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       ACTA PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT 
 
 
Núm. de la sessió:  04/18 
Data:   03 de juliol de 2018 
Caràcter:   Ordinària 
Horari:   de  19:30 h  a  21:30 h 
Lloc:    Saló de sessions 
 
 
Assistents: 
 
 
Alcalde-President:  Francisco Guisado Santano 
 
Tinents d’alcaldia:  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   
 Pep Solé Vilanova 

    Ramona Vila  Mensa 
 
Excusa assistència en temps i forma:  
Regidor Sr. Xavier Garcia Marimon –per raons de caràcter laboral. 
 
Responsable Tècnic:  Antoni Pujadó Estany     
                                                 -excusa assistència en temps i forma.                                        
Secretari - Interventor: Roberto Moral Álvarez 
 
 
A la Sala de Sessions de l’Ajuntament, quan són les 19:30  hores del dia 03 de juliol 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 Presidència 

  3.- Resolucions alcaldia: 
  3.1 Coneixement –decrets d’ Alcaldia emesos.  

  3.2 Ratificació: 

  3.2.1-Decret nova adjudicació obra pública -Cr. Maians  

  3.2.2-Acord JGL 05.06.18– recurs reposició Llar Unió Catalònia , SCCL. 

  4. Avanç de MPPGOU-sector Torrent del Raval: tràmit art.1.14- PTPCC. 

  5. Pla Intern d’ Igualtat de Gènere – Ajuntament d’ Òdena  

  6. Compte General exercici 2017 –Proposta d’ aprovació. 

  7. Pla Restauració Serra de Rubió – Programa Anual 2018. 

  8.  Mocions. 

  9. Urgències. 

 10. Precs i preguntes. 

 
1. Acta sessió anterior                    

Exp. A1022018003 
  

Es presenta a consideració del Plenari l’esborrany de l’acta de la sessió anterior de 
caràcter ordinari amb núm. 3/2018, desenvolupada el passat dia 2 de maig de 2018. 
 
No succintant-se intervencions en relació al text que integra, l’acta redactada amb núm. 
03/2018 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 formal Comiat rebut a l’ 
Ajuntament per part de la que ha estat fins fa només uns dies Presidenta de la 
Diputació Sra. Mercè Conesa i Pagès. 
L’ actual President de la Diputació és en Marc Castells Berzosa a qui des de l’ 
Ajuntament d’ Òdena li desitgem el millor en l’ exercici de la seva nova responsabilitat-. 
S’ enviaran felicitacions per escrit tant al nou President DIBA com als nous alts càrrecs 
igualadins del Govern de la Generalitat de Catalunya -exposa Alcaldia. 
Hi ha consens –a proposta del regidor Sr. Casanova- en enviar també felicitació escrita 
a la nova representant igualadina al Congrés de Diputats a Madrid, Sra. Carolina 
Telechea-. 
 
 
3. Resolucions d’ Alcaldia 
 
3.1 Coneixement 
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 Es proposa prendre coneixement de les resolucions adoptades per l’alcalde 
durant el període de referència maig de 2018, comprensives dels números 

358/2018 a 488/2018, 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 
 
Se sotmeten a ratificació del Plenari les següents resolucions/acords corporatius: 
 
3.2.1 Decret nova adjudicació obra pública- Cr. Maians –.  
                                                                                                            Exped. C1742017248 
En sessió plenària de data 02.05.2018 es va verificar com a vàlid el procediment 
contractual desenvolupat, tot acordant-se l’adjudicació de l’ actuació d’ obra municipal 
“Urbanització del carrer Maians ” en favor  de la societat UTE: Ingeniería Constructora 
Manresana SL (B58407081)- Asfaltos Barcino SL (B66533456). 

Així mateix, l’ acord plenari ressenyat determinava: 
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 al 
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 específicament la seva clàusula 13ª.  

El termini habilitat a tal efecte en favor de l’ adjudicatària –prèvia notificació fefaent de 
requeriment formal- va concloure el dia 21.05.2018, sense que s’ hagi presentat cap 
documentació de referència. 
 
És així que procedeix actuar conforme preveu l’ enunciada clàusula 13ª del plec de 
clàusules administratives particulars regulador del procediment, de tal forma que resta 
habilitada la declaració de desistiment de la societat adjudicatària -UTE: Ingenieria 
Constructora Manresana SL (B58407081)- Asfaltos Barcino SL (B66533456)- tot 
designant el licitador següent millor qualificat per la Mesa de Contractació com a nou 
adjudicatari: societat Moix, Serveis i Obres SL (B61420352). 
 
D’ acord amb el que preveuen els plecs reguladors del procediment contractual incurs- 
exped. núm. C1742017248. 
Preservant en els seus termes allò determinat per l’ acord plenari de referència de data 
02.05.2018. 
 
Atenent l’ habilitació competencial amb que es dota a aquesta Alcaldia per part del 
règim normatiu local – Decret Legislatiu 2/2003 de 28 abril –pel qual s’ aprova el Text 
Refós de la Llei Municipal de Catalunya. 
  
RESOLC: 

 



 

 

Primer.- Declarar formalment el desistiment de la societat adjudicatària -UTE: 
Ingeniería Constructora Manresana SL (B58407081)- Asfaltos Barcino SL 
(B66533456)-, per incompliment d’ allò requerit a la clàusula 13ª del plec de clàusules 
administratives particulars regulador del procediment. 
 
Segon.-  Designar el licitador següent millor qualificat per la Mesa de Contractació com 
a nou adjudicatari: societat Moix, Serveis i Obres SL (B61420352) –pel preu cert 
determinat a proposició econòmica verificada de 136.458,45 € -IVA exclòs. 

Tercer.-  Requerir a la  societat Moix, Serveis i Obres SL (B61420352) –tràmit per al 
qual disposarà de 10 dies hàbils a comptar des de la notificació de la present resolució 
d’ adjudicació- per tal que aporti davant l’ Ajuntament tota la documentació relacionada 
a la clàusula 13ª del plec de clàusules administratives regulador. Si transcorregut 
aquest termini habilitat no 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.   

Quart.- Notificar la present resolució a les societats interessades -, UTE: Ingeniería 
Constructora Manresana SL- Asfaltos Barcino SL i  Moix, Serveis i Obres SL amb 
indicació dels recursos susceptibles d’interposar-se, si s’escau. 

Cinquè.-  Inserir l’anunci que informarà 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. 

Sisè.- 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. 

Setè.-  Enunciar que procedirà la ratificació de la present resolució d’ alcaldia en seu 
del Plenari corporatiu –en propera sessió de referència que celebri aquest màxim 
òrgan.                                           Òdena, 22 de maig de 2018. 
 
 
Alcaldia exposa al Plenari el sentit operatiu del present punt que s’ eleva a ratificació 
plenària, atenent les circumstàncies concorrents que així ho han determinat. 
 
No suscitant-se intervencions, Alcaldia sotmet a  votació ordinària la present proposta 
de ratificació resolutiva dalt reproduïda amb núm. 3.2.1 , 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: 02-Grup M. d’ERC (2)-. 
 
