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       ACTA DE PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT 
 
 
Núm. de la sessió:   03/18 
Data:   02 de maig de 2018 
Caràcter:    Ordinària 
Horari:    de   19:30h  a  22:23h 
Lloc:     Saló de sessions 
 
 
Assistents : 
 
 
Alcalde-President:   Francisco Guisado Santano 
 
Tinents d’alcalde:   Sandra Fernández Cuadra, 1a. Tinent d’Alcalde 
    Valentín Robles Rodríguez, 2n. Tinent d’Alcalde 
    Amparo Hernández Dengra, 3a. Tinent d’Alcalde 
Regidors/es:   Vanessa Massons Vives 
    Mariano Ruiz Comino 

 Carles A. Casanova Miranda  
 Maria Sayavera Seuba 

    Xavier Garcia Marimon 
 Pep Solé Vilanova 

    Ramona Vila  Mensa 
 
Responsable Tècnic:   Antoni Pujadó Estany 
                                                 -excusa assistència operativa. 
Secretari - Interventor: Roberto Moral Álvarez 
 
 
A la Sala de Sessions de l’Ajuntament, quan són les 19:30  hores del dia 02 de maig de 
dos mil divuit, es constitueix el Ple amb el quòrum necessari, atesa l’assistència dels 
membres de dret que formen la Corporació a l’encapçalament enunciats. 
 
Seguidament l’Alcaldia obre la sessió per a debatre i sotmetre a votació els següents 
assumptes compresos a l’ordre del dia format.  
 
Ordre del dia: 
 

1. Aprovació sessió anterior  

2. Informació de Presidència 



 

 

3. Resolucions alcaldia: 

    - Coneixement   

     - Ratificació  

4. Proposta festes locals del municipi per a l’any 2019. 

5. Modificació ordenança fiscal núm.32 - taxa servei d’Escola bressol. 

6. Contracte servei recollida brossa-neteja viària –Addenda pròrroga anual 

7. Modificació pressupostària núm. 3/2018 

8. Concurs públic obra urbanització carrer Maians – proposta d’adjudicació. 

9. Mocions. 

 9.1 Adhesió a la Declaració del Dia d’Europa – 9 de maig 

9.2. Moció per l’alliberament dels presos poítics, el retorn dels exiliats i la 

denúncuia de la deriva democràtica i autoritària de l’estat espanyol 

10. Urgències. 

11. Precs i preguntes. 

 
1. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR                    

Exp.  A1022018002 
  

Es presenta a consideració del Plenari l’esborrany de l’acta de la sessió anterior de 
caràcter ordinari amb núm. 2/2018, desenvolupada el passat dia 6 de març de 2018. 
 
No succintant-se intervencions en relació al text que integra, l’acta redactada amb núm. 
02/2018 se sotmet a votació ordinària per part de l’Alcaldia, tot restant formalment 
aprovada per UNANIMITAT dels regidors/es presents a l’acte. 
  
 
2. INFORMACIÓ DE PRESIDÈNCIA 
 
Informa Alcaldia en aquest punt al Plenari corporatiu del recolzament institucional que 
s’ ha formalitzat a través d’ acord de Junta de Govern Local en favor de la candidatura 
d’ Igualada com a Ciutat Europea de l’ Esport per a l’ any 2019. 
 
Tot prenent raó, no se susciten intervencions al respecte per part dels regidors/es 
presents. 
 
 
3. RESOLUCIONS  ALCALDIA 
 
3.1 CONEIXEMENT 
 
Es proposa prendre coneixement de les resolucions adoptades per l’alcalde durant el 
període de referència febrer –març- abril de 2018, comprensives dels números 
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 162/2018 a 292/2018, ambdues incloses, les quals han estat a disposició 
de tots els regidors i regidores, des que fou convocada la sessió d’aquest 

plenari. 
 
No esdevenint-se intervencions al respecte, el Plenari pren raó del present punt 3.1 
 
3.2 RATIFICACIÓ 
 
3.2.1. Decret núm. 280/2018, de 6 d’abril d’adhesió  a l’Acord de 27 de març de 
2018 entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i les Entitats 
socials/Ajuntaments integrants de la Xarxa d’Habita tges d’Inserció Socials per 
l’any 2018. 

Exp.: B12692012010  
Vist l’acord de 27 de març de 2018 entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i les 
entitats socials integrants de la Xarxa d’Habitatges d’Inserció Socials per l’any 2018, 
d’acord amb el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge. 
 
Vist que per tal de donar compliment al que preveu el Pla per al dret a l’habitatge, cal 
que l’ajuntament s’adhereixi a aquest acord i presenti el document d’adhesió a 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
 
Vist que el termini per a la presentació de l’esmentat document finalitza el dia 20 d’abril 
de 2018 i el proper ple municipal tindrà lloc a principis del mes de maig.  
 
RESOLC 
 
Primer .- Sol·licitar l’adhesió d’aquest ajuntament a l’Acord de 27 de març de 2018 
entre l’Agència de l’habitatge de Catalunya i les entitats socials integrants de la Xarxa 
d’Habitatges d’Inserció Socials per l’any 2018. 
 
Segon.-  Comunicar aquest acord a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.  
 
Tercer.- Donar compte d’aquest decret al Ple de l’Ajuntament per a la seva ratificació, 
si escau. 
 
No esdevenint-se intervencions al respecte, el Plenari ratifica per UNANIMITAT dels 
regidors/es presents la resolució corporativa dalt reproduïda amb núm. 3.2.1. 
 
 
3.2.2. Acord de Junta de Govern Local, de data 17 d ’abril de 2018, de contracte 
concessió administrativa de l’explotació del servei  de bar del Pavelló Municipal 
“Mestre Vila Vell” d’Òdena. Inici de licitació. 

Exp. C1742018138 – 338/2018 
 

Als efectes de poder procedir a la contractació de la concessió administrativa de 
l’explotació del servei de bar del Pavelló Municipal “Mestre Vila Vell” d’Òdena, i d’acord 
amb la providència d’alcaldia de 10 d’abril de 2018, s’han elaborat els Plecs de 
clàusules administratives particulars i tècniques que han de regir el procés. 



 

 

 
Per això, de conformitat amb el què disposen els arts. 116 i 117 i la disposició 
addicional tercera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, 
atesa la delegació de l’Alcalde a favor de la Junta de Govern, segons Resolució 
445/2015, de 13 de juliol, es proposa l’adopció del següent acord: 
 
Primer. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i tècniques que han de 
regir el contracte de la concessió administrativa de l’explotació del servei de bar del 
Pavelló Municipal “Mestre Vila Vell” d’Òdena. 
 
L’enunciat Plec se sotmetrà a període d’exposició pública per un termini de 26 dies 
naturals, mitjançant inserció d’anunci de referència en el BOPB, perfil del contractant i 
tauler d’anuncis corporatiu –De no presentar-se al·legacions i/o objeccions en la seva 
contra el plec regulador esdevindrà definitivament aprovat sense necessitat de 
posterior acord exprés. 
 
Segon. Aprovar l’expedient de contractació de l’esmentat servei i obrir el procediment 
d’adjudicació ordinari, el qual es farà públic a través del BOPB, del Perfil del 
Contractant de l’Ajuntament, del web municipal i del tauler d’anuncis corporatiu. 
 
Tercer.- Sotmetre a ratificació expressa del Plenari corporatiu els presents acords, en 
la propera sessió que celebri aquest màxim òrgan. 
 
Presenta alcaldia al Plenari aquest punt com a una iniciativa pensada per millorar la 
dotació d’ aquest equipament esportiu amb un servei bar amb el que hores d’ ara  no hi 
compta –a través de la fórmula de la concessió pública de la seva explotació 
econòmica, sent a càrrec del futur concessionari les obres d’ implementació. 
 
