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DOCUMENT

1.- Vicenç Tur Martí (TCAT) (Secretari), 27/02/2022 19:52
2.- Miquel Riera Rey (TCAT) (Alcalde), 28/02/2022 16:08

ACTA DEL PLE MUNICIPAL
Sessió Ordinària de data 27 de gener de 2022
A Olesa de Montserrat, essent les 19:00 hores 27 de gener de 2022, 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
Excusa la seva assistència
Carlos Fernández Ruiz
Maria Lourdes Garcia Vila
Comprovada l’existència del quòrum necessari perquè es pugui celebrar la sessió, declarada
pública per la Presidència, es procedeix a obrir el debat i votació dels assumptes inclosos
dins de l’ordre del dia i/o sobrevinguts.
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Ordre del dia
I - PART RESOLUTIVA
1.1.- Acta Sessió Ordinària de 23 de desembre de 2022. Exp. 2021/6307
1.2.- Modificació d'ordenança fiscal 18. Errada material, Exp 2021/4909
1.3.- Reglament intern per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions
de discriminació i assetjament laboral, psicològic, sexual, per raó de sexe, de l’orientació
sexual i/o de la identitat sexual. Exp. 2020/3538
1.4.- Actualització patrimoni municipal del sòl i l'habitatge. Exp. 2022/000227
1.5.- Urgències
II - CONTROL DE GOVERN
2.1.- Donar compte comunicació Sindicatura de Comptes de Catalunya. Exp. 2020/0010
2.2.- Donar compte de la relació de Decrets mes de desembre de 2021
2.3.- Precs i preguntes
Desenvolupament de la sessió
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I - PART RESOLUTIVA
Punt 1.1 Acta Sessió Ordinària de 23 de desembre de 2022. Exp. 2021/6307
“
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 23 de desembre 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:
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, Maria Pujol Fernández, 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
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Punt 1.2 Modificació d'ordenança fiscal 18. Errada material, Exp 2021/4909
“Que la Comissió Informativa d’Economia i Serveis Centrals de l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat, en Sessió Ordinària, celebrada el dia 19 de gener de 2022, va emetre dictamen
que es transcriu a continuació per:
Sotmesa la proposta és dictaminada favorablement per:
4 vots a Favor Didac Sola Sanchez, Domènec Paloma Sancho, Jordi Parent Beltran, Marc
Serrado Mestres
2 Abstencions Carlos Navia Baldoma, Fernando Darío Vicente Benetti
“Proposta de la Regidoria d’Economia i Hisenda
Exp. 2021/4909
En data 28 d’ octubre de 2021, en sessió ordinària del Ple municipal, es va aprovar
provisionalment les modificacions l’ Ordenança fiscal número 18. Taxes per recollida,
tractament i eliminació de residus sòlids urbans.
Al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 31 de desembre de 2021, va sortir
publicat el text íntegre de l’esmentada ordenança.
S’ha detectat una errada material a article 12. Quota tributària, epígraf 13è. Allotjaments,
residències geriàtriques i activitats equivalents de fins a 10 places 12,86 € i hauria de ser
124,86 €.
L’import base sobre el qual es proposa l’increment, és l’import que consta a l’ordenança que
es modifica i que és de 111, 48 €, al que aplicant-li un increment del 12%, percentatge que
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s’aplica per a tot l’article 12, és de 111,48 * 1,12 = 124,86 €. L’error es produeix per la falta
de la unitat en el nombre.

De conformitat amb allò que preveu l’article 109.2 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, s’ha de corregir
l’errada material detectada.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER. Aprovar la rectificació d’errada material a article 12. Quota tributària, epígraf 13è.
Allotjaments, residències geriàtriques i activitats equivalents de fins a 10 places 12,86 € i
hauria de ser 124,86 €.
SEGON Procedir a una nova publicació amb el text íntegre esmenant l’errada material de l’
Ordenança fiscal número 18. Taxes per recollida, tractament i eliminació de residus sòlids
urbans.”
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per:
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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, Maria Pujol Fernández, 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 1.3 Reglament intern per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de
situacions de discriminació i assetjament laboral, psicològic, sexual, per raó de sexe,
de l’orientació sexual i/o de la identitat sexual. Exp. 2020/3538
“Que la Comissió Informativa d’Economia i Serveis Centrals de l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat, en Sessió Ordinària, celebrada el dia 19 de gener de 2022, va emetre dictamen
que es transcriu a continuació per:
Sotmesa la proposta és dictaminada favorablement per:
3 vots a Favor Didac Sola Sanchez, Domènec Paloma Sancho, Fernando Darío Vicente
Benetti
3 Abstencions Carlos Navia Baldoma, Jordi Parent Beltran, Marc Serrado Mestres
“Proposta de la Regidoria de Recursos Humans
Exp. 2020/3538
Ra024-22 / In-02522
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Els ens locals han de ser institucions exemplars i han d’assolir una igualtat real pel que fa a
les polítiques de gestió interna, als processos administratius i a la cultura institucional. Això fa
imprescindible impulsar un seguit de polítiques a curt i a llarg termini i actuar des d’un
vessant qualitatiu i quantitatiu, per tal d’aconseguir que les estratègies internes de
l’organització impliquin tot el personal que hi treballa, dones, homes i no binaris.
La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes
estableix en el seu art. 46 els continguts d’un Pla d’igualtat que ha de tenir les empreses, que
es poden resumir en mesures d’accés al treball, mesures de classificació professional,
mesures de promoció i formació, mesures en la retribució, mesures en l’ordenació del temps
de treball, mesures de conciliació de la vida laboral i personal o familiar i prevenció de
l’assetjament sexual. En el seu article 51 estableix criteris per a l’aplicació del principi
d’igualtat en l’àmbit de l’administració pública. L’art. 62 també fa esment al protocol
d’actuació davant l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe.