3.2.2 Acord JGL de 05.06.2018 –recurs de reposició Llar Unió Catalònia, SCCL. 

Exp.G1122008001 
 
Per acord d’aquesta Junta de Govern Local de data 05.09.17 es va suspendre – en 
atendre parcialment recurs de reposició presentat per la societat actuant - l’acord 
també de Junta de Govern Local objecte de recurs de data 18.07.17– relatiu al Pla 
Parcial i Projecte d’Urbanització de l’àmbit de St. Miquel d’Òdena datats els anys 2008 i 
2011 respectivament. 
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Es determinava en l’acord referenciat de data 05.09.17 que dita suspensió 

operaria per tal de possibilitar l’emissió d’informe tècnic-jurídic per part de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central – en endavant CTUCC-, el qual hauria 
de donar llum a la qüestió de controvèrsia plantejada.  
 
Per acord de la CTUCC de data 30.01.18 es va emetre informe urbanístic de 
referència, que en essència exposa un posicionament segons el qual la tramitació i 
aprovació definitiva tant del Pla Parcial com del Projecte d’Urbanització  de l’àmbit de 
St. Miquel d’Òdena havien de restar sense cap efecte – sent la base legal operativa 
allò disposat a l’art. 87.8 del DL 1/2005, de 26 juliol i l’art. 125.6 del Decret 305/2006, 
de 18 juliol-Reglament Llei d’Urbanisme. 
 
Notificat l’anterior informe urbanístic de la CTUCC a les societats interessades – Junta 
de Compensació del sector St. Miquel d’Òdena i Llar Unió Catalònia, SCCL –en raó de 
tràmit d’audiència prèvia - es va presentar escrit d’al·legacions de data 03.04.18 i RE. 
núm. 995 de data 06.04.18, el qual en essència sosté la no procedència de la 
consideració d’ineficàcia - tant del Pla Parcial com del Projecte d’Urbanització - que 
s’integra a l’acord de la CTUCC de data 30.01.18. 
 
Els serveis tècnics i la secretaria - intervenció de l’Ajuntament han emès informes de 
referència en dates 06.03.18 i 10.05.18 - 25.05.18 respectivament -, en base als quals 
procediria desestimar les al·legacions presentades, en atendre el posicionament 
determinat per l’acord-informe de la CTUCC de data 30.01.18. 
    
Sent els referents normatius de referència operativa els seguidament enunciats:  
-DL 1/2005 de 26 juliol –TRLUC –. 
-DL 1/2010 de 03 d’ agost –TRLUC-. 
-Llei 3/2012, de 22 febrer –MTRLUC. 
-Llei 26/2010, de 3 d’ agost –PACC-. 
-Decret 305/2006, 18 juliol –RLUC-. 
 
Es proposa a aquesta Junta de Govern Local  l’adopció dels següents ACORDS:  
 
Primer.- Verificar com a operatiu – tot desestimant les al·legacions presentades per la 
societat Llar Unió Catalònia, SCCL RE. núm. 995 de data 06.04.18- l’acord-informe 
urbanístic evacuat per  la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central de 
data 30.01.2018 –. 
  
Segon.- Desestimar el recurs de reposició presentat per la societat Llar Unió Catalònia, 
SCCL.-RE. Núm. 3150 de data 11.08.17, tot verificant en els seus propis termes l’acord 
d’aquesta Junta de Govern Local de data 18.07.2017 - al text íntegre del qual caldrà 
remetre’s, que en la seva part bastant – en extracte - determinava: 
 
-Requerir a  la societat  Llar Unió Catalònia, SCCL, i a través d’ella a la pròpia Junta de 
Compensació del sector, per tal que es presenti davant aquest Ajuntament text 
actualitzat del Pla Parcial i Projecte d’Urbanització del sector St. Miquel d’Òdena, per 
tal de procedir a  la seva tramitació de referència. 
 



 

 

Tercer.- Determinar que de l’examen del procediment desenvolupat amb núm. 
d’expedient G1122008001 – així com del propi acord-informe urbanístic de la CTUCC 
de data 30.01.18- no s’extrau la concurrència de supòsit de responsabilitat civil 
patrimonial atribuïble a aquest Ajuntament. 
 
Quart.-  Sotmetre els presents acords a ratificació del Plenari corporatiu en la primera 
sessió ordinària que desenvolupi aquest màxim òrgan corporatiu. 
 
Cinquè.- Significar que els acords precedents exhaureixen la via administrativa-, tot 
procedint, si s’escau,  la interposició davant dels Tribunals competents de Barcelona de 
recurs jurisdiccional contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptadors 
des de l’endemà de la notificació a les persones jurídiques interessades en el 
procediment de l’acord plenari de ratificació a adoptar-se. Tanmateix, es podrà 
interposar qualsevol altre recurs que hom consideri procedent en dret. 
 
Sisè.- Notificar els presents acords tant a la societat Llar Unió Catalònia, SCCL-Cr. 
Sant Oleguer, 16 baixos -08001 Barcelona com a la pròpia Junta de Compensació del 
sector St. Miquel d’Òdena –Cr. St. Oleguer 16 – local baixos de Barcelona. 
 
 
Alcaldia presenta al plenari la proposta que integra el present punt de l’ ordre del dia com 
a mesura de referència –de dotació de major seguretat jurídica- relativa a l’ acord de 
Junta de Govern Local adoptat en data 05.06.18, tal i com des de secretaria-intervenció 
així es corrobora.  
 
El regidor Sr. Solé demana la paraula per fer dues consideracions que creu significatives i 
en base a les quals el seu grup municipal s’ abstindrà:  
-Si és competència del Ple perquè actua prèviament la Junta de Govern Local...hi ha 
raons d’ urgència que així ho justifiquen ?... fins ara no s’han aportat, indica. 
-Cal reprendre la tramitació del nou POUM...cal un model urbanístic general per 
Òdena...no es pot actuar de forma erràtica, “a pedaços”, no més improvitzacions...-cal que 
aquest lenari i en darrer terme la pròpia ciutadania d’ Òdena conegui quin és el criteri 
urbanístic de l’ actual equip de govern municipal -assevera  el sr. Solé. 
 
L’ alcalde Sr. Guisado no comparteix el criteri precedent exposat : en el cas plantejat, 
estem verificant un acord normatiu de referència de la pròpia Comissió Territorial 
d’Urbanisme de la Catalunya Central de data 30.01.18...no es pot qualificar aquest 
procedir en cap cas com a erràtic i/o injustificat.  
Tampoc no estem davant d’un supòsit de competència exclusiva del Ple: no obstant, el 
seu pronunciament és procedent en la mesura que dotarà la resolució ratificada de major 
seguretat jurídica-davant el previsible contenciós –administratiu que podria interposar-se 
per la societat promotora Llar Unió Catalònia, SCCL. 
En relació a la manca de model urbanístic propi també adduïda, remet l’ alcalde Sr. 
Guisado al proper punt de l’ ordre del dia plenari, en ocasió del qual desenvoluparà un 
criteri de referència que creu reprovarà dita apreciació.   
 
No suscitant-se més intervencions, Alcaldia sotmet a  votació ordinària la present 
proposta de ratificació resolutiva amb núm. 3.2.2, tot  restant APROVADA  amb el 
següent resultat de referència :  
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 Vots a favor:         08-Grup M. PSC(6) -. Grup M. d’ERC (2)-. 
Vots en contra:     -------------------------- 

Vots d’ abstenció: 02-Grup M. PDeCAT (2)-. 
 
