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         ACTA DE PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT 
 
 
Núm. de la sessió:   02/18 
Data:   06 de març de 2018 
Caràcter:    Ordinària 
Horari:    de  19:31h  a  21:42 h 
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 
Secretari - Interventor: Roberto Moral Álvarez 
 
 
A la Sala de Sessions de l’Ajuntament, quan són les 19:31 hores del dia 06 de març 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: 



 

 

    - Coneixement   

     - Ratificació  

4.- Aprovació definitiva Relació de Llocs de Treball - Plantilla Personal 2018.  

5.- Adjudicació concurs públic –obra municipal de Remodelació Pl. Major d’ 

Òdena. 

  6.- Servei MICOD de recollida gossos –Aportació econòmica municipal 

7.- Proposta aprovació provisional MPPGOU –àmbit UA St. Pere 4 

8.- Proposta aprovació provisional MPPGOU –UA St. Pere 7 “Les Gavarreres” 

  9-  Aprovació del Compte de Recaptació 2017 – ORGT. 

10- Aprovació del Compte de Recaptació Multes 2017 -  ORGT.    

11.-Mocions.  

                     -  Moció en defensa del Sistema Públic de Pensions 

            -  Moció de suport a la Vaga Feminista de 8 de març 

                      - Moció DIBA relativa al cofinançament de les escoles bressol municipals. 

                      - Moció en defensa de l’escola catalana i del model d’immersió lingüística 

                       -Moció per a la llibertat dels presos polítics 

12.-Urgències. 

13- Precs i preguntes. 

 
1. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR                    

Exp.  A1022018001 
  

Es presenta a consideració del Plenari l’esborrany de l’acta de la sessió anterior de 
caràcter extraordinari amb núm. 1/2018, desenvolupada el passat dia 9 de gener de 
2018. 
 
No succintant-se intervencions en relació al text que integra, l’acta redactada amb núm. 
1/2018 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 de la recepció a l’ Ajuntament de 
comunicació oficial adreçada des de la Prefectura de Policia de Catalunya pel Cap 
Superior de Policia Sr. Sebastián Trapote Guitiérrez, en la qual es fa expressa menció 
de la important col·laboració prestada per membres de la Guàrdia Municipal en el marc 
d’ una operació policial desenvolupada recentment en aquest municipi d’ Òdena. 
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 Expressa el Comissari Principal Sr. Trapote en dita comunicació que “es 
transmeti als agents municipals participants Sr. Carlos Delgado Fernández i 

Joan Prieto Martos el seu  reconeixement i agraïment personal per la seva valuosa 
col·laboració”. 
 
És així que Alcaldia informa al Plenari que es traslladarà una expressa felicitació als 
agents municipals enunciats, que creu serà compartida pel conjunt de membres de la 
corporació municipal d’ Òdena. 
 
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’alcaldia durant el 
període del mes de desembre de 2017, gener i febrer de 2018, comprensives dels 
números 865/2017 a 161/2018, 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. 74/2018, de 23 de gener de pròrr oga del conveni amb l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya per a la cessió tempora l de l’ús d’un habitatge. 
 
En data 25 de gener de 2013, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, executora i gestora 
de les polítiques de l’habitatge de Catalunya, i l’Ajuntament d’Òdena, a través dels seus 
representants legals, van formalitzar un conveni de cessió per mitjà del qual la Agència 
cedia a l’Ajuntament d’Òdena un habitatge de protecció oficial propietat de l’Institut Català 
del Sol,  ubicat a Òdena, de superfície 53,90 m2 per facilitar l’accés a un habitatge públic 
a persones o unitats familiars del municipi amb especials necessitats d’atenció. 
 
El termini de la cessió es va establir per un any, a comptar de la data de la signatura, 
podent-se prorrogar expressament per períodes d’idèntica durada, en els termes que 
preveu la clàusula sisena del conveni. 
 
L’Ajuntament s’obliga a abonar una contraprestació de 1.410.00 euros anuals, així com a 
l’abonament de les despeses de comunitat, la repercussió de les taxes i impostos que 
graven l’habitatge, en els termes que figuren a l’annex del conveni. 
 
Constatada la conveniència de prorrogar el conveni i manifestada en igual sentit la 
voluntat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, de conformitat amb el què disposa l’art. 
110 g) de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya,  

RESOLC 



 

 

 
Primer.  Formalitzar amb l’Agència d’Habitatge de Catalunya la pròrroga de la cessió a 
favor de l’Ajuntament d’Òdena un habitatge de protecció oficial propietat de l’Institut 
Català del Sol, que s’ubica al terme municipal d’Òdena, de superfície 53,90 m2 per 
facilitar l’accés a un habitatge públic a persones o unitats familiars del municipi amb 
especials necessitats d’atenció, que s’adjunta al present com annex.  
 
Segon.  El termini de la pròrroga de cessió s’estableix per un any, a comptar des del 
següent al que finalitzi l’actual conveni, poden prorrogar-se expressament per períodes 
d’idèntica durada, amb un preu de 117,50 € mensuals. 
 
Tercer.  Autoritzar i disposar un crèdit a favor de l’Agència Catalana de l’Habitatge de 
1.410.00 euros, que s’abonaran amb càrrec a l’aplicació 34 23112 20200 del pressupost 
de 2017. 
 
Quart.  Facultar al Sr. alcalde perquè en nom de l’Ajuntament pugui subscriure els 
documents que sigui precís per a l’execució del present acord. 
 
Cinquè.- Sotmetre aquesta resolució a la ratificació del ple municipal en la propera sessió 
que tingui lloc.  

 
Annex 

 
“ADDENDA DE PRÒRROGA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ SUB SCRIT ENTRE 
L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMEN T D’ÒDENA PER A LA 
CESSIÓ DE LA GESTIÓ DE L’ÚS D’UN HABITATGE DE TITUL ARITAT PÚBLICA 
 
Barcelona, XX de gener de 2018 
 

REUNITS 
 

D’una part, el senyor Jaume Fornt i Paradell, Director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, 
que actua en nom i representació d’aquesta entitat en virtut del nomenament efectuat per acord 
de Govern 44/2011, de 15 de març, i de conformitat amb les funcions atribuïdes a l’article 2.2.i) 
dels Estatuts de l’Agència aprovats pel Decret 157/2010, de 2 de novembre. 
 
I d’una altra part, el senyor Francisco Guisado i Santano, Alcalde de l’Ajuntament d’Òdena que 
actua en nom i representació de l’esmentat Ajuntament, en ús de les funcions que li atribueixen 
els articles 21.1.b) de la Llei 7/1085, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i 
article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya i de conformitat amb el Decret XXXXX 
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquesta addenda i 
 

EXPOSEN 
 

I.- En data 25 de gener de 2013 l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament d’Òdena 
varen signar un conveni de col·laboració relatiu a la cessió de la gestió de l’ús d’un habitatge 
per impulsar programes socials municipals relacionats amb la inclusió de persones amb 
especials necessitats d’atenció. 
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 II.- A la clàusula sisena de l’esmentat conveni, s’estableix que el mateix tindrà 
vigència d’un any i que es podrà prorrogar successivament per períodes d’idèntica 

durada. 
 
