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1.- Vicenç Tur Martí (SIG) (Secretari), 27/12/2021 12:59
2.- Miquel Riera Rey (TCAT) (Alcalde), 27/12/2021 13:30

ACTA DEL PLE MUNICIPAL
Sessió Ordinària de data 25 de novembre de 2021
A Olesa de Montserrat, essent les 19:00 hores 25 de novembre 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
Maria Pujol Fernández
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
Interventor accidental
Sergi Garcia Ferrer
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 28 d'octubre de 2021. Exp. 2021/5344
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1.- Vicenç Tur Martí (SIG) (Secretari), 27/12/2021 12:59
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1.2.- Autorització compatibilitat Sr. Pablo Garcia Fernandez. Exp. núm 2021/4117
1.3.- Proposta de nomenament d'un Jutge/essa de Pau titular. Exp. 2021/4452
1.4.- Canvis en el nomenclator municipal. Exp. 2021/5087
1.5.- Reajustament AD del contracte del serveis de neteja d'edificis. Exp.2019/4492
1.6.- Moció del grup municipal Socialista PSC-CP per reclamar la redacció d'un Pla Local
d'Habitatge i Rehabilitació d'Edificis. Exp. 2021/5171
1.7.- Urgències
II - CONTROL DE GOVERN
2.1.- Moció d'Esquerra Republicana Olesa i Bloc Olesà de rebuig als projectes de línies
elèctriques aèries de molt alta tensió projectades per l'empresa forestalia. Exp. 2021/5761
2.2.- Donar compte informe morositat i PMP 3r. trimestre 2021. Exp. 2020/1821
2.3.- Donar compte de l'Estat d'Execució del Pressupost 3r trimestre 2021. Exp. 20212229
2.4.- Donar compte comunicació Sindicatura de Comptes de Catalunya. Exp. 2019/3082
2.5.- Donar compte de la relació de Decrets del mes d'octubre 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 28 d'octubre de 2021. Exp. 2021/5344
“
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 28 d’octubre de 2021, deixant
còpia certificada del present acord a l’expedient.
SEGON.- Trametre ll’acta aprovada al Departament de la Presidència de la Generalitat de
Catalunya, al Ministerio de Hacienda y Función pública i procedir a la seva publicació.”
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, Maria Pujol Fernández, Carlos Fernández Ruiz, Maria
Lourdes Garcia Vila, Jordi Parent i Beltran, Mireia Monfort i Sòria, Raül Asensio i Gonzàlez,
Marc Serradó Mestres, Miquel Barreres Català, Domènec Paloma Sancho
3 vots en Contra:
José María Paniello Limiñana, Olga Vanesa Carrasco Rodríguez, Carlos Navia Baldomá
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Votació: Majoria Simple
Punt 1.2 Autorització compatibilitat Sr. Pablo Garcia Fernandez. Exp. núm 2021/4117
“Que la Comissió Informativa d’Economia i Serveis Centrals de l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat, en Sessió Ordinària, celebrada el dia 17 de novembre de 2021, va emetre
dictamen que es transcriu a continuació per:
Sotmesa la proposta és dictaminada favorablement per:
2 vots a Favor Didac Sola Sanchez, Domènec Paloma Sancho
4 Abstencions Carlos Navia Baldoma, Jordi Parent Beltran, Marc Serrado Mestres, Maria
Lourdes Garcia Vila
“Proposta de la Regidoria de Recursos Humans
Exp. 2021/4117
Ra295-21/ In-48721
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.
Atès que el Ple de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, en Sessió Ordinària, celebrada el dia
25 de febrer de 2021 no es va aprovar la proposta de petició de compatibilitat al Sr. Pablo
García Fernández, amb el DNI 35065749H per a l’exercici d’una segona activitat privada per
compte propi per trobar-se en situació d’IT.
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Atès que el Sr. Pablo García Fernández, amb el DNI 35065749H va finalitzar la seva situació
IT des del dia 17 de setembre de 2021.
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
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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.
QUART. Comunicar aquests acords a la persona interessada i a la Junta de Personal.”
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per:
21 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, Maria Pujol Fernández, Carlos Fernández Ruiz, Maria
Lourdes Garcia Vila, Jordi Parent i Beltran, Mireia Monfort i Sòria, Raül Asensio i Gonzàlez,
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José María Paniello Limiñana, Olga Vanesa Carrasco Rodríguez, Carlos Navia Baldomá,
Marc Serradó Mestres, Miquel Barreres Català, Domènec Paloma Sancho
Votació: Majoria Simple
Punt 1.3 Proposta de nomenament d'un Jutge/essa de Pau titular. Exp. 2021/4452
“Que la Comissió Informativa de Serveis a les Persones de l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat, en Sessió Ordinària, celebrada el dia 17 de novembre de 2021, va emetre
dictamen que es transcriu a continuació per:
Sotmesa la proposta és dictaminada per:
Dictaminat Favorablement
6 vots a Favor Ada Agut Domènech, Carlos Fernández Ruiz, Domènec Paloma Sancho,
Miquel Barreres Català, Mireia Monfort Sòria, Olga Vanesa Carrasco Rodríguez
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“Proposta de l’Alcaldia
Exp. 2021/4452
En data 9 d’agost del 2021 s’ha rebut en aquest Ajuntament certificat de l’acord que ha
adoptat la Comissió de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
atès que pròximament finalitzarà el termini de quatre anys per al qual van ser nomenats els
actuals Jutges/esses de Pau.
En data 29 de setembre de 2021 l’alcalde va dictar el decret amb el que s’obria la
convocatòria pública per a cobrir la vacant en el càrrec de Jutge/essa de Pau titular del
municipi d’Olesa de Montserrat.
Els requisits que han de reunir els interessats, així com els terminis per la presentació de les
sol·licituds, fou publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 13-10-2021.
Igualment fou publicat en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament i tramès al Jutge Degà dels
Jutjats de Primera Instància i Instrucció de Martorell
Que durant el període de presentació d’Instàncies que finalitza el dia 11 de novembre de
2021 es van registrar dues sol·licituds:
 En data 26/10/2021 RE E2021021770 Sr. Joan Pallarès Solé amb DNI xxxxx358X
 En data 09/11/2021 RE E2021022739 Sr. Antonio J. Domínguez Cobos amb DNI
xxxxx019Z
Vist l’informe del Secretari
En virtut de tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER.- Disposar immediatament després de l’adopció de l’acord present l’elecció
mitjançant votació secreta i per majoria almenys d’onze membres corporatius de la persona
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del Jutge de Pau titular, entre els interessats que s’han presentat en el procediment de la
convocatòria.
 Sr. Joan Pallarès Solé
 Sr. Antonio Jesús Domínguez Cobos
SEGON.- Disposar el compliment de l’establert en l’article 7 del Reglament 3/95 mitjançant
comunicació al Jutjat de primera instància i instrucció de Martorell, la qual comprendrà
certificat de l’acord present i del resultat de la votació de l’elecció i, còpia compulsada de la
documentació aportada en la convocatòria per la persona escollida. En cas de no assolir-se
la majoria qualificada assenyalada en el punt primer de la part dispositiva, la comunicació
només comprendrà el certificat esmentat, a efectes que la sala de govern del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya en prengui coneixement per tal que nomeni directament el
Jutge de Pau titular d’Olesa de Montserrat.
TERCER.- Acompanyar amb aquest acord una certificació amb els següents extrems:
1)

