Atès que els ajuntaments han de poder planificar els seus pressupostos per al 2022 amb el
màxim de certeses i amb l’objectiu de preservar els serveis públics i de seguir contribuint a la
resposta social i a la reactivació econòmica.
Es proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Que l’Estat absorbeixi la totalitat de l’import resultant de les liquidacions negatives
corresponents al model de finançament local dels anys 2020 i 2021 i aprovi una disposició
legal per formalitzar-ho.
SEGON.- Que l’Estat articuli el fons COVID de 5.000 milions d’euros en favor dels
ajuntaments, tal com es va comprometre a fer la Ministra d’Hisenda.
TERCER.- Que el Consell de Ministres sol·liciti al Congrés dels Diputats la pròrroga de la
suspensió de les regles fiscals per a l’any 2022.
QUART.- Que l’Estat defineixi l’import dels lliuraments a compte per al 2022 i que en cap cas
sigui inferior al del 2021.

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic 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.

CINQUÈ.- Demanar a la Generalitat que mantingui i reforci les polítiques de suport al món
local, com ja va fer amb el fons extraordinari de Cooperació Local per valor de 120
milions d’euros.
SISÈ.- Traslladar aquest acord al Ministeri d’Hisenda, a les entitats municipalistes
representatives i al Govern de la Generalitat.”
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per:
17 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,
Jordi Parent i Beltran, Mireia Monfort i Sòria, Raül Asensio i Gonzàlez, José María Paniello
Limiñana, Olga Vanesa Carrasco Rodríguez, Carlos Navia Baldomá, Marc Serradó Mestres,
Miquel Barreres Català, Domènec Paloma Sancho
3 Abstencions:
Fernando Darío Vicente Benetti, Carlos Fernández Ruiz, Maria Lourdes Garcia Vila,
Votació: Majoria Simple.
Punt 2.2 Moció modificada conjunta del Bloc Olesà, Partit dels Socialistes de
Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya, Ciutadans, CUP i Junts per Catalunya
per a demanar que el tram de la B-40 entre Olesa de Montserrat i Viladecavalls estigui
en servei el 2022. Exp. 2021/4673
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Votació modificació punt cinquè de l’acord per eliminar les paraules “la ministra
Raquel Sánchez”:
Sotmès a votació, s’aprova per UNANIMITAT de tots els membres assistents.
Votació: Majoria Simple.

“Que la Comissió Informativa d’Urbanisme i Espais Públics de l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat, en SESSIÓ ORDINÀRIA, celebrada el dia 16 de setembre de 2021, va emetre
dictamen que es transcriu a continuació per:
Aprovat:
5 vots a favor (Carlos Fernandez Ruiz, Domènec Paloma Sancho, Ivan Carreira Picamal,
Jose Maria Paniello Limiñana, Marc Serrado Mestres).
1 Abstenció (Jordi Parent Beltran).
“Exp. 2021/4673
MOCIÓ DEL BLOC OLESÀ PER A DEMANAR QUE EL TRAM DE LA B-40 ENTRE
OLESA DE MONTSERRAT I VILADECAVALLS ESTIGUI EN SERVEI EL 2022

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic 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.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El quart cinturó, autovia B-40 o autovia orbital, és una infraestructura que ha estat prevista
en els successius plans territorials o d’infraestructures que s’han anat redactant des dels
anys 60.
El 1995, després d’anys de concepcions divergents i un cop repartides les competències, la
Generalitat va posar en servei el tram que li corresponia, entre Mataró i Granollers. Per la
seva banda, el Ministeri de Foment va posar en servei el 2010 dos petits trams situats entre
Abrera i Olesa i entre Viladecavalls i Terrassa.
Des del 2010, el tram de 6 km. entre Olesa i Viladecavalls ha estat un camí farcit de
despropòsits, de promeses incomplides, de retards inexplicables i de l’oblit d’una
infraestructura cabdal per a la connexió entre el Vallès Occidental i el Baix Llobregat Nord.
El febrer de 2015, després d’una reunió entre la Generalitat i el Ministeri de Foment, es va
acordar reprendre les obres de la B-40, amb l’execució de manera imminent del doble túnel
del tram Olesa-Viladecavalls. Unes obres que havien de quedar enllestides segons Foment
l’any 2018, que posteriorment va ampliar la data a l’octubre de 2019, segons declaracions de
la ministra Ana Pastor.
El Ple de maig de 2016, aquest ajuntament va aprovar per unanimitat una moció en la que
demanava al Ministeri de Foment que pressupostes les dotacions econòmiques necessàries
del 2016 i 2017, per tal de posar en funcionament el tram de l’autovia orbital, la B-40, entre
Olesa de Montserrat i Viladecavalls. Una moció motivada després de l’enèsim retard que
patien les obres que afectaven aquesta infraestructura. Aquella moció ja demanava que la
infraestructura entres en servei el 2018.
El 26 de març de 2018, els ajuntaments de Terrassa, Viladecavalls, Abrera i Olesa de
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Montserrat es van reunir per escenificar de nou el front comú dels municipis afectats, i van
acordar una reunió d’urgència amb el ministre de Foment per conèixer l’estat de les obres,
sol·licitar la creació d’una comissió de seguiment trimestral i recordar la data fixada per
Foment de finalitzar les obres l’octubre de 2019.
En aquest mateix sentit es va manifestar públicament la Cambra Oficial de Comerç, Industria
i Serveis de Terrassa, i la Confederació Empresarial Cecot, que va denunciar que
l’endarreriment de les obres provoquen un sobre cost de 240 milions d’euros. Dades tretes a
partir de l’estudi de l’Institut Cerdà, que estimava que l’obertura del tram Terrassa- Olesa de
Montserrat suposaria un estalvi de 24 milions d’euros anuals. Un increment de costos que
acaba assumint la ciutadania.
El març de 2020, el Senat va aprovar una moció presentada pel grup d’ERC on instava al
govern a reprendre les obres, aturades el mes de febrer de 2020 per “imprevistos tècnics i
burocràtics”.