III.-.Posteriorment es van signar  addendes al conveni, mitjançant les quals s’ha prorrogat la 
seva vigència. 
IV.- Arribat el compliment del termini de vigència assenyalat al conveni d’un any, tots els 
compareixents, en la respectiva qualitat en què actuen, donen constància de la plena satisfacció 
en el compliment dels objectius fixats, així com la seva voluntat de procedir, mitjançant la 
signatura d’aquest document, a la pròrroga expressa d’aquest conveni fins al 25 de gener de 
2019, amb ratificació de totes les seves clàusules. 
 
V.- L’article 2 de la Llei 13/2009, estableix que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya té com 
objectiu executar i gestionar les polítiques d’habitatge que són competència de la Generalitat de 
Catalunya, les quals s’han de desenvolupar d’acord amb els principis de cooperació i 
col·laboració amb els ens locals i en concertació, si s’escau, amb altres ens de caràcter públic o 
privat. 
 
VI.- Anirà a càrrec de la partida pressupostària número 34 23112 20200 de l’Ajuntament 
d’Òdena el pagament per la cessió de la gestió de l’ús de l’habitatge, i de la numero 34 23112 
21200 per les previsions de l’IBI, taxes i quotes comunitàries estipulades en l’annex d’aquesta 
addenda. 
 
I, d’acord amb les exposades manifestacions, 
 

ACORDEN 
 

Primer i única.- Prorrogar la vigència del conveni signat el dia 25 de gener de 2013 entre 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament d’Òdena fins el dia 25 de gener de 2019 en 
totes les seves clàusules i estrictes termes. 
 
I en prova de conformitat, les parts signen el present document per duplicat, en el lloc i la data 
expressats en l’encapçalament. 
 
Jaume Fornt i Paradell                         Francisco Guisado i Santano 
Director de l’Agència de l’Habitatge            Per l’Ajuntament d’Òdena 
    
Annex 
     

Referència Habitatge 
Superfície 

útil 
Contraprestació 

mensual 

Previsió 
IBI 

mensual 

Previsió taxes 

mensual 

Previsió Quotes 
mensual  

TOTAL 

08-8009-0001 
C/ Carretera, 5, 1r 

1a 
53,90 m2 117,50€ 15,26€ 10,08€ 30,00€ 172,84€ 

 
 
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. Decret núm. 102/2018, de 31 de conveni de co l·laboració en el 
cofinançament del projecte “Dinamització dels políg ons dels Plans” entre 
l’Ajuntament de Vilanova del Camí, l’Ajuntament d’Ò dena, l’Ajuntament de Sta 
Mgda de Montbui i l’Ajuntament de la Pobla de Clara munt, 2018 
 
L’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona, a través 
dels programes de Polítiques de teixit productiu desenvolupa una línia de treball 
mitjançant actuacions de suport als ens locals en matèria de polígons d’activitat 
econòmica (PAE) que es materialitza en juts econòmics als ens locals per realitzar 
actuacions de millora i dinamització dels polígons, el cost de les quals serà cofinançat 
per la Diputació de Barcelona i pels ens locals beneficiaris de l’ajut econòmic. 

L’Ajuntament de Vilanova del Camí, l’Ajuntament d’Òdena i l’Ajuntament de La Pobla 
de Claramunt en un treball en equip des del 2012 ha realitzat actuacions de forma 
conjunta per tal de dinamitzar els polígons dels Plans d’Arau, Pla de les Gavarreres, 
Pla de Rigat i Riera de Castellolí, amb el suport de la Diputació de Barcelona. 

Per aquest fet, L’Ajuntament de Vilanova del Camí com a ens sol·licitant de la 
subvenció i en col·laboració amb l’Ajuntament d’Òdena, l’Ajuntament de La Pobla de 
Claramunt i l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui presenta sol·licitud seguint 
aquesta línia de treball conjunt amb l’acció anomenada “Dinamització dels Polígons 
dels Plans” dins del Catàleg de Diputació 2018, programa Polítiques de Teixit 
Productiu, recurs de Polígons d’Activitat Econòmica (PAE). 

Atesa la competència dels ens locals per a subscriure entre ells, convenis de 
cooperació per a la prestació de serveis locals o per a desenvolupar accions d’interès 
comú, d’acord amb les facultats que m’atorguen els art. 21.1.b) i k) de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 

RESOLC 
 

Primer.-  Aprovar el text del conveni de col·laboració en el cofinançament del projecte 
“Dinamització dels polígons dels Plans” entre l’Ajuntament de Vilanova del Camí, 
l’Ajuntament d’Òdena, l’Ajuntament de Sta Mgda de Montbui i l’Ajuntament de la Pobla 
de Claramunt, per aquest 2018 que s’adjunta com Annex 1. 
 
Segon.-  Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Vilanova del Camí, l’Ajuntament de 
la Pobla de Claramunt i a l’Associació Polígons dels Plans i als Serveis Econòmics de 
l’Ajuntament per al seu coneixement i efectes. 
 
Tercer.- Sotmetre aquesta resolució a la ratificació del Ple municipal en la propera 
sessió que tingui lloc. 
 
ANNEX 1. 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ EN EL COFINANÇAMENT DEL P ROJECTE 
“DINAMITZACIÓ DELS POLÍGONS DELS PLANS”  ENTRE L’AJ UNTAMENT DE 
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 VILANOVA DEL CAMÍ, L’AJUNTAMENT D’ÒDENA, L’AJUNTAME NT DE 
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI I L’AJUNTAMENT DE LA POB LA 

DE CLARAMUNT. 
 
A Vilanova del Camí, 2 de febrer de 2018 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN. 
 
AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL CAMÍ , representant per la seva Alcaldessa – 
Presidenta, Il·lma. Sra. Noemí Trucharte Cervera, d’acord amb l’article 21.1b) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 53.1a) del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
AJUNTAMENT D’ÒDENA , representant pel seu Alcalde – President, Il·lm. Sr. 
Francisco Guisado Santano, d’acord amb l’article 21.1b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 53.1a) del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya. 
 
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE CLARAMUNT , representant pel seu Alcalde – 
President, Il·lm. Sr. Santi Broch i Miquel, d’acord amb l’article 21.1b) de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 53.1a) del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya. 
 
AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA DE MONTBUI , representant pel seu Alcalde – 
President, Il·lm. Sr. Teodoro Romero Hernández,  d’acord amb l’article 21.1b) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 53.1a) del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 

I. Que l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona, 
a través dels programes de Polítiques de teixit productiu desenvolupa una línia 
de treball mitjançant actuacions de suport als ens locals en matèria de polígons 
d’activitat econòmica (PAE). Aquest suport es materialitza amb un programa 
d’actuació que s’estructura en un ajut econòmic.  
 

II. El recurs PAE ofereix ajuts econòmics als ens locals per realitzar actuacions de 
millora i dinamització dels polígons, el cost de les quals serà cofinançat per la 
Diputació de Barcelona i pels ens locals beneficiaris de l’ajut econòmic. 
 

III. L’Ajuntament de Vilanova del Camí, l’Ajuntament d’Òdena i l’Ajuntament de La 
Pobla de Claramunt en un treball en equip des del 2012 ha realitzat actuacions 
de forma conjunta per tal de dinamitzar els polígons dels Plans d’Arau, Pla de 
les Gavarreres, Pla de Rigat i Riera de Castellolí, amb el suport de la Diputació 
de Barcelona, essent les següents: 



 

 

- Estudi Mentor PAE “Pla de millora i dinamització dels PAE” – 2012. 
- Impulsar el foment de l’Associacionisme – 2013.   
- Creació d’una imatge i marca dels PAE “Polígons dels Plans”– 2013.  
- Creació del web www.poligonsdelsplans.cat  - Convocatòria 2014.  
- Oferir suport i acompanyament a l’Associació dels Polígons dels 

Plans - Convocatòria 2014.  
- Edició d'un vídeo promocional dels "Polígons dels Plans" - 

Convocatòria 2014. 
- Confecció del geolocalitzador de sòl industrial - Convocatòria 2015.   
- Manteniment del contingut del web www.poligonsdelsplans.cat  
- Difusió del vídeo promocional dels "Polígons dels Plans" al web de 

l’UEA - Convocatòria 2015. 
 