Referència detallada de las circumstancies en que es va produir l’elecció.

2)

Referència expressa de la observança del quòrum exigit per la Llei.
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3)
Dades d’identificació i condicions de capacitat i de compatibilitat de la persona
escollida.
QUART. - Notificar aquest acord a les persones candidates. ”
Efectuada la votació el resultat és el següent:
Aspirants:

Vots obtinguts:

-

- Sr. Joan Pallarès Solé:

13 vots

-

- Sr. Antonio J. Domínguez Cobos:

08 vots

Punt 1.4 Canvis en el nomenclator municipal. Exp. 2021/5087
“Que la Comissió Informativa de Serveis a les Persones de l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat, en Sessió Ordinària, celebrada el dia 17 de novembre de 2021, va emetre
dictamen que es transcriu a continuació per:
Sotmesa la proposta és dictaminada per:
Dictaminat Favorablement
3 vots a Favor Ada Agut Domènech, Domènec Paloma Sancho, Miquel Barreres Català
3 Abstencions Carlos Fernández Ruiz, Mireia Monfort Sòria, Olga Vanesa Carrasco
Rodríguez
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“Proposta de la Regidoria de Cultura i Memòria Històrica
Exp. 2021/5087
Per tal d’adaptar els noms dels carrers a la normativa legal vigent, l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat creu necessari introduir canvis en el nomenclàtor municipal. L’òrgan encarregat
de debatre les propostes i portar-les a votació del ple és la Comissió del Nomenclàtor.
Segons l’article 2 del reglament del nomenclàtor d’Olesa de Montserrat, s’estableix que la
Comissió del Nomenclàtor és un òrgan consultiu de participació ciutadana sense personalitat
jurídica ni caràcter resolutiu, que té per objecte proposar la denominació dels carrers, places,
parcs, jardins, edificis, equipaments i altres espais d’ús públic i de la toponímia menor del
municipi, i la seva modificació o adequació, quan escaigui, al Ple de l’Ajuntament.
En l’article 5 del damunt dit reglament, s’estableixen les funcions de dita comissió:
a) Com a primera tasca, proposar al Ple l’aprovació d’un llistat del nomenclàtor amb les
denominacions existents, juntament amb una fitxa descriptiva de cada una d’elles.
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b) Recollir en l’Arxiu de Propostes les propostes que es presentin des d’associacions,
particulars o qualsevol àmbit, referents a denominacions de carrers, places, parcs, jardins,
edificis, equipaments i altres espais d’ús públic i de la toponímia menor del municipi d’Olesa
de Montserrat.
c) Elaborar els informes relatius a la inclusió o no d’una denominació a la Llista de Reserva, o
relatius a les propostes que elevarà al Ple de l’Ajuntament.
d) Incloure les noves denominacions informades positivament a la Llista de Reserva que es
crearà a tal efecte.
e) Mantenir, actualitzar i donar la publicitat que escaigui a la Llista de Reserva.
f) Proposar al Ple de l’Ajuntament denominacions per als nous carrers, places, parcs, jardins,
edificis, equipaments o altres espais d’ús públic i de la toponímia menor del municipi basades
en la Llista de Reserva.
g) Proposar al Ple de l’Ajuntament, la modificació o adequació de denominacions
preexistents, així com la supressió de les denominacions d’elements que hagin desaparegut
físicament.
h) Afavorir la realització de processos participatius de la ciutadania en supòsits de rellevància
especial.
i) Confeccionar i mantenir actualitzat l’inventari de les denominacions compreses en l’apartat
a) d’aquest article.
En l’article 7.1 s’estableixen com a criteris per a l’elecció de les denominacions de nous
elements o per a l’adequació o modificació dels existents:
a) Normalitzar lingüísticament totes les denominacions.
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b) Recuperar la toponímia tradicional local, sempre que es pugui, però mantenint la
contemporània sobre l’arcaica (carrer Altures serà preferible a carrer dels Bassalets, Masia
de Puigventós serà preferible a Mas de Colldoriol).
c) Respectar, en la mesura del possible, les denominacions que evoquin a la descripció física
del lloc o el nom d’un dels seus residents rellevants (Plaça de les Fonts serà preferible a
Plaça de la Vila o Plaça Major).
d) No incorporar el nom de persones en vida o mortes fa menys de deu anys, a menys que
existeixi un ampli consens polític i social.
e) Garantir la paritat de gèneres en l’assignació de noms de persones.
f) No incorporar, o excloure si és el cas, les referències commemoratives d’exaltació,
personal o col·lectiva al sollevament militar, a la guerra civil espanyola i a la repressió de la
dictadura franquista (article 15 de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es
reconeixen i amplien els drets i s’estableixen mesures a favor dels qui patiren persecució o
violència durant la guerra civil i la dictadura), així com altres referències commemoratives
d’exaltació a qualsevol altres repressions polítiques que hagin implicat menyscabament o
violació dels drets humans.