 
4. Avanç de MPPGOU-sector Torrent del Raval : tràmit art. 1.14 –PTPCC. 
 
 
Ha estat verificada per part dels serveis tècnics municipals documentació tècnica de 
referència corresponent a  proposta d’ Avanç de Modificació Puntual del PGOU d’ 
Òdena – sector Torrent del Raval- presentada pel Sr. Delfí López LLinas en 
representació de la societat Ending, SL. segons text redactat per l’ equip tècnic “OUA-
Oficina d’ Urbanisme i Arquitectura”, de data maig 2018. 
 
El nucli tècnic-jurídic de la modificació puntual de planejament general verificada com a 
avanç no és altre que iniciar procediment de delimitació i ordenació d’ una actuació d’ 
interès territorial estratègic no prevista en els planejaments territorial i director 
urbanístic de la Conca d’ Òdena, i de modificació puntual conseqüent del PGOU del 
municipi d’ Òdena. 
Es proposa així delimitar un nou sector urbanístic –amb l’ objecte de transformar sòls 
actualment classificats com a no urbanitzables i amb qualificació part com a sòl 
agrícola, part com a sòl forestal i part com a sistemes de valls i rieres- per tal de proveir 
parcel·les per a usos logístics especialitzats- de distribució de béns i productes. 
Aquesta nova finalitat resultaria coherent amb la previsió del propi Pla Territorial Parcial 
de les Comarques Centrals –PTPCC- que classifica aquests terrenys com a sòl de 
protecció territorial de potencial interès estratègic- per al desenvolupament d’ activitats i 
infraestructures nodals per al territori. 
 
El procediment a seguir s’ inicia amb la sol·licitud formal d’ un pronunciament exprés de 
la Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya, per tal que reconegui l’ 
interès territorial estratègic de l’ actuació d’ interès supramunicipal pretesa– de 
MPPGOU d’ Òdena -sector Torrent del Raval – tràmit previst a l’ art. 1.14 del PTPCC. 
 
L’ avanç de modificació de planejament presentat restarà també sotmès al procediment 
d’ avaluació ambiental estratègica ordinària – art. 17 llei 6/2009 modificada per la llei 
16/2015. 
 
En emetre la Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya pronunciament 
favorable al reconeixement de l’ interès territorial estratègic de l’ actuació d’ interès 
supramunicipal pretesa– de MPPGOU d’ Òdena -sector Torrent del Raval- i , ensems, 
la verificació de la seva viabilitat mediambiental per part de l’òrgan mediambiental 
competent, es podrà iniciar la tramitació especifica pertinent per a l’ aprovació de la 
MPPGOU pròpiament dita. 
 
Consta ensems  informe evacuat des de la Secretaria-intervenció corporativa –amb 
expressa indicació del quòrum necessari de majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la corporació per a l’adopció de l’ acord de verificació de l’ Avanç de 
MPPGOU-sector Torrent del Raval: tràmit art.1.14- PTPCC 
  



 

 

Atenent els referents normatius operatius, bàsicament determinats pels següents textos 
vigents:  
 
-DL 1/2010, de 3 d’agost – TRLLUC 
-Llei 3/2012, de 22 de febrer – de modificació del TRLLUC 
-Llei 16/2015, de 21 de juliol – de SAA i IAE.  
-Llei 6/2009, de 28 d’abril – d’Avaluació ambiental de Plans i Programes.  
 Llei 39/2015, d’1 d’ octubre –de Procediment Administratiu Comú. 
-Decret 68/2014, de 20 maig –de Competències òrgans urbanístics Gencat. 
 
Es proposa al Plenari corporatiu l’adopció dels següents ACORDS:   
 
Primer.-  Verificar documentació tècnica de referència corresponent a  proposta d’ 
Avanç de Modificació Puntual del PGOU d’ Òdena – sector Torrent del Raval- 
presentada pel Sr. Delfí López LLinas en representació de la societat Ending, SL. 
segons text redactat per l’ equip tècnic “OUA-Oficina d’ Urbanisme i Arquitectura”, de 
data maig 2018. 
 
Segon.-  Trametre la documentació tècnica verificada d’ Avanç de Modificació Puntual 
del PGOU d’ Òdena – sector Torrent del Raval- a la Comissió de Política Territorial i 
Urbanisme de Catalunya, per tal que emeti , si s’ escau, pronunciament previ previst a 
l’ art. 1.14 del PTPCC –de reconeixement d’ interès territorial del nou sector urbanístic 
a delimitar-se.  
 
Tercer.-  Trametre la documentació tècnica verificada d’ Avanç de Modificació Puntual 
del PGOU d’ Òdena – sector Torrent del Raval- a l’ òrgan ambiental competent – 
Departament de Territori i Sostenibilitat – Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat-
OGAU de Barcelona, per tal que l’ examini en el marc del procediment d’ avaluació 
ambiental estratègica ordinària normativament previngut. 
 
Quart .- Enunciar que, en tractar-se la present verificació inicial de documentació 
tècnica d’ Avanç de Modificació Puntual del PGOU d’Òdena d’un acte de tràmit – en 
termes de l’article 112.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’ octubre –de Procediment 
Administratiu Comú— no és susceptible de recurs, sense perjudici de que es pugui 
exercitar el que s’estimi procedent a tenor del que preceptua l’article 40.2 de la pròpia 
Llei 39/2015 d’ 1 d’ octubre. 
 
Cinquè.- Habilitar a l’ Alcalde Sr.Francisco Guisado Santano a la signatura de tota la 
documentació escaient a la implementació dels presents acords. 
 
Sisè.-   Notificar els presents acords al Sr. Delfí López LLinas ,en representació de la 
societat Ending, SL.- a efectes del seu coneixement de referència. 
 
Alcaldia presenta la proposta precedent al Plenari tot fent breu referència a les 
diferents possibilitats considerades en el passat per als terrenys afectats sense que 
finalment hagués pogut cap d’ elles materialitzar-se: aquesta vegada sembla que la 
inicativa presentada compta amb possibilitats efectives de tirar endavant i des de l’ 
ajuntament també caldria posar-la en valor, en tant que representaria noves dotacions 
d’ infraestructures amb les que hores d’ ara el municipi no hi compta. 
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El regidor Sr. Solé exposa que des del grup municipal al que representa no 

es coneix amb profunditat la proposta objecte de debat –i per tant demana se li faci 
arribar en format operatiu-; Reitera el Sr. Solé que manca per part de l’ equip de govern 
una exposició de quin és el model urbanístic que té per al municipi... 
Votarem que si a la proposta-exposa el Sr. regidor intervinent- a l’ espera del criteri que 
emetrà la Comissió Territorial i d’ Urbanisme de la Generalitat que s’ ha de pronunciar.. 
davant d’ una realitat urbanística actual al territori molt complexa i indefinida(Pla 
Territorial del Penedès, nova Llei d’ Urbanisme, Catàleg de Paisatge Territorial...tots 
ells en redacció actualment) 
Demanem –conclou el Sr. Solé- un compromís ferm del promotor que impulsa aquesta 
iniciativa per tal que com ajuntament no avancem sense una base sòlida. 
 