Sol·licita la paraula el regidor Sr. Solé per tal de manifestar,primer, una objecció 
respecte l’ inici d’ aquest expedient via acord de Junta de Govern: si no hi ha raons d’ 
urgència, els temes de gestió de competència del Plenari s’ han d’ assumir per aquest 
màxim òrgan des del primer moment, en ares de la seva màxima participació operativa; 
tot seguit exposa el Sr. Solé un posicionament contrari a l’ adopció de la proposta 
d’acord per part del grup municipal al que representa –en tant que valora com a 
positiva la iniciativa però no pas la fórmula d’ execució material arbitrada: carregar al 
futur concessionari amb una inicial despesa en obres d’ implantació del nou servei bar 
de més de 20.000 € és a totes llums excessiu.....el risc de no-adjudicació per manca de 
licitadors interessats és molt evident....les obres corresponen a l’ Ajuntament i un cop 
efectuades és quan el servei bar ha de ser licitat –conclou el regidor intervinent. 
 
Posteriorment demana la paraula el regidor Sr. Xavier Garcia, per palesar un 
posicionament d’ abstenció per part del grup municipal al que representa, en atendre 
que caldria l’ elaboració d’un informe econòmic acreditatiu de la viabilitat de l’ 
explotació econòmica del futur servei bar projectat : sense aquestes dades objectives, 
és molt arriscat adoptar un posicionament fonamentat-conclou el regidor Sr. Garcia. 
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 L’ alcalde Sr. Guisado reconeix el risc potencial que la iniciativa integra, 
però creu que cal posar-la en valor com a possibilitat de millora d’ un 

equipament socialment molt rellevant-...En relació a l’ operativa inicial a través d’ acord 
de Junta de Govern Local exposa l’ alcalde que la voluntat era avançar-ne la seva 
tramitació i així guanyar temps, sempre amb la prevenció de coneixement i ratificació 
expressa en aquesta mateixa seu plenària.  
 
No suscitant-se més intervencions, Alcaldia sotmet a  votació ordinària la present 
proposta de ratificació resolutiva, tot  restant APROVADA  amb el següent resultat de 
referència :  
Vots a favor:         06-Grup M. PSC(6) -. 
Vots en contra:     02-Grup M. PDeCAT (2)-. 
Vots d’ abstenció: 03-Grup M. d’ERC (3)-. 
 
 
4.- PROPOSTA FESTES LOCALS DEL MUNICIPI PER A L’ANY  2019. 
 

Exp. núm. D1292018001 

De les 14 festes laborals anuals retribuïbles i no recuperables que preveu l’art. 37.2 del 
RDL 2/2015, de 23 d’octubre, que aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut dels 
Treballadors, dues han de tenir caràcter local. 

D’acord ensems amb el que disposa l’art. 46 del RD 2001/1983, de 28 de juliol 
correspon al Plenari de l’ Ajuntament fer proposta de la seva datació, sent aquesta 
fixada definitivament per Ordre de la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies de 
la Generalitat de Catalunya.  Els dos dies a proposar com a festes locals del municipi 
no podran escaure´s en diumenge ni coincidir amb cap dels dies festius que s’indiquen: 

1 de gener (Any nou)-19 abril (Divendres Sant)-22 d’ abril (dilluns de Pasqua Florida)- 1 
de maig (Festa del Treball)- 24 de juny (Sant Joan)-24 de juny (St. Joan) -15 d’agost 
(l’Assumpció)-11 de setembre (Diada Nacional Catalunya) -12 d’ octubre (Festa 
Nacional Espanya)-1 de novembre (Tots Sants)- 6 de desembre (Dia Constitució)-25 
de desembre (Nadal) – 26 de desembre (St. Esteve). 

És així que, d’acord amb la disposició 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local i l’art. 52.2.r) del DL 2/2003, de 28 d’abril que aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

Es proposa a aquest Plenari l’ adopció dels següents ACORDS: 

Primer.  Proposar com a festes laborals de caràcter local per a l’any 2019 d’ aquest 
municipi d’ Òdena els dies següents: 

• 23/04/2019  
• 29/04/2019 (Sant Pere Màrtir) 



 

 

Segon.  Donar trasllat del present acord als Serveis Territorials del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya -als efectes 
d’incorporar-se a la resolució formal, que integri l’Ordre de Calendari de festes locals a 
Catalunya per l’any 2019. 
 
Presenta l’ alcaldia el present punt al Plenari corporatiu tot indicant que en la designació 
dels dies proposats com a festes locals 2019 s’ ha seguit el criteri ja tradicional a la 
població d’ Òdena. 
 
No suscitant-se intervencions, Alcaldia sotmet a  votació ordinària la present proposta 
de resolució corporativa amb núm. 04, tot  resultant APROVADA per UNANIMITAT dels 
regidors/es  presents a l’ acte. 
 
 
5.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 32 – TAXA SER VEI D’ESCOLA 
BRESSOL .  

Exp.: 98/2017 
 
Aquest Ajuntament considera necessari modificar amb efectes a partir del proper curs 
acadèmic 2018/20197 (1 de setembre de 2018) la quota tributària de les tarifes 
relatives a l’acollida de l’ordenança fiscal núm. 32 reguladora de la taxa per a la 
prestació del servei d’escola bressol. 
 
EL  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment 
per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25  del text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de 
mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini 
públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la 
modificació de les seves tarifes. 
 
Vistos l’informe i la proposta de modificació emesos pel Servei d’Educació, 
  
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 
d’activitats administratives de competència local, que es modifiquen, l’import de la 
recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o 
activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Vist l’informe dels Serveis econòmics municipals i de Secretaria-Intervenció, es 
proposa al Ple l’adopció dels següents A C O R D S :  
 
Primer.-  Aprovar provisionalment la modificació de les tarifes relatives a l’acollida de 
l’Ordenança Fiscal núm. 32 reguladora de la taxa per a la prestació del servei d’escola 
bressol amb efectes a partir de l’1 de setembre de 2018, d’acord amb el següent 
redactat: 
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 Acollida matí o permanència tarda fixos – 1 hora diària – Per 
cada mes sempre que hi hagi un mínim de 5 infants. (*) 

20,00 

Acollida matí o permanència tarda esporàdics – 1 hora diària 
– per cada dia i servei, sempre que es presti el servei amb el 
mínim d’infant assenyalats en el punt anterior. 

2,00 

(*) Aquest servei no es dura a terme si el nombre d’infants que volen gaudir del 
mateix es menor de 5 infants 

 

 
 
Segon.-  Exposar al públic en el tauler d’anuncis i web de l’Ajuntament els presents 
acords provisionals, així com el text complet de l’Ordenança Fiscal modificada durant el 
termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de 
l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès directe 
o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin 
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
Tercer.-  L’acord definitiu de la modificació serà objecte de publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província, publicant-se íntegrament el text de l’Ordenança Fiscal 
definitivament aprovada. 
 
Alcaldia presenta la proposta modificativa de taxa amb inclusió de mínim d’ assistència 
per a la prestació del servei d’ acollida o permanència als centres de la Llar d’ Infants 
municipal- tot palesant el seu caràcter homologable amb l’ operativa per aquest mateix 
servei a la resta de llars d’ infants municipals del territori...La informació a les famílies 
interessades serà acurada i suficient –conclou l’ alcalde Sr. Guisado.  
 
El regidor Sr. Solé –en representació del seu grup municipal-exposa al Plenari un 
posicionament en contra de la proposta presentada, en tant que no enfronta el 
problema real del dèficit crònic que el servei de llar d’ infant municipal arrossega pel fet 
de mantenir dos centres operatius oberts: la realitat és la que és i en economia encara 
de forma més inexorable...no acceptar això és una irresponsabilitat que l’ equip de 
govern no pot defugir i tard o d’ hora haurà d’ assumir amb totes les seves 
conseqüències -conclou el regidor intervinent. 
 