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.

g) Donar preferència, quan es tracti de noms de persones, a aquelles significades en l’àmbit
local, català i universal, per aquest ordre de prelació.
h) En el cas de denominació d’equipaments públics dedicats a la memòria de persones, se
seguiran els criteris establerts als anteriors apartats, però donant preferència a persones que
hagin destacat en el camp que correspon a l’equipament.
En la reunió de la Comissió del Nomenclàtor del dia 30 de setembre de 2021 es van establir,
entre d’altres els següents acords:


S’aproven els canvis de nom del carrer Alfons Sala per carrer dels Arbres, del carrer
Duc de la Victòria per Rosa Venes i Clusas i de la Plaça del Terç de Nostra Senyora
de Montserrat per Plaça de la Dignitat.



S’aproven les rectificacions del carrer Metge Carreras per Metge Carrera, del carrer
Argelines per Angelines i del Passatge Argelines per Passatge Angelines.

En la reunió extraordinària de la Comissió del Nomenclàtor del dia 11 de novembre de 2021
es van establir, entre d’altres els següents acords:


S’aproven els canvis de nom del carrer Duc de la Victòria per carrer Pere Vilata i
Mallofré, del carrer Pere Vilata per carrer Rosa Venes i Clusas, del carrer Alfons Sala
per carrer dels Arbres i de la plaça Terç Nostra Senyora de Montserrat per plaça de
la Dignitat.



S’aproven les rectificacions del carrer Metge Carreras per carrer Metge Carrera, del
carrer Argelines per carrer Angelines i del passatge Argelines per passatge
Angelines.
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El primer conjunt de canvis de nom es fa en aplicació del criteri f) de l’article 7.1 del
Reglament del Nomenclàtor d’Olesa de Montserrat:


En el cas de la Plaça del Terç de Nostra Senyora de Montserrat serveix per eliminar
una plaça en honor d’un grup armat que va participar en la Guerra Civil Espanyola.
Es proposa que aquesta plaça passi a denominar-se plaça de la Dignitat, en memòria
del moviment obrer i republicà represaliat per la dictadura franquista.



Respecte el carrer Alfons Sala es proposa eliminar la referència a aquest polític que
inicià el desmantellament de la Mancomunitat de Catalunya durant la dictadura de
Primo de Rivera i recuperar el nom amb el que era conegut popularment: carrer dels
Arbres.



En el cas del carrer Duc de la Victòria, la raó del canvi és que aquest títol nobiliari fou
concedit a Baldomero Espartero, militar espanyol durant la regència del qual es va
bombardejar la ciutat de Barcelona el 1842 i es planteja restablir el nom popular pel
qual es conegut aquest carrer: Pere Vilata i Mallofré, el mestre d’obres que va edificar
les cases de dit carrer, entre molts altres edificis d’Olesa de Montserrat.



En el cas del carrer Pere Vilata, la raó del canvi seria corregir l’error comès en l’acord
del ple del 04/03/1974 i aprofitar per fer complir amb la prioritat de posar noms de
carrers a dones olesanes i per aquest motiu es proposa el nom de Rosa Venes i
Clusas, dona nascuda a Olesa l’1 de maig de 1784 i que va participar en la defensa
de la ciutat de Tarragona durant la Guerra del Francès del segle XIX.

Les rectificacions del carrer Metge Carreras, del carrer Argelines i del Passatge Argelines es
fan per corregir errors gramaticals i normalitzar lingüísticament les denominacions dels
carrers.
Per tal d’explicar les conseqüències dels canvis a les veïnes i als veïns i els tràmits que se’n
deriven es va exposar el tema en el Consell de Barris del dia 7 d’octubre. També es van
realitzar quatre tallers amb els veïns i les veïnes els dies 18 i 21 d’octubre. També es va
explicar el tema en el Consell de Cultura i Festes del 4 de novembre. També es van distribuir
flyers informatius i es posarà a disposició dels afectats un telèfon i un correu electrònic per
atendre els seus dubtes. Més endavant, s’enviaran cartes informatives i es faran altres
accions comunicatives per garantir que la informació arriba al veïnat.
Vistes les actes de les reunions de la Comissió del Nomenclàtor celebrades el dia 30 de
setembre de 2021 i el dia 11 de novembre de 2021.
Vist l’informe favorable de l’Arxiver Municipal amb data 15 de novembre de 2021.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER.- Aprovar inicialment els canvis de nom del carrer Alfons Sala per carrer dels
Arbres, del carrer Duc de la Victòria per carrer Pere Vilata i Mallofré, del carrer Pere Vilata
per carrer Rosa Venes i Clusas i de la plaça Terç de Nostra Senyora de Montserrat per plaça
de la Dignitat.
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SEGON.- Aprovar inicialment les rectificacions del carrer Metge Carreras per Metge Carrera,
del carrer Argelines per carrer Angelines i del passatge Argelines per passatge Angelines.
TERCER.- Sotmetre a un període d’informació pública de 20 dies mitjançant anunci al Butlletí
Oficial de la Província, al tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat (https://www.olesademontserrat.cat/seu-electronica/anuncis-edictes.htm), a fi de
qualsevol persona física o jurídica pugui examinar l’expedient i formular les al·legacions que
estimi convenients de conformitat amb l’article 83 de la Llei 39/2015 i atenent l’afectació a
una pluralitat indeterminada de persones.
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els
acords adoptats restaran definitivament aprovats.
QUART.- Notificar l’acord als titulars dels immobles afectats.
CINQUÈ.- Donar trasllat d’aquest acord, si s’escau, a l’Institut Nacional d’Estadística,
Correos, Gerència Territorial del Cadastre, proveïdors de serveis i aquelles entitats o
organismes que prestin serveis públics al municipi.
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SISÈ.- Donar compte a la regidoria d’Urbanisme, a la Policia municipal, al Padró
d’Habitants i a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) i demés regidories afectades.
SETÈ.- Comunicar el text íntegre de la resolució definitiva al Departament de Gestió d’Espai
Públic i Equipaments perquè faci col·locar els rètols necessaris amb nova denominació o
canvis.
VUITÈ.- L’acord d’aprovació definitiva (exprés o tàcit) es publicarà 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
http://www.olesademontserrat.cat/pag868/reglaments-municipals.htm.”
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
3 vots en Contra:
José María Paniello Limiñana, Olga Vanesa Carrasco Rodríguez, Carlos Navia Baldomá
4 Abstencions:
Fernando Darío Vicente Benetti, Maria Pujol Fernández, Carlos Fernández Ruiz, Maria
Lourdes Garcia Vila
Votació: Majoria Simple
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Punt 1.5 Reajustament AD del contracte del serveis de neteja d'edificis. Exp.2019/4492
“
Que la Comissió Informativa d’Urbanisme i Espais Públics de l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat, en SESSIÓ ORDINÀRIA, celebrada el dia 18 de novembre de 2021, va emetre
dictamen que es transcriu a continuació per:
Aprovat:
2 vots a favor: (Domènec Paloma Sancho, Ivan Carreira Picamal).
4 abstencions: (Carlos Fernandez Ruiz, Jose Maria Paniello Limiñana, Marc Serrado
Mestres, Raul Asensio Gonzalez)
“Proposta de la Regidoria Gestió de l’Espai Públic i d’Equipaments
Exp. 2019/4492
Ctc.108-21. El Ple municipal en sessió ordinària celebrada el dia 22 de desembre de 2020,
va adjudicar el contracte del servei de neteja dels edificis i dependències municipals, a
l’empresa Òptima Facility Services, SL, mitjançant procediment obert subjecte a regulació
harmonitzada.