Demana la paraula el regidor Sr. Casanova per tal de posar en valor que l’ actual 
govern avanci en aquest àmbit i en fer-ho canvi el criteri que va defensar en el 
passat...és una inicativa de transformació en positiu per al municipi i com a tal la 
recolzarem –conclou el Sr. regidor. 
 
Alcaldia intervé per tal d’ exposar al Plenari que el model de municipi –tal i com es 
desenvolupa la legislació en matèria urbanística- cada vegada escapa més a la pròpia 
voluntat dels municipis petits: si a més -com és el cas que ens ocupa- es tracta d’ una 
proposta d’interès supramunicipal, les possibilitats reals d’ incidir-hi  són certament 
limitades; és cert que un POUM permet fixar criteris urbanístics propis...no obstant, fer-
lo ara, en època encara de crisi econòmica, seria contraproduent, doncs perdria la 
seva dimensió de creixement futur frenat per una realitat econòmica  avui dia encara 
prou feble. 
Conclou l’ alcalde Sr. Guisado exposant que respecte la iniciativa que avui examinem, 
ens trobem en un moment encara molt preliminar...sense el pronunciament favorable 
de la Comissió Territorial i d’ Urbanisme de la Generalitat no podrà tirar endavant...cal 
esperar el seu criteri determinant abans de prendre d’ altres determinacions. 
 
No suscitant-se més intervencions, Alcaldia sotmet a  votació ordinària la present 
proposta d’ acord resolutiu amb núm. 04, tot  restant APROVADA  per UNANIMITAT  
dels regidors/es presents a l’ acte. 
 
5. Pla Intern d’ Igualtat de Gènere – Ajuntament d’ Òdena. 
                                                                                                             Exped. D1042018001 
Atès el compromís del consistori amb les polítiques de gènere i amb el propòsit de 
promoure la igualtat d’oportunitats entre tota la plantilla i també contribuir a la 
sensibilització i la transformació social, es presenta el Pla intern d’igualat de gènere de 
l’Ajuntament d’ Òdena -que ha de permetre anar incorporant mesures de canvi a 
l’ajuntament i servir de referent a la societat en general, renovant conductes, actituds i 
formes de relacionar-se per tal de contribuir tots plegats en la construcció d’un nou 
model social. 
 
En considerar que la Llei 3/2007 de 22 de març per a la igualtat efectiva de dones i 
homes en l'article 45 preveu la implementació d'un Pla d'Igualtat com a referència 
expressa. 
 



 

 

Sent que el Pla d’igualtat de dones i homes preparat es destina al conjunt del personal 
corporatiu -tant laboral com a funcionari-  d’acord amb el que estableix la Llei 17/2015, 
del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes , amb l’ objectiu inequívoc de 
garantir l’aplicació efectiva del principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre homes i 
dones i l’ eliminació de tota potencial discriminació per raó de gènere.  
 
Recollint allò  que preveu  la  Llei  7/2007  del  12  d’abril  de  l’Estatut  Bàsic  de  
l’Empleat  Públic, que estableix  -en  la  seva Disposició General Vuitena- que les 
administracions públiques resten obligades a respectar la igualtat de tracte i 
d’oportunitats en l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, han d’adoptar mesures 
dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes. 
  
L’Ajuntament d’Òdena fa fa seu l’objectiu general del Pla que no és altre que promoure 
que les dones i els homes d’ aquesta corporació local puguin assolir el seu màxim 
potencial, sense que es doni cap discriminació possible per raó de gènere. 
 
Atès que el Pla s’ha format a la l’Àrea de Serveis a les Persones amb la col·laboració 
de la Diputació de Barcelona i s’ha redactat de forma participativa entre els i les 
treballador/es del consistori. 
 
D'acord amb les facultats i competències conferides legalment al Ple de la corporació 
per la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i el 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, 
 
Es proposa  al Plenari de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- APROVAR inicialment el Pla d'Igualtat de Gènere de l’ Ajuntament d’ Òdena 
– amb text integrat que s'annexa al present acord. 
  
SEGON.- DISPOSAR la seva exposició pública pel termini de 30 dies hàbils a partir de 
la publicació de l'edicte corresponent en el Web – Taulell d’ Anuncis corporatius i 
Butlletí Oficial de la Província, als efectes de la presentació de les al·legacions i/o 
suggeriments que es considerin convenients . 
 
TERCER.-CONSIDERAR definitivament aprovat el Pla d'Igualtat de Gènere de l’ 
Ajuntament d’ Òdena – si fos el cas que durant el tràmit d'exposició pública previngut 
no es presentés cap al·legació i/o suggeriment de referència. 
 
QUART.- ENUNCIAR que els presents acords tenen condició d’ acte de tràmit no 
definitiu en via administrativa, per la qual cosa no procedirà en la seva contra 
interposar recurs administratiu -en els termes d’ allò previst a l’ art. 112 de la llei 
39/2015 d’ 1 d’ octubre. 
Tot això sens perjudici que es pugui exercitar qualsevol altra acció que s’estimi 
procedent en dret. 
 
Alcaldia cedeix l’ ús de la paraula a la regidora Sra. Massons, qui presenta al Plenari el 
sentit de la proposta presentada –fruit d’ un treball desenvolupat amb la col·laboració 
tècnica de la Diputació de Barcelona : la voluntat és que l’ ajuntament esdevingui un 
referent de la igualtat de gènere al municipi, amb polítiques igualitàries i actives en 
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 aquesta matèria. Partim com a institució d’ una diagnosi prou correcta, no 
obstant cal continuar treballant –tal i com proposa el Pla d’ Igualtat 

presentat-amb l’ horitzó de l’ any 2021-conclou la Sra. regidora ponent. 
 
Sol·licita la paraula el regidor Sr. Solé per tal de presentar al Plenari un posicionament 
d’ abstenció per part del grup municipal al que representa, en tant que creu que a nivell 
de la institució municipal ens trobem davant d’ un “no-problema”, tal i com la diganosi 
efectuada així confirma....en la societat en el seu conjunt si que és un problema 
preocupant...finalitza el Sr. Solé la seva intervenció fent una acotació respecte l’ abús 
de l’ anomenat “llenguatge no sexista” : sovint afecta a la gramàtica mateixa i això és 
greu; cal escoltar els filòlegs, per no fer barbaritats lèxiques que cauen en l’ absurd.... 
 
Alcaldia entén la preocupació exposada pel sr. regidor intervinent i comparteix la 
necessitat que la correcció gramatical sigui posada en valor... cal entrendre també –
indica l’ alcalde Sr. Guisado- que la millor fórmula és aplicar el sentit comú, alhora que 
entendre que visualitzar el problema és en si ja un posicionament polític d’ igualtat de 
genère que ara necessitem encara a molts àmbits socials... 
 
No suscitant-se més intervencions, Alcaldia sotmet a  votació ordinària la present 
proposta d’ acord resolutiu amb núm. 05, tot  restant APROVADA  amb el següent 
resultat de referència :  
Vots a favor:         08-Grup M. PSC(6) -. Grup M. d’ERC (2)-. 
Vots en contra:     -------------------------- 
Vots d’ abstenció: 02-Grup M. PDeCAT (2)-. 
 