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic 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.

Cal recordar, també, que força anys abans, el 24 d’octubre del 2013, el Ple del Consell
Comarcal del Baix Llobregat va aprovar una moció en la que demanava al Govern Central
dotació econòmica suficient als pressupostos generals del 2014 per a l’execució de les obres
planificades al Baix Llobregat, entre les que destacava la B-40.
Una obra prevista i projectada des de 1995, que havia d’estar acabada el 2010, que servia
per afavorir la connexió entre el Baix Llobregat Nord i el Vallés Occidental i per a millorar la
vida dels seus veïns i veïnes, ha patit un retard injustificat de més de 10 anys, amb tots els
inconvenients i costos que això significa.
Malgrat que al llarg de més d’una dècada han estat varies i significatives les administracions
i institucions que s’han adreçat al Govern Central per tal de sol·licitar la finalització d’aquesta
connexió, tot ha estat endebades. No tenim hores d’ara coneixement fefaent de la data final i
res fas pensar que sigui propera.
Per tot l’exposat, proposem que al Ple d’aquest Ajuntament l’adopció dels següents acords:
ACORDS
PRIMER.- Demanar aI Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana que agilitzi les
obres de la connexió de la B-40 entre Olesa de Montserrat i Terrassa, dotant el pressupost
necessari per a finalitzar-les el més aviat possible, i en cap cas més enllà de finals de l’any
vinent, 2022.
SEGON.- Demanar a la Conselleria de Territori de la Generalitat, que faci la connexió entre
la C55 a l’accés Sud d’Olesa i el nus de la B40 a la cara Sud del túnel, amb les millores
corresponents a la BV1201, la rotonda de Can Singla i el nou ramal que connecta amb la
C55 a través dels polígons de Can Singla i Vilapou i donant accés als mateixos, d’acord amb
el PDU d’infraestructures aprovat.
TERCER.- Demanar al Consell Comarcal del Baix Llobregat i al Consell Comarcal del Vallès
Occidental el seu recolzament institucional per tal d’aconseguir agilitzar el màxim aquesta
obra.
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QUART.- Sol·licitar una reunió conjunta el més aviat possible entre la ministra i les municipis
afectats.
CINQUÈ.- Traslladar aquests acords aI Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, a
la Conselleria de Territori i Sostenibilitat, a la Diputació de Barcelona, al Consell Comarcal
del Baix Llobregat, al Consell Comarcal del Vallès Occidental, als Ajuntaments de Terrassa,
Viladecavalls i Abrera, a la Cambra Oficial de Comerç, Industria i Serveis de Terrassa, i a la
Confederació Empresarial Cecot.”
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, Jordi
Parent i Beltran, Mireia Monfort i Sòria, Raül Asensio i Gonzàlez, José María Paniello
Limiñana, Olga Vanesa Carrasco Rodríguez, Carlos Navia Baldomá, Marc Serradó Mestres,
Miquel Barreres Català, Domènec Paloma Sancho

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de
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Votació: Majoria Simple
Punt 2.3 Donar compte de l'informe de morositat referit al 2n trimestre 2021. Exp.
2021/1821
“Que la Comissió Informativa d’Economia i Serveis Centrals de l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat, en Sessió Ordinària, celebrada el dia 15 de setembre de 2021, va emetre
dictamen que es transcriu a continuació per:
La Comissió es dona per assabentada
“Exp. 2021/1821
Assumpte: Informe de morositat referent al segon trimestre de 2021
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:
“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
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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”.
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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.
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 segon trimestre de 2021 és la següent
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DONAR COMPTE:
PRIMER.- Deixar constància de la informació del segon trimestre de 2021 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.”
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El Ple es dona per assabentat
Punt 2.4 Donar compte de l'Estat d'Execució del Pressupost del 2n trimestre de 2021.
Exp. 2021/2229
“Que la Comissió Informativa d’Economia i Serveis Centrals de l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat, en Sessió Ordinària, celebrada el dia 15 de setembre de 2021, va emetre
dictamen que es transcriu a continuació per:
La Comissió es dona per assabentada
“Assumpte: Estat d’execució del pressupost del 2n trimestre de 2021
Exp. 2021/2229
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
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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.
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.
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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.
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 segon trimestre de 2021, 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.
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4) Desglossament despesa corrent.
5) Desglossament d’operacions de capital i financeres.
6) Romanent de Tresoreria.
7) Calendari i pressupost de Tresoreria.
8) Dotació de plantilles 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) Ajustos SEC.
13) Dades generals de l’informe d’avaluació.
14) Informe avaluació rtat. estabilitat i valoració comp. regla despesa.
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15) Informe del nivell de deute viu final període.
16) Interessos i rendiments meritats al trimestre (despesa).
17) Fluxos interns.
18) Moviments compte creditors per operacions meritades.
19) Creditors per devolucions d’ingressos.
20) Interessos i rendiments meritats al trimestre (despesa).
21) Detall inversions financerament sostenibles.
22) Detall de despeses finançades amb fons de la UE o altres Adm. Públiques.
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 dona per assabentat
2.5.- Donar compte de la relació de Decrets dels mesos de juliol i agost de 2021
El Ple es dona per assabentat
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2.6.- 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 21:30 hores de la tarda.
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