IV. L’any 2012 es va realizar l’Estudi Mentor PAE, estudi que ja es va demanar 
conjuntament entre l'Ajuntament de Vilanova del Camí, Òdena i La Pobla de 
Claramunt,  sota l'actuació "Pla de millora i dinamització dels PAE de Vilanova 
del Camí, Òdena i La Pobla de Claramunt". Entre els resultats, propostes i 
recomanacions d’aquest Mentor PAE, tenint en compte les que ja s’han portat a 
terme, també hi trobem accions com la de fomentar la difusió d’informació i la 
creació d’una plana web, oferir suport i acompanyament a l’Associació dels 
Polígons dels Plans i impulsar millores en la senyalització.  
 

V. L’any 2016, l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui s’incorpora en el 
projecte de dinamització dels Polígons dels Plans ja que en aquest municipi hi 
ha el Polígon dels Plans de la Tossa.  
 

VI. L’any 2016 es porten a terme les següents accions:  
 

- Campanya d’internacionalització i posicionament dels Polígons dels 
Plans.  

- Incorporació del municipi de Santa Margarida de Montbui en el 
geoportal.  

- Oferir suport i acompanyament a l’Associació dels Polígons dels 
Plans.  

 
VII. L’Ajuntament de Vilanova del Camí com a ens sol·licitant de la subvenció i en 

col·laboració amb l’Ajuntament d’Òdena, l’Ajuntament de La Pobla de 
Claramunt i l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui es presenta sol·licitud 
seguint aquesta línia de treball conjunt amb l’acció anomenada “Dinamització 
dels Polígons dels Plans” dins del Catàleg de Diputació 2017, programa 
Polítiques de Teixit Productiu, recurs de Polígons d’Activitat Econòmica (PAE).  

 
Per tot això,  les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents: 
 
PACTES 
 
Primer.- Objecte del conveni. 
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 L’objecte del present conveni és la col·laboració entre l’Ajuntament de 
Vilanova del Camí, l’Ajuntament d’Òdena, l’Ajuntament de La Pobla de 

Claramunt i l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui per al desenvolupament de 
l’acció anomenada “Dinamització dels Polígons dels Plans” i per al cofinançament 
d’aquesta dins del programa Polítiques de Teixit Productiu, recurs PAE de la Diputació 
de Barcelona, en la part no finançada per aquesta. 
 
 
Segon.- Finançament.  
Aquesta actuació requereix d’un cofinançament del 40% per part de les entitats 
beneficiaries, del qual es farà càrrec els Ajuntaments beneficiaris de l’ajut d’acord amb 
els pactes del present conveni i segons resolució de la Diputació de Barcelona.  
 
S’acorda que un cop notificada la resolució de la subvenció per part de la Diputació de 
Barcelona, l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt, l’Ajuntament d’Òdena i l’Ajuntament 
de Santa Margarida de Montbui abonaran la part corresponent al 40% atorgat per la 
realització dels treballs externs en concepte de cofinançament a l’Ajuntament de 
Vilanova del Camí.  
 
L’acció anomenada “Dinamització dels Polígons dels Plans” constarà de les següents 
actuacions:  

- Oferir suport i acompanyament a l’Associació dels Polígons dels 

Plans  

- Promoció i difusió dels Polígons dels Plans 

- Accions de posicionament i manteniment de web 

www.poligonsdelsplans.cat 

 
Tercer.- Procediment i obligacions de pagament. 
L’Ajuntament d’Òdena, l’Ajuntament de La Pobla de Claramunt i l’Ajuntament de Santa 
Margarida de Montbui abonaran a l’Ajuntament de Vilanova del Camí l’import 
corresponent al 40% atorgat per la realització dels treballs externs en concepte de 
cofinançament de l’actuació anomenada “Dinamització dels Polígons dels Plans” dins 
el recurs PAE de la Diputació de Barcelona, mitjançant transferència bancària al 
número de compte ES84 2100 0373 1502 0001 7736. 
 
Quart.- Termini de pagament. 
L’Ajuntament d’Òdena, l’Ajuntament de La Pobla de Claramunt i l’Ajuntament de Santa 
Margarida de Montbui hauran d’abonar l’import corresponent al 40% atorgat per la 
realització dels treballs externs en concepte de cofinançament de l’actuació 
anomenada “Dinamització dels Polígons dels Plans” abans del 31 de desembre de 
2018. 
 
Cinquè.  Entrada en vigor i vigència del conveni. 
La vigència del conveni s’inicia a partir de la data de la seva signatura i es mantindrà 
vigent fins al compliment total dels compromisos econòmics contrets amb la Diputació 
de Barcelona derivats de l’actuació anomenada “Dinamització dels Polígons dels 
Plans” dels municipis de Vilanova del Camí, d’Òdena, de La Pobla de Claramunt i de 



 

 

Santa Margarida de Montbui, dins el recurs PAE de les Polítiques de teixit productiu de 
l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local. 
 
Sisè. Resolució. 
Són causes d’extinció o resolució del present conveni, les següents: 

 
- Per la realització del seu objecte. 
- Per la desaparició sobrevinguda de l’objecte del conveni per causes objectives. 
- Per mutu acord de les parts. 
- Per impossibilitat manifesta legal o material de portar a terme el compliment de 

les seves previsions. 
- Per incompliment manifest dels pactes convinguts entre les parts interessades. 
- Qualsevol altre determinada per la legislació vigent. 

 
Setè. Règim jurídic. 
Aquest conveni es regeix, per a la seva interpretació i desenvolupament, per les 
presents clàusules, i en tot allò no previst en les mateixes pels articles 108 a 112 de la 
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya així com pels articles 303 a 311 del Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.  
 
Vuitè. Jurisdicció. 
El present conveni té naturalesa administrativa. Les discrepàncies que puguin sorgir en 
la seva aplicació seran resoltes per mutu acord de les parts i si fos necessari, es 
podran acollir als Tribunals de la Jurisdicció Contenciós Administrativa que 
corresponguin. 
 
I en prova de conformitat, les parts firmen el present conveni, en el lloc i data a dalt 
esmentats. 
 
Noemí Trucharte Cervera               Santi Broch i Miquel 
Alcaldessa de Vilanova del Camí              Alcalde de la Pobla de Claramunt
  
 
Francisco Guisado Santano               Teodoro Romero Hernández 
Alcalde d’Òdena Alcalde de Santa Margarida de 

Montbui” 
 
 
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. 
 
 
4.- APROVACIÓ DEFINITIVA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBAL L – PLANTILLA 
PERSONAL 2018. 
 

Exp. D1242015001 
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 La competència d’autoorganització dels ens locals tal com estableix l’article 
4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril LRBRL i l’art. 8.1 del TRLMRLC s’exerceix 

servint els interessos públics i d’acord entre d’altres al principi d’eficàcia operativa. 
 