 
6. Compte General exercici 2017 – Proposta d’ aprovació 
 
Vist l'expedient instruït per a l'aprovació del Compte General d'aquesta Entitat 
corresponent a l'exercici de 2017. 
 
ATÈS, que el Compte General està integrat únicament pel de la pròpia Entitat.  
 
ATÈS, que hom a retut el Compte General de conformitat amb les disposicions generals 
vigents en matèria de rendició d'Estats de Comptes anuals de les Entitats Locals. 
 
ATÈS, que ha estat examinat per la Comissió Especial de Comptes, la qual ha emès el 
corresponent informe que figura a l'expedient. 
 
ATÈS, que ha estat exposat al públic mitjançant anunci  exposat en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament i  publicat en el “Butlletí Oficial de la Província” de data 7 de maig de 2018, 
sense que s'hagi presentat cap reclamació en contra seva. 
 
Es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar el Compte General d'aquesta Entitat corresponent a l'exercici de 2017. 
 



 

 

1.1.- El Compte General de l'Entitat està format per les parts a que es refereix l'article 209 
del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. Les parts de l'esmentat 
Compte són les següents: 
 

A) El Balanç. 
B) El compte de resultat econòmic patrimonial. 
C) L’Estat d’ingressos i despeses reconegudes. 
D) L’Estat de canvis en el Patrimoni Net 
E) L’Estat de flux d’efectiu. 
F) L’Estat de liquidació del Pressupost. 
G) El Resultat Pressupostari. 
H) L’Estat del Romanent de Tresoreria. 

 
SEGON.- Retre al Síndic de Comptes el Compte General aprovat, trametent-li els 
annexes i justificants establerts en la quarta part relativa a les normes relatives a 
l’elaboració dels comptes generals de la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat 
General. 
 
Presenta Alcaldia al Plenari el sentit procedimental del punt a examinar, el qual integra 
una foto fixa de la situació econòmica – financera de l’ ajuntament a 31.12.2017; amb la 
seva aprovació formal pel Plenari, s’ habilita la tramesa de l’ expedient format a la 
Sindicatura de Comptes – òrgan extern fiscalitzador de les entitats locals a Catalunya. 
 
No esdevenint-se intervencions al respecte, el Plenari ratifica per UNANIMITAT dels 
regidors/es presents la resolució corporativa dalt reproduïda amb núm. 06. 
 
7. Pla Restauració Serra de Rubió – Programa Anual 2018. 
 
La Diputació de Barcelona, en data 24 d’abril de 2003, va aprovar el conveni marc de 
col·laboració entre la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments d’Aguilar de Segarra, 
Castellfollit del Boix, Copons, Jorba, Òdena, Prats de Rei, Rajadell, Rubió i Veciana i 
l’Associació Serra de Rubió per a l’execució d’un Projecte de Recuperació i Valorització 
de l’àrea cremada els anys 80 a l’Anoia i Bages Occidental i el Pla Marc de 
Recuperació i Valorització de l’àrea cremada els anys 80 a l’Anoia i Bages Occidental.  
 
L’esmentat conveni, al seu article vuitè, especifica que el Pla Marc es desenvoluparà a 
través de Programes anuals que hauran de redactar-se i aprovar-se per les parts 
afectades. 
 
Pel que fa al Pla Anual per al 2018, ja ha estat redactat i cal procedir a la seva 
aprovació per part de l’òrgan de govern de l’ens i entitats signants del conveni, per tal 
que sigui efectiu. 
 
Per tot això es proposa al Ple corporatiu l’adopció dels següents  ACORDS: 
 
Primer. Aprovar el Programa Anual per a l’any 2018 del Pla Marc de l’Associació de 
Propietaris Forestals del Serra de Rubió per a la realització dels Projectes de 
Recuperació i Valorització de les finques forestals del seu àmbit territorial, amb efectes 
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 d’1 de gener de 2018 i fins el 10 de desembre del mateix any, el contingut 
del qual s’annexa a continuació. 

 
Segon. Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona, a l’Associació de 
Propietaris Forestals Serra de Rubió i a la resta de les parts. 
 
 
ANNEX I 
 
Programa Anual 2018, que desenvolupa el Pla Marc de Restauració i Millora 
Forestal de l’Associació de Propietaris Forestals Serra de Rubió 
 
Aquest Programa Anual ha estat redactat per la Comissió de Treball, formada per 
l’Associació 
de Propietaris Forestals Serra de Rubió, els ajuntaments d’Aguilar de Segarra, 
Castellfollit del 
Boix, Castellolí, Copons, Jorba, Òdena, Prats de Rei, Rajadell, Rubió, Veciana i la 
Diputació de 
Barcelona. 
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1.- Objecte i àmbit d’actuació 
 
El Programa Anual és el document que determina les actuacions de restauració i 
millora forestal per a la prevenció d’incendis que es tractaran durant l’any, estableix els 
costos i preus que regiran aquests treballs, i defineix el pressupost i la seva forma de 
finançament. 
 
El Programa Anual es redacta i gestiona d’acord amb el Conveni Marc de Col·laboració 
signat entre la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments d’Aguilar de Segarra, 
Castellfollit del Boix, Castellolí, Copons, Jorba, Òdena, Prats de Rei, Rajadell, Rubió, 
Veciana, i l’Associació de Propietaris Forestals Serra de Rubió per a l’execució d’un Pla 
Marc de Restauració i Millora Forestal, aprovat per Ple de la Diputació de Barcelona de 
data 27 de març de 2003, l’Assemblea General de l’Associació de data 19 de març de 
2003 i els corresponents Plens Municipals dels Ajuntaments esmentats. 
 



 

 

2.- Inversions 
 
2.1. Gestió forestal 
 
D’acord amb els criteris establerts al Pla Marc vigent, s’ha seleccionat per a la seva 
execució l’any 2018 les finques que s’exposen en la taula I. Màxim el 15 de febrer de 
2019, es redactarà un informe justificatiu de les unitats de gestió finalment executades, 
i de les possibles variacions de pressupost de les diferents partides dins de cada un 
dels apartats. Aquest informe es presentarà signat pel President de l’Associació i pel 
Tècnic de la Diputació de Barcelona assignat a l’Associació. La desviació en la previsió 
actual pot veure’s motivada per diverses raons entre les que estaria la negativa per 
part de la propietat a signar el contracte amb l’Associació, un canvi d’ús del sòl 
planificat o execució prèvia de l’actuació per part de la propietat, o bé quan es 
comprovi que la unitat de gestió requereix d’un tractament forestal diferent al planificat. 
 
Taula I. Actuacions previstes dins el Pla Marc i seleccionades en el Programa 
Anual 2018. 
 