El regidor Sr. Casanova –en representació del grup municipal que ostenta- mostra la 
seva perplexitat pel canvi de criteri social de l’ equip de govern : per obtenir  “la 
xocolata del lloro” –per un estalvi de recursos molt minso- es canvien les regles de joc i 
es grava un servei bàsic que els pares/mares necessiten es presti sense 
condicionaments ni excuses ; És en no compartir aquest canvi de criteri que votarem 
en contra –conclou el regidor intervinent. 
 
L’ alcalde Sr. Guisdado contesta les intervencions precedents tot exposant al Plenari 
que racionalitzar la despesa operativa–fixant un mínim assistencial al servei d’ acollida 
–permanència de 5 infants- és una mesura raonable i no desproporcionada, 
compartida pel conjunt de llars d’ infants que majoritàriament presten aquest mateix 



 

 

servei. Respecte la possibilitat de tancament d’un dels centres existents on es presta el 
servei de Llar d’ Infants- Els Vailets o l’ Avió de Paper- , hem de tenir present que en 
fer-ho no resoldríem “automàticament” el dèficit econòmic del servei i alhora es 
generarien uns costos socials d’ enorme transcendència per al nucli poblacional 
afectat; de ben segur que si la Generalitat no hagués trencat el pacte de finançament 
per terços –pares/mares, Ajuntaments i la pròpia Gencat - hores d’ ara no hauríem d’ 
enfrontar un dèficit econòmic de la magnitud del que constatem –conclou el Sr. 
Guisado. 
 
No suscitant-se més intervencions, Alcaldia sotmet a  votació ordinària la present 
proposta de resolució corporativa amb núm. 05, tot  restant APROVADA  amb el 
següent resultat de referència :  
Vots a favor:         06-Grup M. PSC(6) -. 
Vots en contra:     05-Grup M. d’ERC (3)-Grup M. PDeCAT (2)-. 
Vots d’ abstenció: ------------------------ 
 
 
 6.- CONTRACTE SERVEI RECOLLIDA BROSSA-NETEJA VIÀRIA  – ADDENDA 
PRÒRROGA ANUAL. 

Exp.: C1742013013 
 
En data 29.04.2014 aquest Ajuntament d’Òdena va subscriure amb l’empresa 
“Fomento de Construcciones y Contratas SA.” contracte administratiu per a la prestació 
de serveis de recollida, transport i eliminació d’escombraries i neteja viària d’espais 
públics -a implementar-se a partir de la data de referència 01.05.2014.  
 
El període de prestació contractual s’establia en quatre anys –prorrogable de forma 
expressa per terminis d’1 any, amb el límit màxim operatiu de sis anys. 
 
En base a l’exposada previsió contractual –clàusula tercera– restava operativa la 
possibilitat de pròrrogues anuals- de les quals correspondria implementar la primera de 
les dues habilitades. 
 
Per informe de l’àrea de Serveis al Territori – Medi Ambient de data 01.03.2018 es 
valora favorablement la proposta de pròrroga anual  del contracte de servei públic 
subscrit, en atendre que no concorren circumstàncies i/o dades objectives que puguin 
fonamentar una oposició a tal possibilitat operativa. 
 
A tal efecte, ha estat preparada Addenda de primera pròrroga anual operativa del 
contracte de prestació dels serveis  de recollida, transport i eliminació de residus i la 
neteja viària d’espais públics del municipi d’Òdena – la qual integra proposta de nous 
serveis prestacionals complementaris que no atansen la condició de modificació 
substancial de les condicions essencials de la licitació contractual originària. 
 
Es constata que en les aplicacions 46.16210.22706 i 46.16300.22706 de l’estat de 
despeses del Pressupost per a l’exercici 2018, relatives a la recollida d’escombraries i 



 

 

Plaça Major, 2 
08711 Òdena 

Tel.93 801 74 34 
Fax 93 706 29 85 

www.odena.cat 
odena@odena.cat 

 neteja viària respectivament, hi ha crèdit suficient per a poder atendre 
l’import originari i els serveis complementaries proposats en l’expedient 

objecte d’aquest informe. 
 
Verificat el text integrat proposat d’Addenda contractual de pròrroga anual operativa. 
 

En concórrer raons d’interès públic de prestació dels serveis bàsics que integren el 

contracte objecte de pròrroga anual operativa -. 

 
Atenent informe de referència que amb caràcter favorable ha estat evacuat des de 
secretaria-intervenció /  serveis econòmics – tresoreria en data 16.04.2018. 
 
D’ acord amb els referents normatius operatius, que succintament exposats serien: 
-DL 2/2003, de 28 abril -TRLLMRLC 
-RDL 3/2011, de 14 novembre –TRLCSP 
-DL 3/2016, de 31 de maig - MUMCP 
-Llei 39/2015, d’ 1 octubre – PACAP 
 
Es proposa al Plenari corporatiu l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.-  Aprovar primera pròrroga anual operativa –integrada per Addenda de 
referència- del contracte de prestació dels serveis  de recollida, transport i eliminació 
dels residus i la neteja viària d’espais públics del municipi d’Òdena, segons 
l’adjudicació que va ser aprovada pel Ple de l’Ajuntament en la sessió que va tenir lloc 
el dia 20 de març de 2014 subscrit amb FCC. SA (A-28037224). 
 
Segon.- Determinar que el servei integrat a prestar-se inclourà les noves prestacions 
complementàries previstes a l’Addenda de referència –per import de 27261,38€/any-
IVA inclòs-, tot operant quant el règim econòmic general del contracte subscrit les 
actualitzacions –ensems econòmiques- previstes en el seu propi clausulat. 
 
Tercer.-  Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura dels documents que siguin 
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord. 
 
Quart.-  Notificar els presents acords als serveis econòmics municipals i a la societat 
FCC SA. en tant que titular del contracte de serveis prorrogat per un any– via Addenda 
de referència de data 13.04.2018. 
 
Cinquè.-  Contra aquesta resolució definitiva en via administrativa procedirà, si s’escau, 
la interposició davant dels Tribunals competents de Barcelona de Recurs jurisdiccional 
contenciós administratiu en el termini de dos mesos, previ recurs de reposició –amb 
caràcter potestatiu- davant aquest Plenari en termini d’un mes –en ambdós casos a 
comptar des de l’ endemà de la recepció de la present notificació.  Tanmateix, es podrà 
interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent en dret. 

 
Alcaldia presenta al Plenari la proposta de pròrroga anual contractual relativa al servei 
de recollida de brossa i neteja viària al municipi com a una fórmula operativa que 



 

 

permetrà millorar el servei actual –tot incorporant serveis suplementaris que donen 
resposta a noves necessitats sorgides (neteja del mercat ambulant, dels abocaments 
no autoritzats, de les restes de poda, d’ actes incívics...) amb aportació d’ una acció 
coordinadora expressa des de la concessionària en relació al personal de suport que a 
través de plans d’ ocupació pugui incorporar-se conjunturalment al servei – tot això 
amb un increment de cost econòmic resultant proporcional i responsable. 
 
El regidor Sr. Solé –en representació del grup municipal que ostenta- no qüestiona el 
mecanisme de pròrroga anual plantejat, però si l’ increment de costos econòmics que 
incorpora via addenda per un import de més de 27.200 € : a què respon? es tracta d’ 
una imposició de la concessionària que des de l’ ajuntament assumint sense més ? 
Demanem accedir a l’ informe tècnic – econòmic en el que es basa l’ increment 
econòmic presentat... A més, què hi ha del nou sistema de recollida “porta a porta” 
plantejat en diverses ocasions...hi ha un treball fet al respecte, comptem amb dades de 
les diferents tipologies que d’ aquest nou servei es presten al territori ?  
Sense respostes per a aquests interrogants, el nostre vot serà desfavorable –conclou.  
 