En l’àmbit del personal al servei dels ens locals, les enunciades facultats 
d’autoorganització es desenvolupen , entre d’altres mecanismes operatius, a través de 
la determinació de les relacions de llocs de treball i de les plantilles de personal 
corporatives. 
 
És en exercici d’ aquestes facultats que en el passat Plenari de data 27 de desembre 
de 2017 es va adoptar l’acord d’aprovació inicial de la Relació de Llocs de Treball 
corporativa i de la Plantilla de Personal per l’exercici 2018, tot ordenant-se el seu 
sotmetiment a període d’ informació pública ampliat de referència (BOPB de data 5 de 
gener de 2018, Web, i Taulell d’anuncis. 
 
Conclòs l’enunciat període d’exposició pública en data 16 de desembre de 2018, han 
estat presentades en termini al·legacions formals a la Relació de Llocs de Treball 
inicialment verificada, per part de la representació sindical del personal de l’ Ajuntament 
(per escrit de data 15.02.18 i R.E. núm. 479). 
 
En essència aquestes al·legacions tenen una dimensió fonamentalment tècnica i en 
aquest sentit de referència han estat examinades per informe conjunt emès en data 20 
de febrer de 2018 des de l’àrea de RR.HH. i la secretaria-intervenció, tot valorant 
positivament les al·legacions presentades i per tant proposant la seva acceptació 
operativa.    
 
En el Pressupost Municipal inicialment verificat corresponent a l’exercici 2018 
s’acredita l’existència de consignació suficient per atendre les obligacions econòmiques 
que es deriven d’ ambdós documents tècnics a implementar-se: relació de llocs de 
treball i plantilla de personal d’aquest Ajuntament d’Òdena. 
 
Amb dictamen previ de la comissió informativa corresponent, és competència del Ple la 
resolució de les al·legacions presentades com l’aprovació definitiva tant de la Relació 
de llocs de Treball com de la Plantilla de Personal de la Corporació exercici  2018. 
 
Una vegada aprovats definitivament ambdós instruments tècnics, en el termini de trenta 
dies, s’hauran de remetre en còpia a l’Administració de l’Estat i al Departament de 
Governació, Adm. Públiques i Habitatge de la Generalitat i s’hauran de publicar per 
anunci de referència en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Butlletí 
Oficial de la Província i Web/ Taulell d’ anuncis corporatiu. 
 
La implementació efectiva d’ ambdós documents tècnics procedirà  operativament en el 
mes posterior al de la verificació  de  les publicacions oficials referides. 
  
Fer expressa indicació del quòrum necessari de majoria simple del nombre legal de 
membres de la Corporació per a l’adopció de la present proposta d’acord d’ aprovació 
inicial de la Relació de Llocs de Treball i Plantilla de Personal exercici 2018 de 
l’Ajuntament. 
 



 

 

Atenent els antecedents succintament exposats i  de conformitat amb el que disposa la 
normativa de referència, que bàsicament exposada seria : 
 
 -Llei Reguladora de Les Bases del Règim Local-núm.7/1985, de 2 d’abril. 
-Text refós de la Llei Municipal i Règim Local de Catalunya-DL 2/2003, de 28 d’abril. 
-Text únic de la Llei de la Funció Pública de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya- Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre. 
-Reglament del Personal al servei de les entitats-Decret 214/1990, de 30 de juliol. 
-Text refós de la Llei Estatut Bàsic de l’Empleat Públic-RDL 5/2015, de 30 d’octubre. 
-Text refós en Matèria de Disposicions de Règim Local-RDL 781/1986, de 18 d’abril. 
-Text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors-RDL 2/2015, de 23 d’octubre. 
-RD 861/1986, de 25 d’abril, pel qual s’estableix el Règim de les Retributiu Funcionaris 
d’Administració Local. 
-Acord-Conveni Regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’  
Ajuntament d’ Òdena –codi núm.08015512142009-BOPB de data 04.05.2015. 
 
Es proposa a aquest Plenari  l’adopció dels següents  ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar definitivament la Relació de Llocs de Treball –amb la documentació 
que integra bàsicament composada pel Manual de Valoració dels Llocs de Treball-, 
juntament amb la Plantilla de Personal exercici 2018 d’ aquest Ajuntament d’ Òdena –
tot incorporant les referències tècniques aportades per escrit d’al·legacions de data 15 
de febrer de 2018 i R.E. núm. 479 presentat des de la representació sindical del 
personal de l’ Ajuntament. 
 
Segon.- Determinar que ambdós instruments tècnics -Relació de Llocs de Treball i 
Plantilla de Personal 2018-  en el termini de trenta dies, s’hauran de remetre en còpia a 
l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació, d’Administracions Públiques i 
Habitatge de la Generalitat i s’hauran de publicar per anunci de referència en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Butlletí Oficial de la Província i Web/ 
Taulell d’ anuncis corporatiu. 
 
Tercer.- Fer avinent que la implementació efectiva d’ ambdós documents tècnics 
procedirà  operativament en el mes posterior al de la verificació  de  les publicacions 
oficials referides al punt precedent.. 
 
 Quart. - Notificar el presents acords d’aprovació definitiva -preceptivament respecte la 
Relació de Llocs de Treball i potestativament  respecte la Plantilla de Personal- als 
representants sindicals del personal de la Corporació –als efectes del seu coneixement 
operatiu. 
 
Cinquè .- Enunciar que l’oposició, si s’escau, a l’acord d’aprovació definitiva a adoptar-
se es podrà formalitzar amb la interposició de recurs contenciós administratiu davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona que correspongui, en el termini de dos 
mesos, a comptar des del dia següent al de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona- Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya- Web/ Taulell d’ 
anuncis corporatiu. 
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 Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició 
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des 

del dia següent de la publicació. 
 
Tanmateix, es podrà interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent en 
dret. 
 
Alcaldia presenta al Plenari el present punt com a un treball tècnicament feixuc i amb un 
seguiment i supervisió des de la pròpia Diputació amb col·laboració i participació dels 
representants del personal al servei de l’ Ajuntament. 
 
Sol·licita la paraula el regidor Sr. Solé tot avançant que el seu grup municipal es 
posicionarà a favor de la proposta d’ acord plenari presentada, tot però destacant que el 
treball per arribar-hi ja es va iniciar al mandat anterior –amb un previ estudi tècnic que 
dissortadament va ser molt objectat des de l’ oposició i des de la respresentació sindical d’ 
aquell moment....es congratula que tals circunstàncies ara no hi concorrin,malgrat no 
entendre bé com els actuals representants dels treballadors han acceptat que aquells  
que durant anys han percebut una retribució que ara la RLLT aprovada verifica com a 
inferior al lloc de treball que ocupen no comptin amb cap compensació per aquest greuge 
econòmic patit.  
En tot cas –conclou el Sr. Solé- cal posar en valor la feina feta i és així que ho valorem. 
 
L’ alcalde Sr. Guisado exposa al respecte que agraeix el to en positiu de la intervenció 
precedent, tot indicant que la RLLT ara verificada objectiva llocs de treball i retribucions 
operatives –sense la qual no poden operar disfuncions respecte la línia retributiva que ella 
mateixa fixa ni possibles efectes retroactius compensatoris que normativament no es 
preveuen :  és a partir de les dades que integra la pròpia RLLT que hem de començar a 
treballar; pensem –conclou l’ alcaldia-que tot i ser un requisit legal comptar amb una 
RLLT, la majoria d’ ajuntaments de la nostra franja poblacional encara no la tenen...és 
evident la complexitat tècnica i de consens laboral que exigeix la seva consecució i és en 
aquest sentit que l’ hem de posar en valor. 
 