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.

Per la seva banda el Text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel
Reial decret legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre obliga els governs locals a elaborar plans
d’igualtat, instant les administracions públiques a adoptar mesures que afavoreixin la
conciliació de la vida personal, familiar i laboral.
L’article 61 de l’Acord de condicions de treball dels empleats de l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat vigent estableix que dins del Comitè de Seguretat i Salut s’ha de constituir una
Comissió que ha de vetllar per la dignitat i la no discriminació en el treball. L’objectiu de la
Comissió és analitzar i proposar mesures contra les discriminacions i els assetjaments quan
s’hagin produït.
Per Acord de Ple de data 12 de desembre de 2016 es va aprovar el Reglament contra les
discriminacions i els assetjaments vigent fins a data d’avui.
Dins d’aquest objectiu del Consistori de garantir les condicions de dignitat i de no
discriminació en el treball, la Comissió contra les discriminacions i els assetjaments ha
elaborat un nou Reglament intern per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de
situacions de discriminació i d’assetjament laboral, psicològic, sexual, per raó del sexe, de
l’orientació sexual i/o de la identitat sexual, ratificat per la Mesa General de Negociació en
data 25 de novembre de 2022, document en el que es defineixen les actuacions i
responsabilitats dels òrgans que han d’intervenir en la prevenció i resolució de les situacions
de discriminació o d’assetjament que es puguin produir a l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat
i que assegura la pluralitat d’intervencions per garantir un tractament tècnic adequat en la
valoració de cadascuna de les actuacions, respectant la metodologia més apropiada en cada
cas.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER.- Aprovar inicialment el Reglament intern per a la prevenció, la detecció, l’actuació i
la resolució de situacions de discriminació i assetjament laboral, psicològic, sexual, per raó
de sexe, de l’orientació sexual i/o de la identitat sexual que figura com a annex.
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SEGON.- Sotmetre l’expedient a informació pública en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, al
Butlletí Oficial de la Província durant trenta dies, d’acord amb l’article 178.1 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, dins dels quals els interessats podran examinar-lo i presentar les
reclamacions que estimin oportunes. També estarà a la disposició dels interessats a la seu
electrònica de l’Ajuntament https://www.olesademontserrat.cat/seu-electronica/anuncis-edictes.htm.
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els
acords adoptats restaran definitivament aprovats.
TERCER.- L’acord d’aprovació definitiva (exprés o tàcit) i el text íntegre del reglament, 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.”
Sotmesa la proposta a votació per deixar-la sobre la taula és aprovada per:
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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, Maria Pujol Fernández, 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 1.4 Actualització patrimoni municipal del sòl i l'habitatge. Exp. 2022/000227
“Que la Comissió Informativa d’Urbanisme i Espais Públics de l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat, en SESSIÓ ORDINÀRIA, celebrada el dia 20 de gener de 2022, va emetre
dictamen que es transcriu a continuació per:
Votació:
Aprovat per 6 vots a favor: (Carlos Fernandez Ruiz, Domènec Paloma Sancho, Ivan
Carreira Picamal, Jose Maria Paniello Limiñana, Marc Serrado Mestres, Raul Asensio
Gonzalez)
Proposta d’Alcaldia
Exp. 2022/000227
Atès que l’article 163 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme, (TRLUC, d’ara endavant) estableix que els ajuntaments que disposin de
planejament urbanístic general que delimiti àmbits d’actuació susceptibles de generar
cessions de sòl de titularitat pública amb aprofitament, estan obligats a constituir el seu
patrimoni públic de sòl i habitatge, amb l’objectiu de destinar-lo al compliment de les finalitats
establertes en l’article 160.5 de l’esmentat text legal . Tanmateix, l’article 224.1 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme (RLU d’ara
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endavant), estipula que els béns que integren el patrimoni municipal de sòl i habitatge han de
ser destinats als usos que corresponguin d’acord amb llur classificació i qualificació
urbanística i els recursos econòmics a les finalitats de l’apartat 2, de l’article 224.
Atès al que estipulen els articles 51 i 52 del Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre,
pel qual s'aprova el text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana, que és d’aplicació
bàsica, estableix que els patrimonis públics de sòl, amb la finalitat de regular el mercat de
terrenys, obtenir reserves de sòl per a actuacions d'iniciativa pública i facilitar l'execució de
l'ordenació territorial i urbanística, s’integren pels béns, recursos i drets que adquireixi
l'Administració en virtut del deure al que es refereix l’article 18.1.a (el deure de cessió de sòl
amb aprofitament), sense perjudici dels altres que determini la legislació sobre ordenació
territorial i urbanística, que constitueixen un patrimoni separat i que tindran els destins
previstos en el citat article 52.
Atès el que estableixen els articles 164 TRLU, els ajuntaments han de diferenciar, com a
patrimoni separat de la resta de béns municipals, els béns que integrin el seu patrimoni
municipal de sòl i habitatge, i també constituir un dipòsit específic en el qual s’ingressin els
fons obtinguts mitjançant l’alienació i gestió dels béns que s’incorporin a aquest patrimoni
especial.
Atès que segons l’article 14 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament del patrimoni dels ens locals, el patrimoni municipal de sòl i habitatge s’integra en
el patrimoni general del municipi com un patrimoni separat, que dona lloc, en conseqüència,
a un inventari específic, que s’ha d’aprovar amb l’inventari general consolidat de l’Ajuntament
a què fa referència l’article 100 d’aquest Reglament i que s’ha de rectificar i comprovar en els
mateixos termes i d’acord amb el mateix procediment que aquest.
Atès que d’acord amb l’article 164. 5 i 6 del TRLUC l'inventari i balanç de situació del
patrimoni municipal de sòl i d’habitatge s’haurà d’actualitzar i d'aprovar anualment i
trametre'ls al Registre de planejament urbanístic de Catalunya per a la seva inscripció i no es
podrà alienar o gravar cap bé o dret del patrimoni municipal de sòl i d'habitatge si no està
inventariat adequadament i l'inventari inscrit en el Registre de planejament urbanístic de
Catalunya.
Atès que aquests béns integrats dins el patrimoni ja disposa d’una comptabilitat separada i
fàcilment identificable mitjançant un projecte de finançament específic, des d’un punt de vista
econòmic, ja s’està duent la comptabilització de la forma adequada.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels
següents
ACORDS:
PRIMER.- Actualitzar el patrimoni del sòl i Constituir el patrimoni municipal de sòl i habitatge
d’aquest Ajuntament, tot diferenciant, com a patrimoni separat de la resta de béns
municipals, els béns i drets que l’integren, els quals figuren en l’inventari que s’adjunta al
present acord com a Annex I.
SEGON.- Trametre al Registre de Planejament urbanístic de Catalunya l’inventari del
Patrimoni municipal del sòl i l’habitatge aprovat, per a la seva inscripció.”
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per:
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1.- Vicenç Tur Martí (TCAT) (Secretari), 27/02/2022 19:52
2.- Miquel Riera Rey (TCAT) (Alcalde), 28/02/2022 16:08