PROJECTE DE RESTAURACIÓ I MILLORA DE PINEDES DE PI BLANC  
 
MUNICIPI FINCA  

 
SUPERFÍCIE 
PREVISTA 
(ha)  
 

INVERSIÓ  
PREVISTA  (€) 

TRACTAMENT 
PREVIST 

Rajadell Valldòria 70,0 136.000,00 Aclarida de 
plançoneda 

Copons Cal Garça, 
Mas Lloretó, 
Cal Queta 

60,5 42.000,00 Aclarida de 
plançoneda 

Veciana Boladeras, Cal 
Llobet, 
Castellnou 
d’Albarells, Ca 
la Munda, Cal 
Pesseta 

90,0 100.500,00 Aclarida de 
plançoneda 

  220,5 278.500,00  
 
 
3.- Despeses generals de funcionament 
 
S’entén per despeses de funcionament al conjunt de despeses que ha de realitzar 
l’Associació de Propietais Forestals Serra de Rubió per a poder executar el Programa 
Anual 2018, redactar el Programa Anual 2019 i cercar finançament complementari. Les 
despeses de funcionament previstes per l’any 2018 són les següents: 
 
3.1 Suport laboral, fiscal i comptable (gestoria) 
 
Pressupost: 1.500 € 
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 Objectiu: Recolzar a l’Associació per a l’acompliment de les seves 
obligacions fiscals, 

laborals i comptables. 
 
Justificació: El pressupost correspon al cost anual d’una gestoria per tal de realitzar 
tasques de secretaria, gestió de cobraments i pagaments, i ajudar a donar compliment 
de tota la normativa vigent en matèria laboral, fiscal i comptable. 
 
4.- Contractació i execució dels treballs  
 
L’Associació contractarà i gestionarà l’execució de tots els treballs. Adjunt a cada 
contracte entre l’Associació i l’empresa forestal, hi haurà un plec de condicions 
tècniques per a la correcta execució dels treballs. Al mateix temps, s’exigirà a 
l’adjudicatari el compliment de totes les obligacions laborals i fiscals, així com la 
normativa de seguretat i salut en el treball. 
 
La Comissió de Treball assessorarà en l’adjudicació d’aquests treballs, tal com 
s’esmenta en el Conveni Marc, i seguint criteris econòmics, tècnics i de solvència i 
capacitat professional de l’empresa forestal seleccionada. 
 
L’Associació de Propietaris Forestals i el propietari signaran, prèviament a l’execució 
dels treballs, un contracte a on es definiran els drets i obligacions dels signants; 
especificant les condicions per cada finca i d’acord amb el Programa Anual vigent. 
 
5.- Pressupost 
 
La distribució del pressupost total pel Programa Anual 2018 és la següent: 
 
Codi Projectes 

 
Amidaments 
(ha) 
 

Aportacions 
Diputació 
de 
Barcelona 
(€) 

Aportacions 
Associació 
(€) 

Pressupost 
Total (€) 
 

2.1 Aclarida de 
plançoneda de 
pi 
blanc en masses 
mixtes 

220,5 278.500,00 0,0 278.500,00 

3.1 Despeses de 
gestoria 

 1.500,00 0,00 1.500,00 

 TOTAL 220,5 280.000,00 0,00 280.000,00 
 

 
* Correspon a una estimació dels amidaments a realitzar. La distribució exacta quedarà 
definida a l'informe justificactiu redactat com a màxim el 15 de febrer del 2019. 
 
6.- Finançament 
 
D’acord amb l’apartat anterior el finançament del Programa Anual serà el següent: 



 

 

 
Entitat Aportació (€) 
Diputació de Barcelona 280.000,00 

 
Associació de Propietaris 0,00 

 
TOTAL 280.000,00 

 
 
7.- Formes de pagament 
 
La Diputació de Barcelona realitzarà el pagament dels seus compromisos de 
finançament, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50405/17200/48902, tal i com 
es detalla a continuació: 
 
La justificació de les obres detallades en aquest programa i de la resta de despeses, es 
realitzarà mitjançant un informe favorable del tècnic de l’Associació amb el vist-i-plau 
del cap de la Secció de Restauració i Millora Forestal que verifiqui que s’han acomplert 
els objectius de col·laboració previstos, així com l’adequada aplicació dels fons 
econòmics a la seva consecució, i una relació valorada del President de l’Associació de 
Propietaris Forestals de les despeses relatives als recursos emprats i a les activitats 
dutes a terme, així com dels ingressos percebuts per les mateixes activitats. 
 
Un cop informada favorablement es procedirà, de forma immediata, al pagament per 
part de la Diputació de Barcelona del valor monetari de l’activitat realitzada, segons les 
quanties estipulades en el present Programa Anual i els imports efectivament 
justificats. Aquesta Associació al temps que rebrà els diners pagarà a l’/les empresa/es. 
 
En relació a cada declaració valorada, es pagarà: 

• Base imposable + IVA, quan els conceptes justificats no suposen activitat 
econòmica, fet que no permet la deducció de l’IVA. 

• Només la base imposable, quan els conceptes justificats representin una 
activitat econòmica i, per tant, l’Associació, en no ser consumidor final, es pot 
deduir l’IVA. 

 
El termini de justificació de les obres i de les despeses generals de funcionament serà, 
com a màxim, fins a 10 de desembre de 2018. 
 
8.- Protecció de dades de caràcter personal 
 
Pel que fa a les dades de caràcter personal recollides en el decurs del present conveni 
caldrà tenir present què les Entitats signatàries, com a responsables dels seus 
respectius fitxers, hauran de complir els requeriments previstos a la normativa vigent 
sobre protecció de dades personals, i en particular, a les disposicions de la Llei 
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal 
(LOPD), específicament, en allò relatiu a les previsions de l’art. 20 sobre creació i 
modificació de fitxers. 
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 Les Associacions de Propietaris Forestals com a beneficiàries tindran a 
disposició de la Diputació de Barcelona els documents originals necessaris 

per tal de poder fer-ne consulta en el cas que es cregui necessari ampliar la informació 
de la justificació de la despesa. 
 
Les dades facilitades per les entitats indicades al punt I del present conveni seran 
incloses al fitxer “Agenda i proveïdors” per al manteniment de les relacions 
institucionals i administratives entre els signataris del present conveni, i al fitxer “Gestió 
econòmica” amb la finalitat de la fiscalització i gestió dels pagaments. L’exercici dels 
drets d’accés, rectificació i cancel·lació es podrà realitzar davant el Registre general de 
la Diputació de Barcelona, Rambla Catalunya, 126, 08008 Barcelona o a qualsevol 
altre oficina del Registre general (http://www.diba.cat/web/registre/). 
 
En qualsevol cas les dades personals facilitades compliran amb el principi de qualitat 
de les dades no sent excessives per a les finalitats indicades al punt anterior. 
 