No suscitant-se més intervencions, Alcaldia sotmet a  votació ordinària la present 
proposta de resolució corporativa amb núm. 05, tot  restant APROVADA per 
UNANIMITAT dels regidors/es  presents a l’ acte. 
 
 5.- ADJUDICACIÓ CONCURS PÚBLIC – OBRA MUNICIPAL DE REMODELACIÓ PL. 
MAJOR D’ÒDENA. 

Exp. núm.: C1742017158 
 
 
El Ple municipal, en la sessió que va tenir lloc el dia 04 de maig de 2017, va aprovar 
l’inici del procediment obert de licitació i tramitació ordinària a l’efecte operatiu 
d’adjudicació de l’ obra municipal prevista amb títol “ Remodelació Pl. Major d’Òdena”. 

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 6 proposicions, segons s’acredita a l’expedient format, que van ser les 
presentades per les següents empreses: 
 

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

• Plica 2 SERBONIU SL (B25593666) 

• Plica 3 ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U. (A58425760) 

• Plica 4 UTE: INGENIERÍA CONSTRUCTORA MANRESANA, S.L. (B58407081) – 
ASFALTOS BARCINO, S.L. (B66533456) 

• Plica 5 FIRTEC, S.A.U. (A60493582) 

• Plica 6 HERCAL DIGGERS, SL (B64143639) 

 
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 obert, tot detectant-se en procedir a l’ obertura del sobre núm. 3 d’ofertes 
econòmiques que la presentada per l’empresa  Moix Obres i Serveis SL podia resultar 
incursa en supòsit de baixa anormal i/o desproporcionada, per la qual cosa se li va 
atorgar període previst als plecs de clàusules reguladors del procediment per tal que 
pogués presentar documentació justificativa escaient.  
 
En data 16.11.2017 es va tornar a reunir la Mesa de Contractació actuant per a donar a 
conèixer el resultat de l’informe emès pels Serveis Tècnics municipals. En aquest 
mateix acte es va acordar excloure Moix Obres i Serveis SL del procediment - al no 
presentar documentació justificativa relativa a la seva proposta econòmica la qual cosa 
va determinar la seva declaració com a incursa en baixa anormal i/o desproporcionada- 
tot adoptant-se posteriorment acord per tal d’elevar al Plenari corporatiu  proposta 
d’adjudicació en favor de l’empresa Hercal Diggers, SL en constatar-se que la seva 
resultava ser l’oferta més avantatjosa en el seu conjunt, atesa la puntuació obtinguda 
per cadascuna de les proposicions puntuades, segons resum en extracte que segueix: 
 
     

OFERTANT 
PUNTUACI
Ó CRITERI 
B. Sobre2 

PUNTUACIÓ 
CRITERI C. 

Sobre2 

PUNTUACI
Ó CRITERI 
D. Sobre 2 

PUNTUACIÓ 
OFERTA 

ECONÒMIC
A. SOBRE 3 

TOTAL 
PUNTUACI

Ó  

HERCAL DIGGERS, 
S.L. 

38,00 20 4 36,92 98,92 

ROGASA 
CONSTRUCCIONES 
Y CONTRATAS, 
S.A.U 

23,39 20 4 38,00 85,39 

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

23,08 20 4 36,15 83,23 
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FIRTEC,S.A.U 14,89 20 4 36,24 75,13 

SERBONIU 0,00 14 4 36,15 54,15 

 
Previ requeriment, el licitador que va presentar l’oferta més avantatjosa, en data 
28.11.17 va acreditar la constitució de la garantia definitiva de 36.920,87 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.  
 
Instat procediment judicial – recurs contenciós administratiu núm. 435/2017-2C– per 
part de la societat “Projectes Actius Polivalents SL.- en el si del qual es plantejava 
mesura cautelar de suspensió de l’ acte administratiu impugnat, operativament ha 
estat resolt per conveni  extrajudicial de desistiment de la part actora subscrit en data 
09.02.2018. 
 
Examinada la documentació presentada, 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 amb títol “ Remodelació Pl. Major d’ Òdena” en favor  de 
la societat Hercal Diggers SL-NIF B64143639- pel preu cert de 738.417,32€ -IVA 
exclòs. 

Segon.  Autoritzar la despesa total de 893.484,96 € -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, de conformitat amb allò que estableix l’article 333.3 del Text Refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre i a la Sindicatura de Comptes una còpia certificada del document en què 
s’hagi formalitzat el contracte, acompanyada d’un extracte de l’expedient, en el termini 
de tres mesos, següents a la formalització del contracte, en els termes que preveu l’art. 
29 de la mateixa norma. 

Sisè.   Habilitar l’alcalde-president Sr. Francisco Guisado Santano a la signatura de tota 
la documentació escaient a l’executivitat dels presents acords. 
 
Alcaldia presenta al Plenari la present proposta d’ acord plenari tot exposant les 
circumstàncies concorrents –d’ interposició de procediment judicial-que van determinar 
que en el passat Plenari aquesta mateixa proposta quedés sobre la taula...ha estat 
possible finalment atansar un acord extrajudicial de desistiment amb la part interposant 
de l’ acció judicial, de tal manera que ja és possible tirar endavant el procediment d’ 
adjudicació desenvolupat amb plena normalitat operativa. 
 
Sol·licita la paraula el regidor Sr. Solé tot palesant un posicionament contrari per part 
del grup municipal al que representa en relació a la proposta plantejada – tal i com han 
verificat durant tota la tramitació  prèvia en aquesta mateixa seu plenària-per raons de 
càrrega financera desproporcionada i de manca de prioritat real del projecte mateix... 
Alhora –indica el Sr. Solé- cal valorar positivament l’ acord extrajudicial atansat com a 
fórmula operativa legítima -que malauradament en el passat no es va acceptar en el 
cas per exemple de les Gavarreres en relació al procediment judicial que es va meritar 
en el seu dia. 
 
Intervé seguidament el regidor Sr. Carles Casanova per presentar també des del grup 
municipal al que representa un posicionament també contrari a l’ adopció de la 
proposta d’ acord examinada –per coherència amb les raons reiterades en aquest 
mateix Plenari al llarg de la prèvia tramitació desenvolupada i ja enunciades a la 
intervenció precendent –de càrrega financera desproporcionada i de manca de prioritat 
real del projecte mateix de remodelació Pl. Major a executar-se. 
 
Alcaldia exposa que certament les posicions dels diferents grups municipals en relació 
al projecte d’ obra municipal objecte d’ examen són conegudes i han estat abastament 
explicades...No obstant, des de l’ equip de govern municipal pensen que es tracta d’ 
una oportunitat històrica per al municipi que no podem deixar passar per 
responsabilitat, en comptar en l’ actualitat amb un compromís ferm de co-finançament 
per part de la Generalitat de Catalunya del 50% del total de la despesa associada a 
aquest projecte d’inversió –percentatge aquest que difícilment el tornaríem a 
aconseguir en el futur si ara el deixéssim perdre-conclou l’ alcalde 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: ------------------------ 
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6.-SERVEI MICOD DE RECOLLIDA GOSSOS – APORTACIÓ ECO NÒMICA 
MUNICIPAL 

Exp.: A1062015010 
 
Vist que, en data 25 d’octubre de 2017, la Junta general de la Mancomunitat 
Intermunicipal de la Conca d’Òdena, va acordar l’aprovació inicial de l’establiment del 
servei públic de recollida d’animals domèstics (gossos) abandonats/perduts a la via 
pública. En data 5 de gener de 2018 l’expedient d’establiment ha esdevingut definitiu. 
 