Intervé seguidament el regidor Sr. Casanova –en representació del seu grup municipal- 
per tal de palesar al Plenari un posicionament d’ abstenció en el present punt de l’ 
ordre del dia, en entendre que cal treballar en el nou paradigma de prestació del servei 
dimensionat “port a porta” i no pas destinar recursos al model vigent que tots/es 
copsem com a caduc i sense recorregut de futur possible...-assevera. 
 
Alcaldia recull les intervencions precedents com a significatives quant la magnitud del 
repte que com a municipi tenim en aquest àmbit: cap problema en facilitar tota la 
informació disponible que consta a l’ expedient en relació a la proposta d’ addenda de 
pròrroga anual presentada...quant el sistema de futur del servei és sens dubte el “porta 
a porta” però per arribar-hi no ho tindrem gens fàcil ni ho aconseguirem de forma 
immediata...les possibilitats de gestió no són totes elles viables per a Òdena ni tampoc 
hi ha una aposta decidida de les administracions superiors per ajudar els municipis 
petits en aquesta matèria....hem de continuar el treball iniciat...tan bon punt disposem 
de dades contrastades les presentarem en aquest Plenari per al seu examen i 
consideració-conclou l’ alcalde Sr. Guisado.      
 
No suscitant-se més intervencions, Alcaldia sotmet a  votació ordinària la present 
proposta de resolució corporativa amb núm. 06, tot  restant APROVADA  amb el 
següent resultat de referència :  
Vots a favor:         06-Grup M. PSC(6) -. 
Vots en contra:     02-Grup M. PDeCAT (2)-. 
Vots d’ abstenció: 03-Grup M. d’ERC (3) 
 
 
7.- MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 3/2018 

Exp. 194/2017 
 
Expedient número 03/2018, de modificació de crèdits del pressupost de despeses  
 
ANTECEDENTS 
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 1. Per Providència de l’Alcaldia de data 18 d’abril de 2018 s’inicia 
l’expedient per a l’aprovació de la modificació de crèdit. 

  
2. Per poder atendre les despeses que es detallen, per a les quals no hi ha consignació 
en el pressupost ordinari actual, cal tramitar l’expedient de modificació de crèdit. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.-  La normativa jurídica està recollida fonamentalment als articles 172 a 182 del 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els articles 34 a 48 del Reial 
decret 500/1990 i les Bases núm. 10 a 19 del vigent Pressupost Municipal per a 
l’exercici 2017. 

Segon.- Segons la Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i el Reial 
Decret 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna despesa que no pugui demorar-se fins a 
l'exercici següent i en el pressupost de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient 
o no ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de modificació de 
crèdit. 

El finançament es pot realitzar, entre altres recursos, per generació de crèdits, per 
baixes de crèdit i per transferència de crèdit entre aplicacions pressupostàries, que són 
els utilitzats en el present expedient. 

En base a tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS : 

Primer. - Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 03/2018, d’acord amb la 
relació següent: 
 
Habilitació de crèdit (Aplicació nova): 

 35.31200.22602 - Centres de Salut - Publicitat i propaganda funcionament DEA 326,70 

50.16100.62300 - Abastament domiciliari d'aigua - Inversió reposició instal·lacions 26.000,00 26.326,70 

Total habilitació de crèdit 
 

26.326,70 

Finançament de l'habilitació de crèdit: 
Pressupost ingressos: 
50.76101 - Diputació de Barcelona - Subvenció substitució canonada aigua potable 17.452,98 

50.87010 - Romanent tresoreria afectat (sobrant obra "xarxa sanejament tram Mossèn Borràs) 8.547,02 26.000,00 

Baixa d'aplicacions pressupostàries: 
35.16400.22699 - Cementiris - Aplicació informàtica gestió cementiris 326,70 326,70 

Total finançament habilitació de crèdit 26.326,70 

Suplements de crèdit (aplicacions ja existents amb crèdit insuficient): 
26.92007.22706 - Administració pública - Contactes prestació Serveis (Gestiona, es público i núvol) 8.708,09 

37.15310.21002 - Vies públiques - Accés a nuclis de població (reductors "intel·ligents") 6.000,00 

43.32600.46500 - Serveis complementaris educació - Consell Comarcal Anoia 400,03 15.108,12 

Finançament del suplement de crèdit: 
Pressupost d'ingressos: 
10.45001 - Generalitat - Subvenció camí S. Bernabé i Cementiri (part de la bestreta a compte) (*) 15.108,12 15.108,12 



 

 

(*) En tant en quan ja teníem previst en el pressupost la despesa, una vegada cobrada la  bestreta de subvenció es pot utilitzar  
per altres actuacions 

  
 
Segon.-  Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze 
dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis, en el web municipal i en el Butlletí 
Oficial de la Província. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En 
cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del 
període d’exposició pública, per resoldre-les. 
 
Alcaldia cedeix l’ ús de la paraula a la regidora titular de l’ àrea d’ Hisenda Sra. 
Fernández, qui presenta al Plenari la proposta de modificació presentada amb un triple 
nucli operatiu de referència: -incorporació al Pressupost municipal vigent de 
subvencions rebudes / -incorporació també de romanent afectat no disposat / -
habilitació de crèdits per noves inversions. 
 
El regidor Sr. Solé exposa al Plenari que el seu grup municipal veu aspectes positius a 
la modificació presuspostària presentada i en aquest sentit li donaran suport (despesa 
de promoció nou sistema DEA, incorporació de noves subvencions rebudes..), tot i que 
mostra dubtes sobre els nous reductors “intel·ligents” previstos, nova canonada al 
Raval i increment despesa programari informàtic  i la seva possible relació amb la nova 
normativa de protecció de dades d’ imminent entrada en vigor.... 
 
El regidor Sr. Casanova exposa per part del grup municipal al que representa que 
seguint amb el criteri palesat durant aquest mandat en l’ àmbit econòmic,el seu 
posicionament serà d’ abstenció. 
 
Alcaldia – i el regidor de Serveis Sr. Ruiz -responen els dubtes plantejats quant el nou 
tram de canonada a renovar-se al Raval, així com palesant el fet que s’ està treballant 
en l’àmbit de protecció de dades per donar compliment a la nova normativa de 
referència que entrarà en vigoe el proper 25.05.2018.  
 
 
No suscitant-se més intervencions, Alcaldia sotmet a  votació ordinària la present 
proposta d’ acord corporatiu amb núm. 07, tot  restant APROVADA  amb el següent 
resultat de referència :  
Vots a favor:         08-Grup M. PSC(6) - Grup M. PDeCAT (2)-. 
Vots en contra:     ------------------------ 
Vots d’ abstenció: 03- Grup M. d’ERC (3). 
 
 
8.- CONCURS PÚBLIC OBRA URBANITZACIÓ CARRER MAIANS – PROPOSTA 
D’ADJUDICACIÓ 

                                                                                                 Exped . C1742017248 

 

El Ple municipal, en la sessió que va tenir lloc el dia 04 de juliol de 2017, va aprovar 
l’inici del procediment obert de licitació i tramitació ordinària a l’efecte operatiu 
d’adjudicació de l’ obra municipal d’ Urbanització del carrer Maians. 
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 La despesa derivada de l’execució material d’aquesta actuació d’obra 
municipal operarà amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 

corresponents al programa inversor corporatiu període 2017-2018. 
  