La Diputació com a directora del Pla Marc tractarà les dades identificatives dels 
propietaris forestals, dels usufructuaris de les finques, així com dels seus representants 
legals, com a encarregada del tractament, amb la única finalitat de garantir la 
realització de les tasques necessàries per a la correcta gestió de l’objecte del present 
conveni, i amb total sotmetiment (incloent-hi el seu personal) a la normativa de 
protecció de dades, en especial la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal i el Reglament que la desplega, aprovat pel 
Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre i, de forma específica, a les condicions 
següents: 
 
a. Utilitzar les dades que es faciliten, només per a la finalitat objecte d’aquest conveni. 
 
b. No comunicar les dades a terceres persones, ni tan sols per a la seva conservació, 
llevat que compti amb l’autorització expressa de les entitats responsables de les dades. 
 
c. No contractar amb tercers cap de les prestacions que formen part de l’objecte 
principal d’aquest contracte i que comporten el tractament de dades personals, llevat 
de serveis auxiliars necessaris per al normal funcionament dels propis serveis de la 
Diputació. 
 
d. Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a què hagin 
tingut accés en virtut del present encàrrec, fins i tot després de finalitzar el seu objecte. 
 
e. Adequar el seu propi document de seguretat a les necessitats i els riscos derivats 
d’aquest encàrrec. 
 
f. Assegurar el coneixement adequat i el compliment de les obligacions que 
corresponen als seus treballadors afectats. 
 
g. Implantar les mesures de seguretat que corresponen al nivell Bàsic, segons el que 
estableix el Reglament de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal, 
aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, d’acord amb les 
especificacions següents: 

http://www.diba.cat/web/registre/


 

 

 
h. Informar el personal afectat de les obligacions derivades de les mesures de 
seguretat aplicables. 
 
i. Destruir les dades de caràcter personal tractades en el decurs de l’objecte del 
present conveni, un cop finalitzat aquest. 
 
9.- Vigència del Programa Anual 
 
Que el present Programa Anual estendrà la seva vigència des de data d’1 de gener 
fins al 10 de desembre de l’any 2018. 
 
10.- Aprovació del Programa Anual 
 
Aquest Programa Anual de l’any 2018, ha estat aprovat, tal com estableix el Conveni 
Marc, en les dates expressades a continuació: 
 
JORDI SERVITJE (G62920822) Signa 27/04/2018 18:09 
CPISR-1 C Dionis Guiteras Rubio Signa 30/04/2018 12:04 
CPISR-1 C Fernando Gonzalo Secretari delegat 
Sánchez 
Signa 02/05/2018 12:09”-----------------------------------------------------------------------------------
--------- 
 
 
Alcaldia presenta al Plenari el present punt de l’ ordre del dia, destacant les 
circumstancies concorrents en aquest pla anual finançat des de la Diputació, quant la 
necessitat operativa d’ una acció molt més decidida des del punt de vista econòmic per 
tal que sigui possible realitzar una actuació al territori afectat d’ envergadura realment 
eficaç. 
 
El regidor Sr. Solé consulta si des de la pròpia associació Serra de Rubió s’ han fet 
gestions davant la Diputació de Barcelona per tal de plantejar la necessitat de més 
recursos econòmics....Alcaldia indica al respecte que el president de l’ associació – 
alcalde de Veciana- ho ha plantejat personalment en diverses ocasions, 
malauradament sense ser escoltat...Cal agrair els recursos econòmics amb els que la 
Diputació nodreix aquesta acció anual, però alhora cal fer palesa la seva insuficiència 
crònica -conclou l’ alcalde Sr. Guisado. 
 
No esdevenint-se més intervencions al respecte, el Plenari ratifica per UNANIMITAT 
dels regidors/es presents la resolució corporativa dalt reproduïda amb núm. 07. 
 
 
8.- Mocions 
 
8.1 DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 28 de Juny- Dia per l’Alliberament de 
lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals. Per uns municipis orgullosos dels 
seus colors. 
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 El text de referència seria el tot seguit reproduït:  

“En els darrers anys, el marc legal en defensa dels drets de les persones 
Lesbianes, Gais, Bisexuals, Trans, i Intersexuals (LGBTI) s’ha ampliat 
significativament. Però no sempre, aquest increment ha anat acompanyat de la plena 
acceptació social i encara ara es produeixen situacions de discriminació o violències 
relacionades amb la identitat i/o orientació sexual de les persones. Per això és 
important que commemorem les diades de lluita internacionals, com el 17 de maig i 28 
de juny, per reivindicar i reconèixer les múltiples formes de viure les relacions sexuals i 
afectives i les diferents identitats de gènere existents. 

El 17 maig, Dia Internacional contra la LGTBIFÒBIA, commemorem que l'Assemblea 
General de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) va decidir retirar l'homosexualitat 
del llistat de malalties mentals l’any 1990.   

El 28 de juny recordem els fets del 28 de juny de 1969 a la ciutat de Nova York, la 
revolta coneguda com Stonewall, on es va denunciar per primera vegada públicament 
la vulneració de drets i la repressió social contra les persones LGTBI.  

Segons les dades de l’any 2017 que ofereix l’Associació Internacional de Lesbianes, 
Gais, Trans i Intersex (ILGA), només 9 països del món mencionaven explícitament 
l’orientació sexual com un motiu protegit de la discriminació en les seves lleis 
fonamentals; tant sols 39 països tenien lleis que abordaven la incitació a l’odi per 
motius d’orientació sexual; únicament 28 països reconeixien la unió civil entre persones 
del mateix sexe; i, només 27 estats de l’ONU permeten l’adopció per a mares i pares 
homosexuals. És evident, doncs, que hi ha molt camí encara per recórrer.  

Cal posar en valor que gràcies a la força de la societat civil i del moviment associatiu es 
continua avançant en les reivindicacions de drets i de realitats, i posant sobre la taula 
la necessitat de fer-los efectius. Va ser arrel d’aquesta llarga reivindicació que es va 
poder aprovar al Parlament de Catalunya, l’octubre de l’any 2014, La Llei 11/2014, del 
10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i 
intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, considerada una 
normativa pionera a nivell mundial. Entre els reptes que planteja hi ha el 
desenvolupament de polítiques d’igualtat LGTBI en l’àmbit local, respectant la diversitat 
afectiva-sexual i de gènere a les ciutats i pobles, i dissenyant polítiques públiques més 
inclusives per poder així respectar la diversitat de les persones que hi conviuen. 

Des de l’àmbit públic local volem reivindicar aquest 28 de juny posant l’èmfasi en la 
importància de la llibertat i la igualtat en qui som i com estimem, lluitant vers la 
LGTBIfòbia al nostre municipi. Qüestionant el sistema social heteropatriarcal, ja que els 
drets LGTBI ens interpel·len a una constant revisió del sistema, i plantejant el 
trencament amb una de les principals estructures de socialització i de control social 
com és la construcció del binomi home/ dona, i omple les vides i els cossos de matisos 
i complexitat. 

A nivell local estem fent un pas endavant i treballant per tal que la diversitat afectiva-
sexual i de gènere s’incorpori definitivament a l’agenda i a les polítiques públiques amb 
la centralitat que mereixen, desenvolupant polítiques LGTBI. 



 

 

 
Tenim la responsabilitat en la construcció de municipis oberts i diversos. És voluntat i 
compromís, per tant, de la nostra institució, treballar perquè els nostres municipis 
estiguin orgullosos dels seus colors.” 
 
És en atendre la declaració institucional exposada, que es proposa a aquest Plenari l’ 
adopció dels següents ACORDS:  
 
Primer.- Adherir-nos com ajuntament d’ Òdena a la Declaració institucional 28 de juny 
relativa al Dia per l’Alliberament de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals.  
 
Segon.-  Traslladar el present acord d’ adhesió a la Diputació de Barcelona -Gerència 
de Serveis d’Igualtat i Ciutadania-, així com als ajuntaments de la comarca de l’ Anoia. 
 