Vist que, una vegada acordat definitivament  l’establiment del servei, cal procedir a la 
contractació corresponent. 
 
En aquest sentit i, als efectes que la Mancomunitat garanteixi la disponibilitat dels 
fondos necessaris per a dur a terme la contractació del servei, és necessari que 
cadascun dels Ajuntaments mancomunats que volen rebre el servei de referència, 
aprovin, a través dels seus respectius Plens Municipals, la conformitat amb la 
contractació del servei i l’aprovació de l’import econòmic que li correspongui aportar, de 
conformitat amb la l’acord de la Junta General de la Mancomunitat Intermunicipal de la 
Conca d’ Òdena de 7 de febrer de 2018. 
 
Vist que de conformitat amb l’article 29.1. i) dels Estatuts de la Mancomunitat  
l’aportació per a despeses d’inversió i/o serveis  de cadascun dels municipis 
mancomunats en la forma i quantia que s’estableixi haurà de ser aprovada pels 
respectius Plens dels Ajuntaments. 
 
Atenent decret d’ Alcaldia de referència núm. 147 de data 19.02.2018. 
 
Es proposa al Plenari, l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Donar la conformitat a la contractació per la  Mancomunitat Intermunicipal de 
la Conca d’ Òdena del servei públic de recollida d’animals domèstics (gossos) 
abandonats/perduts a la via pública i al contingut dels plecs de clàusules 
administratives i de prescripcions tècniques redactades a l’efecte i aprovades per la 
Junta General de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’ Òdena en sessió de 7 
de febrer de 2018.  
 
SEGON.-  Donar la seva conformitat a l’acord de la Junta General de la Mancomunitat 
Intermunicipal de la Conca d’Òdena de 7 de febrer de 2018 relatiu a aportacions 
econòmiques corresponents a la contractació del servei públic de recollida d’animals 
de companya domèstics ( gossos) abandonats / perduts a la via pública, i, en la seva 
conseqüència aprovar l’aportació, a la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca 
d’Òdena de la quantitat de 1.369,30 € Iva inclòs en concepte de quota fixa de 
participació (per nombre d’habitants) en el finançament del contracte de serveis indicat, 
en relació a l’any 2018. Alhora també es compromet a aportar l’import corresponent a 



 

 

la quota variable (nombre de gossos recollits l’any anterior). Igualment es compromet a 
efectuar aquestes aportacions, en els imports que correspongui, durant tot el temps de 
vigència del contracte del servei esmentat. 
 
TERCER.- Notificar el present acord a la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca 
d’Òdena. 
 
Alcaldia presenta al Plenari la present proposta d’ acord corporatiu, amb la voluntat que 
la gestió mancomunada a encetar-se amb aquest nou servei de recollida de gossos 
permeti atansar efectes positius d’ economia d’ escala i de potencialització de l’ eficàcia 
operativa del servei mateix per al conjunt dels municipis participants. 
 
El regidor Sr. Solé intervé per palesar que aquest treball en seu de la MICOD ja es va 
iniciar el mandat anterior –tot aprovant la modificació estatutària que l’ ha habilitat com 
a tal acció conjunta i mancomunada. 
 
No succintant-se més intervencions en relació a aquesta proposta de resolució plenària 
amb núm.06 se sotmet a votació ordinària per part de l’Alcaldia, tot restant formalment 
APROVADA per UNANIMITAT dels regidors/es presents a l’acte. 
 
 
7.- PROPOSTA APROVACIÓ PROVISIONAL MPPGOU – ÀMBIT U A ST. PERE 4 
 
El Plenari d’aquest Ajuntament en data 06.06.2017 va acordar l’aprovació inicial de la 
Modificació Puntual del PGOU d’Òdena –UA St. Pere 4-integrada per la documentació 
tècnica i planigràfica de febrer 2017 presentada pel Sr. Santiago Piñol Sanjaume en 
representació de la societat Serra de l’ Arca SL. 
 
Aquell mateix acord plenari enunciat incorporava potestativa suspensió de tramitacions 
i llicències urbanístiques –en l’àmbit operatiu delimitat explícitament en raó de la 
proposta  de modificació Puntual de planejament en elaboració–, amb la finalitat de 
garantir que no es consolidarien situacions urbanístiques contràries a les seves 
determinacions. 
 
S’enuncia la no subjecció a procediment ambiental de la proposta modificativa de 
planejament general objecte de tramitació, en tractar-se d’una modificació que no té 
efectes significatius sobre el medi ambient, per no constituir variacions fonamentals de 
llurs estratègies, directrius i propostes o llur cronologia i no produir diferències en els 
efectes previstos o en la zona d’influència.   
 
El nucli tècnic-jurídic de la modificació puntual de planejament en tràmit no és altre que 
l’ adequació del planejament vigent a les determinacions del Pla Director Urbanístic per 
a la concreció i delimitació de la reserva de sòl per a l’ establiment de l’eix transversal 
ferroviari –tot adequant ensems l’ edificabilitat prevista en aquest àmbit a les 
afectacions determinades per la traça de línia ferroviària fixada. 
 
Aquest acord plenari de verificació inicial va ser sotmès a preceptiu període 
d’informació pública – per anunci de referència publicat al DOGC/BOPB/Taulell 
d’Anuncis i pàgina Web corporatius i Diari d’àmplia difusió provincial – juntament amb 
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 la pràctica de notificació expressa als titulars dels terrenys afectats, així 
com a l’obertura de tràmit d’audiència als Ajuntaments limítrofs, tot 

sol·licitant-se simultàniament els informes de referència als diferents òrgans 
administratius en raó de la seva esfera competencial.  
 
Consta a l’expedient  format tota la documentació recepcionada relativa als anteriors 
tràmits desenvolupats en temps i forma.     
 
Quant a l’al·legació i/o escrit presentat en l’enunciat tràmit d’informació pública, ha 
estat examinada tècnicament per informe preceptiu de data 23.02.2018, el qual en 
proposa la seva estimació operativa.   
 
Procedirà així incorporar a la documentació tècnica corresponent a la MPPGOU 
inicialment aprovada les determinacions motivades per l’ acolliment tècnic de 
l’al·legació enunciada. 
 
No consten a l’expedient format d’altres informes i/o escrits que s’hi pronunciïn 
desfavorablement a la inicialment aprovada Modificació Puntual del PGOU d’Òdena –
UA St. Pere 4. 
 
Ha estat evacuat informe de referència de secretaria-intervenció en data 23.02.18 de 
caràcter també favorable –amb acotació de procediment relativa al quòrum necessari 
de majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació per a l’adopció de 
la present proposta d’ acord de novació puntual de PGOUM. 
 
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.  
-Decret 305/2006, de 18 de juliol  – RLLUC. 
-Llei 6/2009, de 28 d’abril – d’Avaluació ambiental de Plans i Programes.  
-Legislació sectorial de referència – informes per raó competencial a evacuar-se.  
 