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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El contracte es va signar en data 27 de gener de 2021, amb un termini d’execució de 4 anys,
comptats a partir del dia 1 de febrer de 2021, sense la possibilitat de prorrogar, per un import
de 1.431.794,00€ IVA inclòs i de 1.183.300,83€ exempt d’IVA.
Dins dels imports esmentats anteriorment, s’havia previst la inclusió d’una bossa d’hores per
a la cobertura de les neteges de contingència en quant a la contenció i mitigació de l’actual
situació de emergència sanitària provocada per el COVID 19. Tanmateix, també estava
contemplada en aquesta bossa les possibles peticions de neteges extraordinàries per
peticions puntuals de certs espais segons les necessitats.
L’Import d’aquesta bossa d’hores es troba quantificat dins el volum del contracte de forma
diferenciada del l’import estructural de neteges ordinàries i planificades dels centres i
dependències municipals. Tal com s’especifica als Plecs del contracte, el dret de cobrament
d’aquest import per part de l’empresa vindrà determinat per les hores que s’executin realment
i segons les necessitats del servei.
Vist l’informe tècnic del cap del Servei de Manteniment de la Ciutat, de data 12 de novembre
de 2021 en el que assenyala que es veu necessari modificar els serveis de reforços destinats
a l’augment de freqüències en la neteja destinats anteriorment per a la contenció i mitigació
del COVID 19, i per tant, proposa una reducció i disminució de freqüències/espais i a retornar
a la planificació establerta abans del període d’emergència sanitària.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER. Aprovar el reajustament de l’esmentat contracte atès que és necessari modificar
els serveis de reforços destinats a l’augment de freqüències en la neteja destinats
anteriorment per a la contenció i mitigació del COVID 19 i, per tant, reduir i disminuir
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freqüències i espais i retornar a la planificació establerta abans del període d’emergència
sanitària.
SEGON. Anular l’autorització i disposició de la despesa (AD\) per un import total de
QUATRE-CENTS CINQUANTA MIL VUIT-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTATRES CÈNTIMS (450.833,33€) del contracte del servei de neteja dels edificis i dependències
municipals, amb l’empresa Òptima Facility Services, SL, d’acord amb l’informe tècnic de data
12 de novembre de 2021 amb càrrec a l’aplicació pressupostària 43 9209 22700 i amb la
següent distribució:

Anualitat

Import anual
contracte
(Vigent
actualment)

Imports en
fase AD
exercici
corrent

Referència
AD

Reducció
import

Reducció
Bossa
Hores

Import anual
reajustat IVA
Inclòs(a facturar per
l’empresa)

2021

1.312.477,83€

393.078,63€

22021000582

50.000,00€

3.063,725 h

1.262. 477,83€

2022

1.431.794,00€

220209000311

130.000,00€

7.965,686 h

1.301.794,00€

2023

1.431.794,00€

220209000312

130.000,00€

7.965,686 h

1.301.794,00€

2024

1.431.794,00€

220209000313

130.000,00€

7.965,686 h

1.301.794,00€

220209000314

10.833,33€

663,806 h

108.482,86€

2025

119.316,19€
(per
reajustament
de cèntims
d’euro)