Presenta la moció precedent al Plenari la regidora Sra.Masssons, tot procedint a la 
seva lectura íntegra. 
 
No esdevenint-se intervencions al respecte, el Plenari ratifica per UNANIMITAT dels 
regidors/es presents la resolució corporativa dalt reproduïda amb núm. 8.1 

8.2  Moció de rebuig a la decisió judicial d’ alliberar “la Manada” i per exigir que 
es continuï desenvolupant el Pacte d’ Estat contra la violència de gènere. 

La lluita contra la violència masclista ha de ser una prioritat per a tota la societat i 
partits polítics i, en primera instància, una obligació dels governs i de totes les 
administracions. Per això, des d'aquest Ajuntament mostrem el nostre rebuig més 
contundentment a la decisió de l’Audiència  Provincial de Navarra sobre el cas de “La 
Manada” que deixa els condemnats en llibertat provisional amb una finança de 6.000 
euros. 

Aquesta nova decisió judicial és,  a l’igual que la polèmica sentència, un menyspreu 
cap a totes les dones, atès que suposa una legitimació de la cultura de la violació, una 
revictimització de totes les dones agredides sexualment, projecta un marc d'inseguretat 
i  desemparament per a totes les noies i dones, i  dona un perillós missatge cap a tota 
la societat.  

La condemna per abús sexual i no per violació va provocar un profund rebuig social, 
amb mobilitzacions ciutadanes i crítiques polítiques i jurídiques, per això no s'entén 
aquesta nova decisió judicial per l'impacte d'alarma social que crea i el missatge que 
des del món judicial es transmet. Acatem la sentència, com no pot ser d'altra manera 
en un Estat de Dret, però volem fer palès el nostre enèrgic rebuig a la ideologia 
patriarcal que la sustenta. Tal com demostra el vot particular del president del tribunal, 
José Francisco Cobo, que advocava per prorrogar la presó provisional sense 
condicions, el problema no és tant el marc legal, sinó la manca de voluntat d'aplicar-ho. 

I és que tant la sentència de condemna, com aquesta nova decisió judicial, demostren 
la necessitat urgent de formar en visió de gènere a tota la judicatura per acabar amb la 
justícia patriarcal i sentències que fomenten la revictimització de les dones agredides, 
la impunitat dels agressors, el masclisme i la cultura de la violació. La formació 
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 obligatòria en perspectiva de gènere és una de les mesures previstes en el 
Pacte d'Estat contra la violència de gènere, dins les 213 propostes 

d'actuació que aborden la violència de gènere de forma integral, un Pacte que va ser 
proposta socialista, i  al qual el  nou govern de l'Estat ha donat màxima prioritat. La 
pròpia ministra de Justícia, Dolores Delgado, ha confirmat que s'accelerà la formació 
obligatòria de la judicatura. 

Davant aquest context, es proposa al Plenari d’ aquest Ajuntament d’Òdena el ple 
suport als següents ACORDS : 
1/Reiterar el compromís d'aquest Ajuntament amb la lluita contra la violència masclista, 
com a prioritat política, destinant recursos, campanyes d'informació, conscienciació, 
atenció, etc... i mostres  de solidaritat col·lectiva amb totes les dones víctimes, fent 
nostre també el lema Volem ser lliures, no valentes. 

2/Instar el Govern de l’Estat a continuar desenvolupant el Pacte d’Estat contra la 
violència de gènere, especialment les mesures de formació obligatòria en gènere a tota 
l'Administració i també les mesures de coordinació i recursos amb el món local per fer 
front comú contra el masclisme. 

3/Mostrar el nostre suport incondicional a les víctimes, moltes vegades invisibles, dels 
abusos i agressions sexuals i el nostre rebuig a la sentència de La Manada i la nova 
decisió judicial. 

4/Donar suport a les mobilitzacions dels moviments feministes contra la nova decisió 
judicial amb una campanya informativa al municipi per fomentar la participació, donant 
especialment veu a les entitats de dones i feministes del municipi. 

5/Fer arribar aquesta moció a l'Audiència Provincial de Navarra, al Ministeri de Justícia, 
al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, i al Consell General del Poder Judicial. 

Presenta la moció precedent al Plenari la regidora Sra.Masssons, tot procedint a la 
seva lectura íntegra. 

El regidor Sr. Solé presenta un comentari al Plenari en el sentit que un exercici de 
consens similar al de la moció presentada hauria de ser operatiu també en el cas dels 
presos polítics catalans...malauradament en aquest Plenari això no ha estat possible.... 

Alcaldia respon aquesta intervenció palesant que des de l’ equip de govern sempre s’ 
ha defensat la improcedència de la presó preventiva adoptada pel poder judical....el 
problema ha estat el concepte de “presos polítics”,que no compartim...conclou l’ alcade 
Sr. Guisado. 

No esdevenint-se més intervencions al respecte, el Plenari ratifica per UNANIMITAT 
dels regidors/es presents la resolució corporativa dalt reproduïda amb núm. 8.2 
 
9.- Urgències 
 
NO se sotmeten en aquesta sessió a consideració del Plenari punts per raó d’ 
urgència. 
 
10.Precs-Preguntes. 
 



 

 

Presenta en aquest punt de la sessió plenària el regidor Sr. Solé un seguit de 
qüestions davant de l’ equip de govern corporatiu: 
 
-Respecte proposta que el municipi participi a la inicativa “Parc Rural del Montserrat”, ha 
tingut ocasió de rebre informació de primera mà de les persones que impulsen aquest 
projecte , tot posant-la en valor; Alcaldia li indica al respecte que des de l’ equip de govern 
es comparteix aquesta voluntat participativa i en aquesta mateixa direcció es treballarà en 
els propers mesos. 
 
-Insistir en l’ existència de matolls molt crescuts que impedeixen visibilitat a vehicles 
accés A-2...cal actuació urgent per raons de seguretat bàsica;Alcaldia exposa al 
respecte que la incidència ha estat notificada al Ministeri...esperem uns dies i si no 
actua ho farem des de l’ ajuntament-assevera. 
 
-Elements de pedra i/o rellevants que han estat retirats de la Pl. Major amb ocasió de 
les obres que s’ hi desenvolupen....què previsió d’ ús posterior en tenen ? l’ alcalde Sr. 
Guisado exposa que la volunta es que es reintergrin a l’ espai mateix de la Pl. Major. 
 
-Camí del carril de l’ Espelt...Hi ha novetats ? Alcaldia trasllada al respecte la previsió 
de procedir a un arranjament operatiu que l’ habiliti com a pas, sense perjudici d’ 
estudiar l’ actual qualificació urbanística que té i les possibilitats de col·laborar amb la 
titularitat privada que hores d’ ara ostenta. 
 
-Mercat Ambulant –prova pilot d’ un any: hi ha ja dades de valoració de la prestació d’ 
aquest servei ? Alcaldia respon que s’ estant reballant els informes tècnic-econòmic que 
han de permetre tenir una imatge ajustada a la realitat de la trajectòria d’ aquest nou 
servei a la població; a partir d’ aquests informes es podran obtenir conclusions operatives-
conclou. 
 
 
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 21:30 h, i sent que tot just s’ 
inicia l’ època estival desitja als assistents passin un molt bon estiu , 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. 
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