Es proposa al Plenari corporatiu l’adopció dels següents ACORDS:    
 
Primer.- Estimar l’al·legació presentada en el tràmit d’informació pública relativa a la 
proposta de Modificació Puntual del PGOU Òdena –UA St. Pere 4 –, d’acord amb 
informe tècnic de data 23.02.18 de referència, del qual es remetrà còpia –juntament 
amb la notificació dels presents acords – a l’interessat al·legant Sr. Mateo Sánchez 
Rubio.  
 
Segon.- Aprovar provisionalment  la proposta de Modificació Puntual del PGOU Òdena 
–UA ST. Pere 4, integrada per la documentació tècnica i planigràfica de febrer 2017 
presentada pel Sr. Santiago Piñol Sanjaume en representació de la societat Serra de 
l’Arca SL. -tot incorporant dades operatives determinades a l’ informe tècnic de 
l’arquitecte Sr. Jordi Carner i Costa de data 23.02.18. 
 



 

 

Tercer.- Enunciar que procedeix -efectuada la present aprovació provisional de la 
Modificació Puntual del PGOU Òdena- UA Sant Pere 4- la remissió operativa  de 
l’expedient format a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, a la 
qual correspondrà l’adopció de resolució sobre la seva aprovació definitiva – en tant 
que òrgan administratiu competent d’acord amb la normativa urbanística vigent.  
No obstant,dita tramesa restarà supeditada al lliurament efectiu per part de la societat 
actuant “Serra de l’ Arca SL” de la documentació tècnica que incorpori efectivament les 
dades operatives determinades a l’informe tècnic de l’arquitecte Sr. Jordi Carner i 
Costa de data 23.02.18. 
 
Quart.- Fer públic el present acord d’aprovació provisional per mitjans telemàtics 
d’acord amb el que preveu l’art. 8.5.c) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost –
TRLLUC.-així com practicar notificació de referència al Sr. Santiago Piñol Sanjaume 
com a representant de la societat Serra de l’ Arca SL. 
 
Cinquè.- Habilitar l’alcalde-president Sr. Francisco Guisado Santano a la signatura de 
tota la documentació escaient a l’executivitat dels presents acords. 
 
Alcaldia presenta al Plenari el sentit operacional de la modificació puntual de 
planejament objecte de la present proposta d’ acord plenari, tot destacant la seva 
virtualitat per als propietaris afectats per una reserva de sòl –en raó de l’eix transversal 
ferroviari- que malauradament es projecta en una dimensió temporal  hores d’ ara 
indeterminada. 
 
El regidor Sr. Solé sol·licita la paraula per palesar un posicionament favorable del grup 
municipal al que representa tant en el present punt plenari com en l’ immediatament 
posterior; continuen conceptuant les modificacions puntuals de planejament com a 
“pedaços” davant la incapacitat de l’ actual equip de govern de tirar endavant el nou 
POUM com a solució integral en l’ àmbit urbanístic del municipi...No obstant, atenent 
que l’ara presentada i la posterior que s’ examinarà resolen problemes als propietaris 
afectats dels quals no en són de cap manera responsables com a grup municipal les 
posen en valor i així ho verificaran –conclou el regidor intervinent. 
 
L’ alcalde Sr. Guisado agareix el sentit de la intervenció precedent en allò que té d’ 
impuls a la resolució de les problemàtiques urbanístiques plantejades. 
 
No succintant-se més intervencions en relació a aquesta proposta de resolució plenària 
amb núm.07 se sotmet a votació ordinària per part de l’Alcaldia, tot restant formalment 
APROVADA per UNANIMITAT dels regidors/es presents a l’acte. 
 
 
8.- PROPOSTA APROVACIÓ PROVISIONAL MPPGOU – UA ST. PERE 7 “LES 
GAVARRERES” 
 
                                                                                                 Exped . G1022017002 

El Plenari d’aquest Ajuntament en data 05.09.2017 va acordar l’aprovació inicial de la 
Modificació Puntual del PGOU d’Òdena –UA St. Pere 7 “Les Gavarreres” -integrada per 
la documentació tècnica i planigràfica presentada pel Sr. Josep Oliva Tristany en 
representació de la societat “La Inmobiliaria Argeolense SL”.  
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Aquell mateix acord plenari enunciat incorporava potestativa suspensió de 

tramitacions i llicències urbanístiques – en l’àmbit operatiu delimitat explícitament en 
raó de la proposta  de modificació Puntual de planejament en elaboració –, amb la 
finalitat de garantir que no es consolidarien situacions urbanístiques contràries a les 
seves determinacions. 
 
S’enuncia la no subjecció a procediment ambiental de la proposta modificativa de 
planejament general objecte de tramitació, en tractar-se d’una modificació que no té 
efectes significatius sobre el medi ambient, per no constituir variacions fonamentals de 
llurs estratègies, directrius i propostes o llur cronologia i no produir diferències en els 
efectes previstos o en la zona d’influència.   
 
El nucli tècnic-jurídic de la modificació puntual de planejament en tràmit no és altre que  
concretar la caracterització urbanística d’aquelles parcel·les clau C que limiten amb 
més d’un vial i que per aquesta circumstància en resulten afectades d’una ocupació 
possible inferior a l’admesa per al conjunt de l’àmbit. 
 
En cap cas, la nova regulació proposada modifica el tipus d’ordenació urbanística ni els 
usos admesos. Tampoc no es modifica l’aprofitament operatiu de referència –màxima 
ocupació possible del 60% de la superfície de la parcel·la- ni la resta de paràmetres de 
referencia definits al planejament vigent.  
 
Aquest acord plenari de verificació inicial va ser sotmès a preceptiu període 
d’informació pública – per anunci de referència publicat al DOGC/BOPB/Taulell 
d’Anuncis i pàgina Web corporatius i Diari d’àmplia difusió provincial – juntament amb 
la pràctica de notificació expressa als titulars dels terrenys afectats, així com a 
l’obertura de tràmit d’audiència als Ajuntaments limítrofs, tot sol·licitant-se 
simultàniament els informes de referència als diferents òrgans administratius en raó de 
la seva esfera competencial.  
 
Consta a l’expedient format la documentació relativa als anteriors tràmits 
desenvolupats en temps i forma.     
 
No consten a l’expedient format d’altres informes i/o escrits que s’hi pronunciïn 
desfavorablement a la inicialment aprovada Modificació Puntual del PGOU d’Òdena –
UA St. Pere 7 “ Les Gavarreres”. 
 
S’integra a l’expedient format informe favorable a la seva aprovació provisional emès 
des dels serveis tècnics municipals. 
 
Atenent els referents normatius operatius, bàsicament determinats pels següents textos 
vigents:  
 
-DL 1/2010, de 3 d’agost – TRLLUC- articles 57-59/73 a 100. 
-Llei 3/2012, de 22 de febrer – de modificació del TRLLUC 
-Llei 16/2015, de 21 de juliol – de SAA i IAE. – DA 8ª apartat 6.e). 
-Decret 305/2006, de 18 de juliol  – RLLUC- articles 22-23/64 a 76/ 99 a 118. 
-Llei 6/2009, de 28 d’abril – d’Avaluació ambiental de Plans i Programes.  



 

 

-Legislació sectorial de referència – informes per raó competencial a evacuar-se.  
 