Durant  el termini formal obert  per a la presentació de proposicions –amb anuncis de 
referència BOPB/DOGC/Taulell d’Anuncis i Perfil del Contractant corporatius- es van 
presentar 2 proposicions, segons s’acredita a l’expedient format, que van ser les 
presentades per les següents societats: 
 

• Plica 1 MOIX, SERVEIS I OBRES S.L. (B61420352) 

• Plica 2 UTE: Ingeniería Constructora Manresana SL (B58407081) 
         Asfaltos Barcino SL (B66533456) 
          

La Mesa de Contractació actuant, en successives reunions de treball va procedir a la 
qualificació administrativa i posterior valoració dels criteris d’adjudicació operatius al 
procediment públic incurs, sent en data 19.04.2018 que la Mesa de Contractació va 
adoptar acord concloent per tal d’elevar al Plenari corporatiu  proposta d’adjudicació en 
favor de la societat participant UTE: Ingeniería Constructora Manresana SL 
(B58407081)- Asfaltos Barcino SL (B66533456) en constatar-se que la seva proposició 
resultava l’oferta més avantatjosa en el seu conjunt, atesa la puntuació obtinguda 
segons resum en extracte que segueix: 
 

OFERTANT 
PUNTUACIÓ 
CRITERI B. 

Sobre2 

PUNTUACIÓ 
CRITERI C. 

Sobre2 

PUNTUACIÓ 
CRITERI D. 

Sobre 2 

PUNTUACIÓ 
OFERTA 

ECONÒMICA. 
SOBRE 3 

TOTAL 
PUNTUACIÓ  

UTE : INGENIERIA 
CONSTRUCTORA 
MANRESANA, S.L. i 
ASFALTOS 
BARCINO,S.L. 

38,00 20 4 37,62 99,62 

MOIX, SERVEIS I 
OBRES S.L. 30,05 20 4 38,00 92,05 

 
En tant que licitador que va presentar l’oferta més avantatjosa, la UTE: Ingeniería 
Constructora Manresana SL (B58407081)- Asfaltos Barcino SL (B66533456)  haurà d’ 
acreditar la constitució de la garantia definitiva de 6.891,84 euros, equivalent al 5% del 
preu d’adjudicació, tot aportant la documentació que s’exigeix a la clàusula 13 del Plec 
de Clàusules Administratives Particulars que regulen el procediment contractual incurs.  
 
Examinat el procediment incurs, vist l’informe de referència emès per la secretaria-
intervenció corporativa, de conformitat amb el que disposa la normativa de referència, 
que bàsicament exposada seria : 
 
-DL 2/2003, de 28 abril – TRLMRLC 
-Llei 26/2010, de 3 d’ agost –PACC 



 

 

-RDL 3/2011, de 14 novembre.-TRLCSP 
-Llei 3/2007, de 4 juliol –d’ OP 
-Llei 39/2015, d’ 1 d’ octubre - PACAP 
-Decret 179/1995, 13 juny -ROAS  
 
Es proposa a aquest Plenari  l’adopció dels següents  ACORDS: 
 
Primer . Declarar vàlid el procediment contractual desenvolupat i adjudicar el contracte 
de la prevista obra municipal “Urbanització del carrer Maians ” en favor  de la societat 
UTE: Ingeniería Constructora Manresana SL (B58407081)- Asfaltos Barcino SL 
(B66533456)  pel preu cert de 137.836,82 € -IVA exclòs. 

Atenent que la societat adjudicatària haurà d’ adoptar la fórmula operativa d’ UTE 
disposarà de 10 dies hàbils a comptar des de la notificació del present acord d’ 
adjudicació per tal d’ aportar davant l’ Ajuntament tota la documentació relacionada a la 
clàusula 13ª del plec de clàusules regulador –específicament aquella corresponent a la 
seva constitució jurídica expressa. Si transcorregut aquest termini habilitat no es 
presentés en temps i forma la documentació requerida, la present adjudicació restaria 
sense efecte – tal i com preveu la ja enunciada clàusula 13ª de referència.   

 
Segon.  Autoritzar la despesa total de 166.782,55 € -IVA inclòs- amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries corresponents al programa inversor corporatiu període 
2017-2018. 
 
Tercer.  Notificar el present acord d’adjudicació a tots els licitadors participants que no 
han resultat adjudicataris i ensems a l’adjudicatari mateix, amb indicació dels recursos 
susceptibles d’interposar-se, si s’escau. 

Quart.  Inserir l’anunci que informa de l’adjudicació al Perfil del Contractant de 
l’Ajuntament i al BOPB / DOGC i Taulell Anuncis corporatiu, un cop s’hagi formalitzat el 
contracte administratiu de referència. 

Cinquè.  Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del 
Sector Públic, en els termes que preveu la normativa de contractació pública d’ 
aplicació. 

Sisè.   Habilitar l’alcalde-president Sr. Francisco Guisado Santano a la signatura de tota 
la documentació escaient a l’executivitat dels presents acords. 

Setè.- Contra aquesta resolució definitiva en via administrativa procedirà, si s’escau, la 
interposició davant dels Tribunals competents de Barcelona de Recurs jurisdiccional 
contenciós administratiu en el termini de dos mesos, previ recurs de reposició –amb 
caràcter potestatiu- davant aquest Plenari en termini d’un mes –en ambdós casos a 
comptar des de l’endemà de la recepció de la present notificació. Tanmateix, es podrà 
interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent en dret. 

Alcaldia presenta al Plenari aquest punt com a abastament conegut , actuació d’ obra 
pública que conjuntament amb el projecte de remodelació de la Pl. Major s’ executarà 
en els propers mesos, tras completar-se els expedients que hi comportava associats –l’ 
expropiatori i el de contribucions especials- ambdós sense incidències ressenyables. 
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 El regidor Sr. Solé exposa que com a grup municipal es posicionaran 
favorablement en tant que el punt presentat deriva d’ una procés previ 

desenvolupat en seu de Mesa de Contractació en el qual han participat i del que tenen 
prou coneixement de referència: això no obstant, no afecta al criteri molt crític que 
sostenen en relació al pla inversor corporatiu 2017-2018 al qual pertany l’ actuació. 

El regidor Sr. Casanova presenta al Plenari un posicionament d’ abstenció per part del 
grup municipal al que representa –per coherència amb les raons abastament 
exposades i referenciades en els plenaris anteriors en que es va debatre l’ actuació d’ 
obra pública ara a adjudicar-se. 

 
No suscitant-se més intervencions, Alcaldia sotmet a  votació ordinària la present 
proposta d’ acord corporatiu amb núm. 08, tot  restant APROVADA  amb el següent 
resultat de referència :  
Vots a favor:         08-Grup M. PSC(6) - Grup M. PDeCAT (2)-. 
Vots en contra:     ------------------------ 
Vots d’ abstenció: 03- Grup M. d’ERC (3). 
 
 
9.- MOCIONS 

Exp.: A1052018001 
 
9.1. Moció  d’ Adhesió a la Declaració del Dia d’ E uropa – 9 de maig 
 
El Dia d'Europa és una celebració institucional que té lloc cada 9 de maig a la Unió 
Europea, en record de l'anomenada Declaració Schuman -emesa en data 9 de maig de 
1950, que va posar les bases per a la integració dels estats europeus en una 
administració conjunta.  

Des del Consell Català del Moviment Europeu amb ocasió d’ aquesta efemèride ha 
estat adoptada una declaració formal  de referència amb títol “ Per una Europa unida i 
respectuosa amb els valors europeus“. 

Atenent  l’ interès general de ciutadania europea que s’integra a l’enunciada 
declaració-la qual es presentada al Plenari per lectura íntegra efectuada des d’ 
Alcaldia. 

Aquest Plenari procedeix a la formal l’adopció d’ACORD D’ADHESIÓ a la declaració 
emesa des del Consell Català del Moviment Europeu amb títol “Per una Europa unida i 
respectuosa amb els valors europeus  - per unanimitat dels regidors/es presents a l’ 
acte. 