”
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per:
21 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, Maria Pujol Fernández, 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 1.6 Moció dels grups municipal Socialista PSC-CP i d’ERC – AM per reclamar la
redacció d'un Pla Local d'Habitatge i Rehabilitació d'Edificis. Exp. 2021/5171
“
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Que la Comissió Informativa d’Urbanisme i Espais Públics de l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat, en SESSIÓ ORDINÀRIA, celebrada el dia 18 de novembre de 2021, va emetre
dictamen que es transcriu a continuació per:
Aprovat:
3 vots a favor: (Carlos Fernandez Ruiz, Domènec Paloma Sancho, Raul Asensio Gonzalez).
3 abstencions: (Ivan Carreira Picamal, Jose Maria Paniello Limiñana, Marc Serrado
Mestres)
“Exp. 2021/5171
MOCIÓ CONJUNTA MODIFICADA DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA I ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA PER RECLAMAR LA REDACCIÓ D’UN PLA LOCAL
D’HABITATGE I REHABILITACIÓ D’EDIFICIS
Olesa de Montserrat és un municipi que, paradoxalment, tot i créixer d’una manera
sostenible, sobre tot en els darrers anys i presumiblement en els que vindran fruit de la feina
feta darrerament en matèria d’habitatge i urbanisme, creixia sense tenir en compte les
necessitats bàsiques socials existents al municipi, fruit, probablement, a sinèrgies que
escapen al control del propi municipi. Arribats a aquest punt, i aprofitant, tant els estudis ja
existents, com la memòria social del POUM, com la nova regulació urbanística de la que ens
hem dotat, creiem que és el moment d’incidir en quatre factors claus amb l’aprovació d’un Pla
Local: creixement urbanístic sostingut i sostenible, un pla de rehabilitació d’edificis, una
aposta més ferma per l’habitatge públic, i una aposta, també, de treball conjunt entre agents
socials i econòmics i poders públics
En primer lloc, Olesa de Montserrat és un municipi que ha viscut el seu màxim creixement en
els darrers 50 anys, dels quals es destaquen els últims 20, anys en que s’ha viscut el darrer
major creixement i la major estabilització. Això, com no pot ser d’una altra manera, ha estat
fruit de molts factors, però el que és una evidència és que un d’ells ha estat el seu
desenvolupament urbanístic. Des de finals de la primera dècada dels 2000 fins ara, però, la
població olesana s’ha estancat, generant, entre d’altres coses, tot un seguit de bosses
d’habitatges que actualment es troben buits, i dels quals a hores d’ara encara segueixen
sense trobar una sortida. A banda d’aquest fet, no podem perdre de vista que existeixen
diversos sectors urbanístics que a hores d’ara encara estan per desenvolupar, i que en el
seu conjunt poden arribar a posar al parc d’habitatges del nostre municipi entre 700 i 1000
habitatges més. Tot això fa que el creixement urbanístic, com ja s’ha dit, sigui intermitent, i no
permeti realitzar actuacions en matèria d’habitatge en un sentit general. Fruit d’això és la
decisió, ja expressada en diverses ocasions, per part del govern municipal, de tenir com a
prioritari el desenvolupament de l’habitatge públic a Cal Candi, per posar un exemple. Per
sort, amb l'aprovació definitiva del nou POUM, a més del planejament derivat que es generi,
es tindrà la normativa necessària i actualitzada per poder desenvolupar l'habitatge públic i
social necessari.
En segon lloc, no existeix un pla de rehabilitació d’habitatges. Si be és cert que existeixen
iniciatives per part de l’Ajuntament en matèria de rehabilitació d’habitatge, com son les línies
de subvenció existents en aquesta matèria, o les actuacions que es fan conjuntament amb
l’Agencia Catalana de l’Habitatge, seria una bona oportunitat aprofitar la redacció d’aquesta
Pla Local d’Habitatge per ordenar i homogeneïtzar les actuacions en matèria de rehabilitació
d’edificis. Per desgràcia, generalment, on més necessitat hi ha de rehabilitar edificis, és on
més s’ha d’invertir, però és on menys possibilitats existeixen per qüestions de renda. Per
sort, encara no hem arribat a una situació límit, però si que ens estem trobant ensurts en
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forma d’incidents i a la llarga, si no s’actua, el que avui son incidents, es transformaran en
problemes seriosos.
En tercer lloc, Olesa de Montserrat no té prou habitatge públic. No som un municipi de
rendes altes, i aquesta és una realitat tangible. I malauradament, aquesta realitat no és acord
al parc d’habitatge públic. És més que necessari una ampliació del parc d’habitatge públic.
És una de les poques eines que els poders públics tenen per competir amb l’habitatge privat,
i s’ha d’aprofitar.
Finalment, en quart lloc, es fa necessari un acord, un consens, un treball conjunt i una aposta
ferma de treball entre entitats del sector immobiliari i Ajuntament. No podem imposar, no
podem legislar, ni podem aplicar polítiques de major control en matèria d’habitatge, però si
que podem acordar, consensuar, i treballar conjuntament entre els poders públics, i els
agents econòmics i socials en treballar per un municipi sostenible en matèria d’habitatge.
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Per realitzar tot això, però, es requereix un treball continu, rigorós, i regulat. Es requereix,
també, un full de ruta, ja que es tracta d’un treball de curt, mig i llarg termini, i quan s’ha de
treballar a tres terminis, no es pot treballar sense un full de ruta adequat.
A banda de tot el que ja s'ha esmentat, no hem de perdre de vista que Olesa de Montserrat
forma part dels municipis de més de 20 mil habitants que la llei 11/2020 de mesures urgents
en matèria de contenció de rendes en els contractes d’abrandaments d’habitatges,
l’anomenada llei del lloguer, inclou a l’annex de mercat tens d’habitatge, normativa que ens
permet a totes les administracions públiques detectar les dificultats existents en matèria
d'habitatge, i que ja el propi POUM, pendent d'aprovació definitiva, ja estableix en la seva
memòria social.
En l'actualitat, l'Ajuntament ja disposa de mecanismes per pal·liar aquesta problemàtica en
matèria d'habitatge, mecanismes i actuacions com les de procurar cessions de sòl a les
administracions públiques per a que promoguin habitatge públic, ampliant el parc d'habitatge
públic via tempteig i retracte quan les circumstàncies ho permeten, i incentivant el lloguer
d'habitatge via la bonificació impositiva i les ajudes a la rehabilitació.
Son aquestes unes mesures, que juntament amb d'altres, i emmarcades en un document
únic, poden servir de guia per a una política en matèria d'habitatge justa, sostenible, i a
l'abast de totes les rendes, sobre tot les més desafavorides.
És per tot això que des del Grup Municipal Socialista proposem els següents
ACORDS:
PRIMER. Un cop aprovat definitivament el POUM, Iniciar els treballs per part del Govern
Municipal per a la redacció d’un Pla Local d’Habitatge i de rehabilitació d’edificis (en
endavant, PLHRE).
SEGON. Acordar amb la resta de grups municipals, en la mesura del possible, les línies
bàsiques que hauran de contemplar el futur PLHRE.
TERCER. Sol·licitar a les administracions competents en matèria d’habitatge els recursos
econòmics i tècnics necessaris per a la redacció del PLHRE.
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QUART. Donar trasllat del text a la Generalitat de Catalunya, al Govern de l’Estat, al Consell
Comarcal i a la Diputació de Barcelona.
CINQUÈ. Donar difusió d’aquests acords pels mitjans de comunicació municipals.”
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per:
10 vots a Favor:
Fernando Darío Vicente Benetti, Maria Pujol Fernández, Carlos Fernández Ruiz, Maria
Lourdes Garcia Vila, Jordi Parent i Beltran, Mireia Monfort i Sòria, Raül Asensio i Gonzàlez,
Marc Serradó Mestres, Miquel Barreres Català, Domènec Paloma Sancho
11 Abstencions:
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,
José María Paniello Limiñana, Olga Vanesa Carrasco Rodríguez, Carlos Navia Baldomá
Votació: Majoria Simple
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1.7.- Urgències
II - CONTROL DE GOVERN
Punt 2.1 Moció dels grups municipals d’ERC Olesa, Bloc Olesà, Partit Socialista PSCCP, CUP-Amunt i Junts per Catalunya de rebuig als projectes de línies elèctriques
aèries de molt alta tensió projectades per l'empresa forestalia. Exp. 2021/5761
“Que la Comissió Informativa d’Urbanisme i Espais Públics de l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat, en SESSIÓ ORDINÀRIA, celebrada el dia 18 de novembre de 2021, va emetre
dictamen que es transcriu a continuació per:
Aprovat:
5 vots a favor (Carlos Fernandez Ruiz, Ivan Carreira Picamal, Jose Maria Paniello Limiñana,
Marc Serrado Mestres, Raul Asensio Gonzalez).
1 abstenció: (Domènec Paloma Sancho)
“Exp. 2021/5761
MOCIÓ CONJUNTA D’ERC OLESA, BLOC OLESÀ, PSC i CUP DE REBUIG ALS
PROJECTES DE LÍNIES ELÈCTRIQUES AÈRIES DE MOLT ALTA TENSIÓ
PROJECTADES PER L’EMPRESA FORESTALIA
El BOE (Butlletí Oficial de l’Estat) del 28 de juliol passat, publicava el procés d’informació
pública de l’estudi d’impacte ambiental i la sol·licitud d’autorització administrativa prèvia del
projecte línia aèria elèctrica de molt alta tensió (MAT) “Línia elèctrica 400 KV SET Valmuel –
CS Promotores Begues”, un macro projecte energètic amb diverses centrals eòliques i solars
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situades a Terol (Parc solar fotovoltaic ‘Jaime I’ i quatre parcs eòlics ‘Lo Pelado’, ‘Honos’,
‘Lera’ i ‘San Vicente’ amb 32 aerogeneradors) i que inclou aquesta nova línia de molt alta
tensió que creuarà el sud de Catalunya, des de Batea fins a Begues.
En concret, la MAT, que tindrà 180 quilòmetres només a Terres de l’Ebre, Tarragona i
Penedès, travessa vuit comarques catalanes, afectant de manera directa els municipis de
Batea, Gandesa, Corbera d’Ebre, La Fatarella, Ascó, Móra d’Ebre, Garcia, el Masroig, Falset,
Pradell de la Teixeta, Duesaigües, Riudecols, Alforja, l’Aleixar, Almoster, la Selva del Camp,
l’Albiol, Alcover, El Milà, Valls, Vallmoll, Puigpelat, Nulles, Vilabella, Bràfim, Montferri,
Rodonyà, i del Baix Penedès: Masllorenç, la Bisbal del Penedès, Llorenç del Penedès, Sant
Jaume dels Domenys i l’Arboç, i del Baix Llobregat: Vallirana i Begues, i de forma indirecta
però no menyspreable, molts municipis a l’entorn dels esmentats.
D’altra banda, som coneixedors d’una altra proposta de MAT que, tot i que encara no hi ha
publicació al BOE, ens afectaria directament com a comarca. Es tracta d’una proposta de
línia que entraria a Catalunya per Maials, prop de Lleida i que en el seu traçat entre Hostalets
de Pierola i Rubí afecta a municipis com Esparreguera, Abrera, Ullastrell, Castellbisbal i,
també, a Olesa de Montserrat. Aquests municipis ja han rebut carta de Forestalia (la
mateixa empresa encarregada de la MAT VALMUEL-BEGUES), demanant una reunió per
explicar el projecte i parlar de mesures compensatòries. En alguns casos aquesta visita ja
s’ha produït.
El projecte “Línia elèctrica 400 KV SET Valmuel – CS Promotores Begues”, impulsat pel
Grup empresarial de FORESTALIA, proposa una MAT de titularitat privada i d’ús exclusiu del
seu promotor, amb una longitud aproximada de 274 km i 475 torres elèctriques, amb
l’objectiu de transportar energia produïda a l’Aragó, cap a l’àrea metropolitana de Barcelona,
podent acollir futures centrals de producció del mateix promotor, sota la justificació de major
capacitat de producció d’energia solar i eòlica de l’Aragó i que a Catalunya hi ha unes
necessitats de consum d’electricitat molt grans que no seran satisfetes pel propi país.
El projecte, tot i l’origen renovable en la producció de l’energia produïda, s’empara en un
model de producció i distribució d’energia de grans oligopolis, perpetuant l’actual estructura
del mercat elèctric i les disfuncions que genera el cost de l’energia.
Es tracta d’un projecte publicat en ple període vacacional, amb impactes en el paisatge, en el
territori i la ciutadania, en les activitats econòmiques tradicionals i en els espais naturals i
estratègics del territori català. L’impuls de les energies renovables no es pot fer d’esquena al
territori i encara menys en funció d’interessos privats de corporacions que únicament
contemplen com a objectiu els guanys econòmics, prioritzant-los per sobre de qualsevol altra
consideració social, ambiental o de mínima sostenibilitat, i que tindrien greus efectes i
externalitats negatives sobre la nostra pagesia, el paisatge i el medi natural.
Aquestes greus afectacions són degudes a les úniques consideracions econòmiques de
maximització dels beneficis per part de determinades empreses, les quals, pujant a cavall
d’una pretesa generació d’energies renovables, obvien absolutament l’impacte que tenen els
enormes canals de transport d’aquestes energies, com és el cas, optant per la solució que
els és menys costosa i, per tant, més rendible als seus únics interessos.
Aquesta publicació al BOE, deixar amb molt poc marge de maniobra les administracions
afectades, que veuen limitada la seva participació durant el procés d’al·legacions; un tràmit
administratiu del procés, en el qual ja no es discuteix si cal o no el projecte, com serà i per on
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ha d’implementar-se, sinó que directament s’al·lega un projecte ben definit, és a dir,
comencem la casa per la teulada.
Un fet que cal considerar cabdal, és la seva titularitat, en aquest cas parlem de projectes de
titularitat privada. Aquests han concebut i realitzat el projecte només amb un objectiu, el