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, Maria Pujol Fernández, 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
1.5.- Urgències
II - CONTROL DE GOVERN
Punt 2.1 Donar compte comunicació Sindicatura de Comptes de Catalunya. Exp.
2020/0010

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.

“Proposta de l’Alcaldia
Exp. 2020/0010
“En data 15/12/21 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.
E2021025491.
D’acord amb el que preveuen l’ article 44 de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura
de Comptes, i l’Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes del 24 de maig del 2011, aquest
escrit informa de la publicació, al lloc web de la Sindicatura, de l’informe 21/2021.
Aquest informe és relatiu al Compte general de les corporacions locals, exercici 2019 i es
pot consultar en el web de la Sindicatura (www.sindicatura.cat ) juntament amb sis
volums d’annexos (de comptes individualitzats dels ens locals).
Es pot accedir directament, tant a l’informe com als annexos, amb els enllaços següents:
Informe:
http://www.sindicatura.cat/reportssearcher/2021_21_ca.pdf
Annexos:
http://www.sindicatura.cat/reportssearcher/2021_21_ca_anx_1.pdf
http://www.sindicatura.cat/reportssearcher/2021_21_ca_anx_2.pdf
http://www.sindicatura.cat/reportssearcher/2021_21_ca_anx_3.pdf
http://www.sindicatura.cat/reportssearcher/2021_21_ca_anx_4.pdf
http://www.sindicatura.cat/reportssearcher/2021_21_ca_anx_5.pdf
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http://www.sindicatura.cat/reportssearcher/2021_21_ca_anx_6.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 gener de 2022.
El Ple es dona per assabentat
2.2.- Donar compte de la relació de Decrets mes de desembre de 2021
El Ple es dona per assabentat
2.3.- Precs i preguntes

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.

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 dona per finalitzada la sessió de la qual
dono fe amb el seu vistiplau, a Olesa de Montserrat essent les 19:55 hores de la tarda.
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