El  text verificat és el tot seguit reproduït : 
 
“ DECLARACIÓ DEL DIA D’EUROPA. PER UNA EUROPA UNIDA I  RESPECTUOSA 
AMB ELS VALORS EUROPEUS 
 



 

 

La Unió Europea no acaba de trobar solucions als reptes que té sobre la taula. La crisi 
econòmica encara es deixa sentir, especialment en els estats del sud, que han vist com 
s’incrementaven la desigualtat social i el deute públic. S’han fet canvis per adaptar-se a 
la realitat, però com massa sovint passa a la UE, els canvis són lents i arriben tard. Tot 
i així, ja s’han establert controls dels pressupostos dels estats membres i també fons 
que garanteixen possibles deutes públics futurs, això sí, sense arribar a una veritable 
mutualització del deute. També s’està avançant en la unió bancària. Confiem que 
aquests mecanismes, junt amb els vint principis i drets socials que configuren 
l'anomenat pilar social, que va ser aprovat el novembre de 2017 per les diverses 
institucions de la UE, proporcionin una economia més social i justa. 
 
A més, hem vist aparèixer populismes en forma d’euroescepticisme i antieuropeisme. I 
si, a tot això, hi sumem el Brexit, que és un cop molt fort, ens podem trobar amb una 
UE debilitada que necessitarà més unió política. També ens caldrà mantenir, en els 
pressupostos de la UE, els compromisos estratègics de les polítiques de cohesió 
social, desenvolupament econòmic i equilibri territorial que identifiquen i projecten el 
futur de la nostra Europa. 
 
D'altra banda, la realitat de la immigració en l’àmbit de la UE qüestiona les polítiques 
d’integració de la població extracomunitària, siguin quins en siguin els orígens. D'una 
part, s'ha de fer front a l'envelliment creixent de la població europea i a les demandes 
del mercat de treball. D'una altra, l’emergència humanitària de les persones refugiades, 
que ha patit Europa en els darrers mesos, ha fet palesa la incapacitat de la UE de 
donar resposta, de manera conjunta i coherent, a les demandes de protecció 
internacional dels milers de persones que fugen de la guerra de Síria i altres conflictes 
bèl·lics. Aquesta realitat comporta la necessitat d'ampliació de la dimensió comunitària 
de les polítiques d’asil i migració, que fugi de les polítiques únicament securitàries i posi 
l’èmfasi en l'acollida, la igualtat de drets i la cohesió social.  
 
Així mateix, cal posar en valor les estructures existents i materialitzar els esforços 
compromesos de cooperació al sud de la Mediterrània, a través de la Unió per la 
Mediterrània, que va ser creada fa deu anys en la Cimera euromediterrània de París. 
No podem ignorar que la nostra vocació europea és indestriable de la Mediterrània. 
 
Un altre repte al que s'ha d'afrontar la UE és la legitimitat de les seves institucions, 
sovint criticades per la falta de democràcia -excepte el Parlament Europeu que és votat 
per la ciutadania- i, sobretot, per la falta de rapidesa i eficàcia en la presa de decisions, 
tot i que s'ha d'admetre la dificultat de consensuar entre els vint-i-vuit estats membres 
les decisions importants. És convenient que tot el que emana de la UE tingui sintonia 
amb la ciutadania. Per això, els governs locals poden contribuir, des de la proximitat i 
des d’una governança multinivell efectiva, a construir una Europa compromesa amb les 
persones. 
 
En aquest escenari, convindria que tots els conflictes polítics i socials es resolguessin 
en el marc dels valors europeus continguts a la Carta dels Drets Fonamentals de la UE 
i en el Tractat de la Unió Europea (art. 2), com són el respecte a la dignitat humana, la 
llibertat, la democràcia, la igualtat, l’estat de dret i els drets humans, i que se n'evités la 
vulneració i s’apostés pel diàleg i per l’acció política. 
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 Com a repte de futur immediat, la UE hauria de gestionar d’una manera 
democràtica, transversal i eficaç les eleccions al Parlament Europeu de 

maig de l’any que ve, amb l'elecció d'un president o presidenta de la Comissió Europea 
que realment sigui el més votat dels candidats que s’hagin presentat. També s'ha 
d'aconseguir que el Parlament Europeu tingui un poder d'influència i de legislació com 
el que tenen els parlaments dels estats membres. 
 
Per últim, tot aprofitant que el 2018 és l’Any Europeu del Patrimoni Cultural, és una 
oportunitat excel·lent per fer saber a la ciutadania la importància del patrimoni cultural 
de les nostres terres i la seva relació amb els valors europeus, els quals haurien de ser 
un al·licient per anar creant un demos europeu, un sentiment de pertinència a Europa i 
d'adhesió als valors que la configuren com un element de cohesió i també de respecte 
a la diversitat. 
 
Si anem en aquesta direcció, farem una Unió Europea més forta de cara a l’exterior, 
amb més cohesió interna, més connectada a la ciutadania i respectuosa amb els valors 
europeus.                               Barcelona, 9 de maig de 2018www.ccmeur.cat” 
 
Alcaldia indica que el present acord d’ adhesió serà tramés al Consell Català del 
Moviment Europeu i a les entitats municipalistes més representatives del país –FMC-
ACM- als efectes escaients. 
 
 
9.2. Moció per l’alliberament dels presos poítics, el retorn dels exiliats i la denúncia 
de la deriva democràtica i autoritària de l’estat e spanyol.  
 
Catalunya ha tornat a patir, altra vegada, un nou atac repressiu per part del govern de 
Mariano Rajoy i el bloc del 155, conjurats amb el poder judicial i policial de l’estat. 
L’onada repressiva contra els catalans i les catalanes és majúscula i el govern 
espanyol està disposat a tot, fins i tot a vulnerar els drets civils, polítics i humans més 
bàsics per tal d’erradicar qualsevol signe de dignitat del poble català. Intenten esclafar 
la voluntat de la sobirania popular empresonant injustament els nostres legítims 
representants públics, tots ells gent de pau.  
 
El passat divendres 23 de març quedarà gravat a la memòria del nostre país com un 
nou dia trist i negre. L’empresonament injust, arbitrari i abusiu dels diputats i diputades 
Carme Forcadell, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, i l’exili de Marta 
Rovira tornarà a ressonar en els annals de la història del nostre país com un nou 
episodi fosc de repressió i de vulneració dels principis democràtics més elementals. Un 
escenari que queda agreujat per la recent detenció del President legítim de Catalunya, 
Carles Puigdemont, totalment incomprensible davant la comunitat internacional. 
 
Un divendres negre no només pel poble català sinó també pel poble espanyol, on cada 
vegada i amb més intensitat els seus ciutadans estan perdent els drets i llibertats més 
bàsics i inviolables en qualsevol país que es pretengui a si mateix com a democràtic i 
civilitzat. 



 

 

 
Davant d’aquesta nova injustícia, d’aquesta ignomínia, d’aquest acte d’autoritarisme 
intransigent que ens recorda de manera inevitable les èpoques més fosques de 
l’Espanya del segle XX, des del món local no podem restar impertèrrits i ens alcem per 
dir sense vacil·lar que continuarem defensant les nostres idees polítiques. No hi haurà 
prou barrots per silenciar-les. Avui, un cop més, volem dir-ho molt alt i clar: sempre 
estarem al costat d’aquells representants que defensen la voluntat del poble, del 
mandat de l’1 d’octubre i el resultat de les eleccions del 21 de desembre. 
 
I l’estat, en lloc d’actuar com una democràcia madura, on el diàleg i l’acord són el motor 
de la cohesió de la societat, han decidit oferir cops de porra, menyspreu, humiliació, 
amenaces i, finalment, presó. Una causa general contra l’independentisme, una 
autèntica cacera de bruixes, feroç i salvatge, sense mesura.  
 