benefici econòmic, i per tant han maximitzat els esforços de rendibilitat econòmica i han
minimitzat els ambientals i socials, fet que perverteix l’esperit de les directives europees i
dels mateixos objectius de desenvolupament sostenible que ens marca l’Agenda 2030 de
l’ONU.
No podem acceptar la destrucció del nostre territori per maximitzar els interessos econòmics
de les empreses privades d’aquests projectes, exigim una veritable planificació, on tots els
municipis afectats puguin exercir els seus drets.
Si un projecte de MAT, tot i el seu origen renovable de l’energia produïda, s’empara en un
model de producció i distribució d’energia de grans oligopolis, estem donant continuïtat a
l’actual estructura del mercat elèctric i les disfuncions que genera en el cost de l’energia.
Aquest fet és cabdal, per poder abordar definitivament el canvi de model de distribució de
l’energia. Quan es tracta d’un projecte de producció d’energia que en origen està allunyada
dels centres de consum, es generen emissions i un gran impacte paisatgístic amb el seu
transport que, en cap cas, dona resposta als reptes globals que enfronta el planeta contra el
canvi climàtic ni als principis que promou l’Agenda 2030.
Cal tenir present i valorar degudament les diferents alternatives del projecte, no podem
acceptar només la valoració econòmica i obviar l’ambiental i social. Les escasses i poc
realistes alternatives proposades en el mateix projecte semblen predeterminar, de manera
intencionada, el traçat definitiu que es proposa sense contemplar l’ús d’espais ja antropitzats,
com per exemple, que la MAT segueixi el traçat d’infraestructures viàries existents amb
possibilitat de circuits sepultats, o anar a buscar la connexió als SET de Saragossa, molt més
propers i, per tant, amb un impacte molt menor al territori.
Alhora és fonamental que el projecte de distribució energètica compti necessàriament amb la
participació del territori. No es pot redactar d’esquenes al territori i ser notificat un cop el
projecte ja està redactat i publicat al Butlletí Oficial de l’Estat. La llei del sector elèctric també
fa esment a la necessitat de transparència en la planificació del transport de l’energia.
Tot i la possibilitat de vendre concessions d’ús de la MAT per part de la promotora, s’ha de
remarcar la titularitat privada d’aquesta. Es tracta d’un model de transport d’energia inexistent
fins a la data actual i que obre la porta a un escenari de competència entre grups privats que
pot acabar amb un impacte molt elevat sobre el territori, amb multitud de línies de diferent
titularitat per a connectar els mateixos àmbits.
La llei del sector elèctric també anomena la necessitat de transparència en la planificació del
transport de l’energia i en aquest cas, ens trobem amb un projecte dissenyat completament a
esquenes del territori, el qual no ha pogut participar ni en la necessitat d’aquest, ni en el
disseny del recorregut des d’un inici, com hauria estat desitjable.
En aquest sentit, el projecte sembla no tenir en compte els valors paisatgístics descrits en els
diferents Catàlegs del paisatge i afecta espais naturals protegits del PEIN i àrees ZEPA i
ZEC de la xarxa Natura 2000, concretament: Sistema prelitoral meridional, Serra de PàndolsCavalls, Pas de l’Ase, riu Siurana i planes del Priorat, Tivissa-Vandellòs-Llaberia, Serra de
Llaberia, serres de Pradell i l’Argentera, Muntanyes de Prades, el Montmell-Marmellar, el
Foix i Muntanyes d’Ordal, generant un impacte important en l’àmbit mediambiental,
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paisatgístic i socioeconòmic, el qual es justifica “amb lleugeresa” a la mateixa memòria del
projecte.
Així doncs, cal un model de producció d’energia distribuïda, democratitzada i propera a les
àrees de consum, evitant les concentracions de producció en determinats territoris, que
produeixen un elevat impacte acumulatiu i generen un important cost en el transport.
Per tots aquests motius, el Grup municipal del Bloc Olesà proposa al ple l’adopció dels
següents
ACORDS:
PRIMER- Manifestar el rebuig i total oposició a la construcció de les diferents noves línies
aèries elèctriques de molt alta tensió projectades dins del nostre territori, entre elles les que
poden afectar el nostre municipi i la nostra comarca.
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SEGON- Expressar el nostre suport a les comarques i municipis afectats per aquest projecte
de MAT. Especialment als municipis afectats de la comarca del Baix Llobregat, així com
demanar també el suport en les nostres reivindicacions.
TERCER- Continuar participant de l'estratègia conjunta i coordinada d’oposició a la
construcció de les línies aèries elèctriques projectades de 400KV MAT, impulsada des del
món local i avalada per treballs tècnics que desaconsellen aquest model de
desenvolupament energètic, una postura que s’ha fet palesa en les consideracions i
al·legacions que s’han presentat fins a la data als projectes publicats.
QUART- Demanar al govern espanyol i català l’elaboració d’una estratègia coordinada i
participada amb el territori que permeti fer-ne partícip als diferents agents afectats.
CINQUÈ- Instar al govern espanyol a donar compliment a la moció aprovada al Senat el
passat 22 de setembre que acordava:
1. Realitzar una avaluació rigorosa del Projecte de la línia aèria elèctrica de molt alta tensió
(MAT) “Línea eléctrica 400 KV SIETE Valmuel – CS Promotoras Begues” i dels
seus impactes, així com de la resta de línies de molt alta tensió del Projecte Sputnik i similars
a Catalunya, País Valencià, Aragó i Euskadi i tenir-los degudament en compte
a l’hora de resoldre sobre la seva autorització. I basant-se en això, denegar la citada
autorització.
2. Treballar en coordinació amb tots els actors implicats, en un model de desplegament de
projectes d’energies renovables de producció de proximitat als llocs de consum i que tingui
en compte els interessos de tots els territoris i agents afectats; model basat en la
denominada Estratègia Nacional d’Infraestructura Verda i de la Connectivitat i Restauració
Ecològica, que protegeixi les zones d’alt valor agrícola i forestal. Donant veu i capacitat de
participació en la decisió al territori, especialment als grans projectes, tant de producció com
de distribució energètica.
3. Prioritzar l’ús dels espais antropitzats a l’hora d’aprovar projectes de producció i distribució
d’energies renovables, com a mesura per a protegir els espais agrícoles i forestals d’alt valor
i minimitzar l’impacte paisatgístic i territorial d’aquests.
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4. Restringir l’accés als programes de financiació derivats dels fons Next Generation a
aquells projectes energètics que no respectin i assumeixin el conjunt de compromisos