Potser, ingènuament, es pensen que manllevant-nos als nostres representants, Carles 
Puigdemont, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara 
Ponsatí, Antoni Comín, Joaquim Forn, Josep Rull, Lluís Puig, Dolors Bassa, Meritxell 
Serret, Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Marta Rovira i Anna Gabriel, ens rendirem i 
dimitirem d’exercir el nostre mandat democràtic, emanat directament dels ciutadans i 
ciutadans. Res més lluny de la realitat. Ens mantindrem ferms en defensa de la causa 
més justa que hi pot haver: la llibertat i el ple exercici de la democràcia.  
 
Contra la dictadura del 155, trobareu un poble compromès i ferm. Perquè la nostra 
lluita és la lluita dels homes i les dones lliures i justos, que volen ser tractats com a 
ciutadans i no com a súbdits.  
 
Per tots aquests motius, es proposa a  aquest Plenari l’ adopció dels següents  
ACORDS:  
 
PRIMER.- Exigir la llibertat immediata de tots els presos polítics: Carme Forcadell, Oriol 
Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, Jordi 
Cuixart i Jordi Sánchez. 
 
SEGON.- Exigir el retorn de tots els consellers i polítics catalans exiliats:  Carles 
Puigdemont, Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Marta Rovira i 
Anna Gabriel, i la garantia del respecte absolut als seus drets polítics, ciutadans i 
humans sense veure’s sotmesos a cap judici pel seu lliure exercici polític. 
 
TERCER. Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i protegides 
en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure expressió, de la 
vulneració dels drets polítics i humans i del dret a decidir dels ciutadans per part d’un 
estat que jutja les idees i empresona de forma il·legal. 
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 QUART.- Denunciar l’evident manca de separació de poders a l’estat 
espanyol, així com la manipulació i coacció dels mitjans de comunicació per 

part de l’estat. 
 
CINQUÈ.- Demanar a les institucions europees que no continuïn emparant accions 
pròpies d’una dictadura i apel·lar a la justícia internacional perquè intercedeixi de 
manera immediata i garanteixi el respecte als drets dels ciutadans catalans. 
 
SISÈ.- Instem a totes les entitats de d’ÒDENA a defensar els drets fonamentals, civils, 
polítics, la llibertat, la democràcia i els nostres legítims representants escollits 
democràticament del Parlament de Catalunya. 
 
SETÈ.- Atenent a la crida del Molt Honorable President del Parlament de Catalunya, el 
Sr. Roger Torrent, aquest ajuntament vol mostrar el seu suport la crida unitària del 
President i també a la plataforma “Espai Democràcia i Convivència” que té com a 
objectius “la defensa de les institucions catalanes, la convivència, la cohesió social i els 
drets i llibertats de la ciutadania”. 
 
VUITÈ .- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a 
Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) 
així com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la 
Independència (AMI), l’aprovació de la present moció. 
 
Presenta al Plenari la moció objecte de consideració el regidor Sr. Casanova, qui en fa 
lectura íntegra tot sol·lictant el seu recolzament al conjunt dels grups municipals. 
 
Alcaldia palesa al Plenari que des de l’ equip de govern no es podrà donar suport a la 
moció presentada -malgrat compartir que la presó preventiva té uns requisits que en el 
cas dels polítics catalans presos no hi concorren- en tant que no poden subscriure 
elements essencials de la seva exposició: fa èmfasi en allò que ens divideix, no ajuda a 
la consecució dels acords que tant necessitem en identificar al govern Rajoy amb l’ 
Estat mateix o en qualificar a aquest darrer com a subjecte d’ “accions pròpies d’ una 
dictadura” o “d’ estat que empresona de forma il·legal”...... si posem en valor el criteri 
del tribunal alemany que s’ ha pronunciat fa només uns dies l’ hem d’ acceptar també 
quan assevera que no es pot conceptuar la situació encausada com a d’ imputació per 
“conviccions polítiques”. 
 
Sol·licita la paraula seguidament el regidor Sr. Solé, per tal de manifestar que el seu 
grup polític donarà ple suport a la moció presentada; tot fent alhora unes 
consideracions que creu cal palesar: cap dels pronunciaments judicials fins ara 
concorrents són ferms...tots estan sent contestats i acabaran decaient..., llavors ningú 
no podrà discutir ja la concepció de “presos polítics” ara ja incontestable per a molts de 
ciutadans/es d’ aquest país...més del 80% del poble català recolza el dret a decidir i 
això cap govern ni tribunal ho podrà defugir indefinidament ....és clar que l’ acord 
arribarà, però no en absència de les mínimes condicions d’ igualtat i respecte tal i com 



 

 

ara patim a Catalunya...M’ entristeix el posicionament de l’ equip de govern 
municipal...-conclou el sr. Solé. 
 
L’ alcalde Sr. Guisado copsa l’ alt contingut emocional de la moció presentada però 
alhora destaca que no aporta objectius viables vers els quals treballar...Cal constituir 
un govern efectiu  a Catalunya que acabi amb el 155 el més aviat possible i això si que 
és responsabilitat de les forces independentistes en tant que compten amb la força 
parlamentària suficient per fer-ho ....Al país hi ha una fractura social que cal recosir 
amb voluntat i generositat....fem autocrítica tots plegats....cal construir consensos...-
conclou l’ alcalde. 
 
El regidor Sr. Casanova intervé  només per agrair la possibilitat de debatre la moció 
presentada en el si d’ aquest Plenari, i així poder conèixer el posicionament de 
referència de les diferents forces polítiques representades en aquest màxim òrgan 
corporatiu.  
 
No suscitant-se més intervencions, Alcaldia sotmet a  votació ordinària la present 
proposta de moció amb núm. 9.2, tot  restant NO APROVADA  amb el següent resultat 
de referència :  
Vots a favor:         05-Grup M. d’ ERC (3) - Grup M. PDeCAT (2)-. 
Vots en contra:     06-Grup M. PSC (6)-. 
Vots d’ abstenció: --------------------------- 
 
10.- URGÈNCIES  
 
 
De conformitat amb l’incís inicial de l’article 91.4 en relació a l’art. 82.3 del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’ aprova el Reglament d’ Organització  
Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals, a proposta del regidor Sr. Solé, i amb el 
consens del grup d’ ERC que comptava amb un altre text sobre aquesta mateixa 
matèria, es considera la inclusió en l’ordre del dia per raó d’ urgència d’una Declaració 
Institucional relativa a la recent sentència de l’ anomenat cas de “Las Manada”. 
 
El regidor Sr. Solé fa lectura íntegra del text proposat –derivat del formulat 
originàriament des de la Diputació de Tarragona. 
 
Sotmesa a votació ordinària la declaració d’urgència de referència, resulta aprovada 
per UNANIMITAT dels regidors/es presents a l’ acte. 
 
És així que s’ examina el text declaratiu amb el seguent literal transcrit: 
 
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 
 
Posicionament  davant la sentència judicial de l’ A udiència Provincial de Navarra 
en l’ anomenat cas de “La Manada”. 
 
Davant la publicació de la sentència dictada per l’ Audiència provincial de Navarra als 
cinc membres acusats en l’ anomenat cas de “La Manada”, en la que se’ls condemna a 
penes de 9 anys de presó per abús sexual continuat amb prevalença i a 5 anys de 
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 llibertat vigilada després del compliment de la pena, obviant que es produís 
cap tipus d’ intimidació i violència. 

 
Davant el fet que els  5  han estat condemnats per delictes continuats d’ abús sexual 
amb prevalença però no per violació ja que, incomprensiblement, el tribunal no ha 
considerat el delicte d’ agressió sexual, que implica violència i intimidació. 
Davant el vot particular que inclou la sentència en el que es demana l’ absolució de tots 
els acusats a excepció del delicte lleu de furt. 
 