respecte a l’energia climàtica i als principis que promou l’Agenda 2030.
5. En compliment de la Directiva de la Unió Europea de foment de les energies renovables, i
la Directiva de normes comunes del funcionament del mercat interior d’electricitat, el Govern
impulsarà les mesures necessàries per a garantir als consumidors, el dret a produir,
consumir, emmagatzemar i vendre la seva pròpia energia renovable, mitjançant l’autoconsum
energètic individual i col·lectiu, eliminant les barreres existents. Així mateix, s’establiran els
sistemes adequats per a garantir la participació en l’autoconsum i les comunitats
energètiques dels consumidors en situació de pobresa energètica i els arrendataris, amb
freqüència vulnerables, perquè es puguin beneficiar de la reducció del consum d’energia i
dels preus del subministrament més baixos.
6. Considerar que les línies de molt alta tensió (MAT) que per les seves característiques de
capacitat i longitud són línies de transport, a tots els efectes, no poden ser privades perquè
això suposaria contravenir la normativa estatal sobre el transport elèctric, i en tot cas, d’acord
amb la legislació vigent.
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SISÈ- Instar a la Generalitat de Catalunya a concretar una proposta estratègica energètica
pel país que garanteixi la producció suficient d'energia pel país sota els principis de
sostenibilitat i economia verda.
SETÈ- Reiterar el compromís del nostre municipi amb la transició energètica i el compromís
tal com estableixen els objectius de l’Agenda 2030 de l’ONU, i els compromisos per un
territori neutre en emissions el 2050.
VUITÈ- Traslladar els acords als municipis de la comarca afectats per la “Línia elèctrica 400
KV SET Valmuel – CS Promotores Begues” i de l’altra proposta de MAT, a la Diputació de
Barcelona, al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Senat.”
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, Maria Pujol Fernández, Carlos Fernández Ruiz, Maria
Lourdes Garcia Vila, Jordi Parent i Beltran, Mireia Monfort i Sòria, Raül Asensio i Gonzàlez,
Marc Serradó Mestres, Miquel Barreres Català, Domènec Paloma Sancho
3 vots en Contra:
José María Paniello Limiñana, Olga Vanesa Carrasco Rodríguez, Carlos Navia Baldomá
Votació: Majoria Simple
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Punt 2.2 Donar compte informe morositat i PMP 3r. trimestre 2021. Exp. 2020/1821
“Que la Comissió Informativa d’Economia i Serveis Centrals de l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat, en Sessió Ordinària, celebrada el dia 17 de novembre 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 tercer 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”.
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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
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
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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:
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“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 tercer trimestre de 2021 és la següent
DONAR COMPTE:
PRIMER.- Deixar constància de la informació del tercer 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.”
El Ple es dona per assabentat
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Punt 2.3 Donar compte de l'Estat d'Execució del Pressupost 3r trimestre 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 17 de novembre de 2021, va emetre
dictamen que es transcriu a continuació per:
La Comissió es dona per assabentada
“Assumpte: Estat d’execució del pressupost del 3r 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:
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“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
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
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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 tercer trimestre de 2021, enviada al Ministeri
d’Hisenda i Funció Pública, que es relaciona a continuació:
1) Resum classificació econòmica.
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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.
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 de l’informe d’avaluació.
13) Detall de les inversions financerament sostenibles.
14) Interessos i rendiments meritats al trimestre (despesa).
15) Fluxos interns.
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16) Moviments del compte creditors per operacions meritades.
17) Moviments del compte creditors per devolució d’ingressos.
18) Interessos i rendiments meritats (ingressos).
19) Detall de despeses finançades amb fons altres administracions.
20) Dades generals de l’informe d’avaluació.
21) Informe actualitzat avaluació- Resultat estabilitat pressupostària.
22) Deute viu al final del període.
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 comunicació Sindicatura de Comptes de Catalunya. Exp.
2019/3082
“Proposta de l’Alcaldia
Exp. 2019/3082
En data 04/11/21 va entrar una comunicació provinent de la Sindicatura de Comptes al
registre general d’entrades de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, amb el núm.
E2021022304.
Segons el que preveuen els articles 42 i 44 de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la
Sindicatura de Comptes, i l’article 41 del text refós del Reglament de règim interior de la
Sindicatura de Comptes, del 23 de juliol del 2019, aquest escrit informa de la publicació de
l’informe 18/2021.
Aquest informe és relatiu als expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit dels ens
locals, exercici 2018, i es pot consultar en el web de la Sindicatura o accedint-hi directament
mitjançant l’enllaç següent:
http://www.sindicatura.cat/reportssearcher/2021_18_ca.pdf
La disposició addicional sisena de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals,
financeres i administratives, indica que aquest informe s’ha de sotmetre al coneixement dels
òrgans de govern de l’Ajuntament per la qual aquest informe es publicarà a la seu electrònica
corporativa i se’n DONARÀ COMPTE en el Ple Ordinari del mes de novembre de 2021.
El Ple es dona per assabentat.
4

ÒRGAN

REFERÈNCIA

ACTA_PLE - ACTA PLE

Serveis Centrals i Organització

2021/5906

Codi Segur de Verificació: bec608c2-9860-4721-807b-43be4575bdd7
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081477_2021_1781232
Data d'impressió: 30/12/2021 13:45:14
Pàgina 25 de 25

SIGNATURES

Ìbec608c2-9860-4721-807b-43be4575bdd7PÎ

DOCUMENT

1.- Vicenç Tur Martí (SIG) (Secretari), 27/12/2021 12:59
2.- Miquel Riera Rey (TCAT) (Alcalde), 27/12/2021 13:30

2.5.- Donar compte de la relació de Decrets del mes d'octubre de 2021.
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 22:40 hores de la tarda.
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