Davant una sentència que com han valorat nombrosos experts/es jurídics, entitats 
feministes i de dones, ONU dones o el govern de Navarra entre d’ altres, manifestem 
que: 
 
-Minimitza els fets en no considerar-los agressió sexual, al no considerar l’ agreujant de 
realitzar-se en grup. 
-Situa la càrrega de la prova en la víctima al posar el focus de la sentència en el seu 
comportament i no pas en el comportament dels agressors. 
-Afavoreix la impunitat de les agressions masclistes i envia un missatge de descrèdit de 
la vivència de les dones que pateixen aquestes agressions i les revictimitza. 
-Posa de manifest la incoherència d’ entendre que l’ abús sexual perpetrat en les 
condicions que es va produir , i que queda recollit en el relat dels fets, pot produir-se 
sense violència i/o intimidació. 
 
És per tot això que L’ Ajuntament d’ Òdena ACORDA: 
 
1.Instar el Congrés de Diputats i el Senat a la modificació del Codi Penal per revisar el 
supòsit d’ abús sexual així com la consideració jurídica de la violència en casos d’ 
agressió sexual i violació. 
 
2.Donar suport incondicional a les víctimes, moltes vegades invisibles, de les 
agressions sexuals. 
 
3.Donar suport a totes les mobilitzacions socials en contra d’ aquesta sentència judicial. 
 
4.Fer arribar aquesta declaració institucional a l’ Audiència Provincial de Navarra, al 
Ministeri de Justícia, al Consell General del Poder Judicial, a les Corts Generals –
Congrés i Senat- i a l’ Associació de Dones d’ Òdena. 
 
Hi ha consens en acollir la present declaració en tots els seus termes.  

És així que Alcaldia sotmet a votació la formal adopció de la Declaració institucional 
dalt transcrita, integrada pels acords ressenyats al seu text– la qual resulta 
APROVADA per unanimitat dels regidors/es presents a l’ acte. 

 
 
11. PRECS I PREGUNTES  
 



 

 

Presenta en aquest punt de la sessió plenària el regidor Sr. Solé un seguit de 
qüestions davant de l’ equip de govern corporatiu: 
 
-Fa dos mesos ja que no es convoquen sessions de Junta de Portaveus...si l’ equip de 
govern no té temes de gestió directa per presentar-hi que consulti els grups municipals 
per tal que puguin aportar propostes a tractar-se.  
Alcaldia pren raó i acull aquesta iniciativa atenent el caràcter bidireccional de les 
Juntes de Portaveus. 
 
-Les anomenades “Rutes de Salut” ja han estat publicitades al Web Gencat...des de l’ 
Ajuntament es promocionaran també per dotar-les de la màxima participació ? 
Cap problema en fer-ho –indica Alcaldia-, tot i que no conec el seu detall, sembla 
evident el seu interès social. 
 
-Recentment s’ ha fet una reunió al Consell Comarcal sobre la gestió d’ ajuts 
FEDER...demanaria sens faciliti informació al respecte –així com saber quina persona 
que va assistir en representació de l’ Ajuntament. 
Alcaldia exposa al respecte que caqp problema en facilitar la informació rebuda sobre 
els ajuts FEDER...respecte la persona que va assistir-hi, indicar que es tracta d’ un 
tècnic contractat per l’ Ajuntament en règim de serveis externs –que substituirà la 
tècnica Sra. Carla Suàrez durant el període d’ absència en raó de la seva maternitat. 
 
-Hi ha moviments de terres a terrenys limítrofs a l’ abocador de Castellolí però situats a 
Òdena....hi ha permís municipal concedit ?  
Alcaldia respon al respecte que creu que es tracta d’ uns  treballs de millora de finca 
agrícola amb terres operatives de l’ abocador que compten amb preceptiva llicència 
municipal: no obstant, es consultarà als tècnics municipals per confirmar-ho. 
 
-Falta una plaça indicativa a la pista esportiva de l’ Espelt...si us plau, que es reposi el 
més aviat possible. 
-Sortida de l’ A-2 venint de l’ Espelt...presenta unes herbes que impideixen visibilitat al 
trànsit rodat, caldria netegar-les convenientment-. 
Alcaldia pren nota i així ho traslladarà als serveis municipals. 
 
 
-Hi ha contenidors a l’ Espelt que fa setmanes presenten tapes trencades i/o diversos 
deterioraments al seu estat físic...caldria restituir-los a un estat operatiu òptim. 
El regidor de serveis Sr. Ruiz respon que aquesta tasca està programada i a curt termini 
es reposaran els contenidors afectats. 
 
-A la carretera de la DIBA BV1038 al punt d’ accés a finca particular hi ha una vora tipus 
americana que no recull bé les aigües i esdevé causa d’ arrossegament a la via de terres i 
graves ...he presentat escrit formal demanant que es traslladi a la DIBA per tal que es 
resolgui aquesta incidència de perill potencial per a la circulació viària. 
 
-L’ associació cívica que ocupava temporalment l’ antiga “casa dels mestres” a l’ Espelt s’ 
ha dissolt com a entitat....hi ha cap previsió de resolució del contracte de cessió en ús d’ 
aquest immoble al seu favor ? Què farem com ajuntament d’ aquest bé immoble ? 
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 Alcaldia indica al respecte que la resolució contractual dissolta l’ entitat cívica 
subscrivent sembla evident....quant el destí futur d’ aquest immoble s’ està 

treballant una possible proposta de “masoveria urbana” hores d’ ara encara en estudi 
tècnic preliminar. 
 
-L’ accés obert i no restringit a Puig d’ Aguilera està facilitant incidències i actes vandàlics 
en aquest indret natural del municipi....caldria trobar una fórmula de consens amb els 
veïns/es per reduir el trànsit rodat d’ accés ara indiscriminat... 
Alcaldia exposa al respecte que  té referències del problema però troba molt complex 
“posar portes al camp”....Pensem-hi entre  tots/e en quines solucions podríem 
implementar... 
 
-Aquest mateix mes de maig entra en vigor la nova normativa de protecció de dades de 
caràcter personal...com a administració pública l’ ajuntament d’ Òdena ho té present ? 
estem treballant en aquesta matèria ? 
Alcaldia indica al respecte que li consta hi ha un treball en marxa eminentment tècnic i 
normatiu per tal de preparar els procediments i plataformes telemàtiques municipals i 
adaptar-los als nous reptes que en aquest àmbit determinarà la nova normativa. 
 
-Al mandt anterior tota activitat –esportiva i/o d’ altra índole- a desenvolupar-se al territori 
havia de presentar fiança per respondre dels possibles desperfectes ocasionats per ex. 
als caminis públics...es continua amb aquesta prevenció ? Fa uns dies s’ ha esdevingut 
una prova esportiva pels camins rurals del terme municipal i alguns han aparegut tacats 
amb fletxes indicadores pintades al  terra i embrutats amb cintes indicadores per als 
participants.... 
Respon al respecte el regidor d’ Esports Sr. Robles que tota cursa esportiva autoritzada 
ha de dipositar fiança de garantia...Veurem què ha passat i actuarem en conseqüència – 
indica l’ alcalde Sr. Guisado. 
 
No s’ esdevenen d’ altres precs i/o preguntes  de referència. 
 
 
 
Desenvolupat  l’examen i consideració dels diferents punts que integraven l’ ordre del dia 
plenari, Alcaldia dóna per conclosa la sessió plenària a les 22:23h, tot agraint la seva 
presència tant als regidors/es com al públic en general assistent a l’ acte. 
 
 
El secretari-interventor                                                         Vist-i-plau, Alcaldia   
 
Roberto Moral Álvarez                                                             Francisco Guisado Santano 
 
 