Es proposa al Plenari corporatiu l’adopció dels següents ACORDS:    
 
Primer.- Aprovar provisionalment  la proposta de Modificació Puntual del PGOU Òdena 
–UA ST. Pere 7 “Les Gavarreres” , integrada per la documentació tècnica i planigràfica 
presentada pel Sr. Josep Oliva Tristany en representació de la societat “La Inmobiliaria 
Argeolense SL”. 
 
Segon.- Enunciar que procedeix -efectuada la present aprovació provisional de la 
Modificació Puntual del PGOU Òdena- UA Sant Pere 7 “Les Gavarreres” - la remissió 
operativa  de l’expedient format a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya 
Central, a la qual correspondrà l’adopció de resolució sobre la seva aprovació definitiva 
– en tant que òrgan administratiu competent d’acord amb la normativa urbanística 
vigent.  
 
Tercer.- Fer públic el present acord d’aprovació provisional per mitjans telemàtics 
d’acord amb el que preveu l’art. 8.5.c) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost –
TRLLUC.-així com practicar notificació de referència al Sr. Josep Oliva Tristany en 
representació de la societat “La Inmobiliaria Argeolense SL”. 
 
Quart.- Habilitar l’alcalde-president Sr. Francisco Guisado Santano a la signatura de 
tota la documentació escaient a l’executivitat dels presents acords. 
 
Alcaldia presenta al Plenari el sentit operacional de la modificació puntual de 
planejament objecte de la present proposta d’ acord plenari, tot destacant la seva 
naturalesa equitativa vers als propietaris titulars de parcel·les cantoneres, tot 
posibilitant-los atansar l’ aprofitament urbanístic estandard amb el que ja compten la 
resta de parcel·les del sector. 
 
No succintant-se intervencions en relació a aquesta proposta de resolució plenària amb 
núm.08 se sotmet a votació ordinària per part de l’Alcaldia, tot restant formalment 
APROVADA per UNANIMITAT dels regidors/es presents a l’acte. 
 
9.- APROVACIÓ DEL COMPTE DE RECAPTACIÓ 2017 – ORGT 
 

Exp.: C1082018002 – 65/2018 
 

Vist l’expedient de censura del Compte de Recaptació corresponent al període anual 
de 2017, presentat per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
CONSIDERANT, que el compte s’ha presentat de conformitat amb les disposicions 
generals vigents en matèria de Recaptació. 
 
RESULTANT, que en l’expedient es justifica que el càrrec i la data de l’expressat 
compte comprenen les dades a figurar en la mateixa i que són iguals i es corresponen 
amb la documentació municipal, presentant el següent: 
 
RESUM 
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a) CÀRREC: 

 

 Valors-rebut 
executiva 

Valors-rebut 
voluntària 

SUMA 

Pendent cobrament final any 
anterior 

1.395.260,24 52.343,31 1.447.603,55 

Import càrrecs durant 2017 7.171,26 2.346.775,95 2.353.947,21 

TOTAL CÀRREC ...................................... ................................................ 3.801.550,76 
 
b) DATA: 
 

 Valors-rebut 
executiva 

Valors-rebut 
voluntària 

SUMA 

Recaptació líquida 115.893,67 1.894.507,25 2.010.400,92 

Baixes, fallits i altres motius 465.906,97 13.033,10 478.943,07 

Pendent cobrament a compte nou 1.281.534,25 30.672,52 1.312.206,77 

TOTAL DATA ........................................ .................................................. 3.801.550,76 
 
 

Saldo pendent a compte nou .................................................................... 1.312.206,77 
 
RESULTANT, que el referit compte i l’últim anual anterior concorden degudament. 
 
RESULTANT, haver estat examinat i comprovat minuciosament el referit compte, i que 
les quantitats figurades com a pendents de cobrament coincideixen amb l’import dels 
rebuts que figuren en les corresponents relacions. 
 
RESULTANT, que han estat ingressades en Caixa Municipal totes les quantitats que 
com ingressades figuren en la data del compte. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS : 
 
Primer.- Aprovar el Compte de Recaptació Executiu i Voluntari del període anual de 
2017, anivellat en el càrrec i la data per import total de 3.801.550,76 euros i amb un 
saldo pendent de cobrament a compte nou de 1.312.206,77 euros. 
 
Segon.-  Aprovar el premi de cobrança a favor de l’Organisme de Gestió Tributària per 
un import de  48.227,96 euros. 
 
Presenta al Plenari el present punt el responsable tècnic econòmic Sr. Pujadó, tot 
destacant que les dades operatives són les facilitades des del propi ORGT-Diba  
verificades en la comptabilitat municipal corresponent a l’ exercici 2017. 
 



 

 

Alcaldia exposa al respecte que la gestió anual recaptatòria presentada respon a l’ 
exigència normativa de comptar amb una imatge fidel de la gestió econòmica municipal 
i com a tal ha de ser verificada per aquesta mateixa seu plenària. 
 
El regidor Sr. Solé intervé per palesar l’ evolució postiva del pendent de cobrament 
corporatiu a l’ exercici 2017 que es desprèn de les dades aportades...Això sempre és 
un referent positiu- puntualitza. 
 
No succintant-se més intervencions en relació a aquesta proposta de resolució plenària 
amb núm.09 se sotmet a votació ordinària per part de l’Alcaldia, tot restant formalment 
APROVADA per UNANIMITAT dels regidors/es presents a l’acte. 
 
 
10.- APROVACIÓ DEL COMPTE  DE  RECAPTACIÓ  MULTES 2 017 – ORGT 
 

Exp.: C1082018001 – 30/2018 
 
Vist l’expedient de censura del Compte de Recaptació de multes de circulació 
corresponent al període anual de 2017, presentat per l’Organisme de Gestió Tributària de 
la Diputació de Barcelona. 
 
CONSIDERANT, que el compte s’ha presentat de conformitat amb les disposicions 
generals vigents en matèria de Recaptació. 
 
RESULTANT, que en l’expedient es justifica que el càrrec i la data de l’expressat compte 
comprenen les dades a figurar en la mateixa i que són iguals i es corresponen amb la 
documentació municipal, presentant el següent 
  
RESUM 
 
a) CÀRREC: 
 

 Valors – rebut 
executiva 

Valors – rebut 
voluntària 

SUMA 

Pendent cobrament final any 
anterior 

5.411,01 0,00 5.411,01 

Import càrrecs durant 2017 
 

0,00 5.840,00 5.840,00 

TOTAL CÀRREC ...................................... ....................................... 11.251,01 
 
b) DATA: 
 
 Valors – rebut 

executiva  
Valors – rebut 
voluntària 

SUMA 

Recaptació líquida 1.070,00 331,96 1.401,96 
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Baixes, fallits i altres motius 1.070,00 1.374,22 2.444,22 

Pendent cobrament a compte 
nou 

0,00 7.404,83 7.404,83 

TOTAL DATA ........................................ ......................................... 11.251,01 
 

Saldo pendent a compte nou ............................................................ 7.404,83 
 
RESULTANT, que el referit compte i l’últim anual anterior concorden degudament. 
 
RESULTANT, que han estat ingressades en Caixa Municipal totes les quantitats que com 
ingressades figuren en la data del compte. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS : 
 
Primer.-  Aprovar el Compte de Recaptació Executiu i Voluntari de multes del període 
anual de 2017 anivellat en el càrrec i la data per import total de 11.251,01 euros amb un 
saldo pendent de cobrament a compte nou de 7.404,83 euros. 
 
Segon.- Aprovar el premi de cobrança a favor de l’Organisme de Gestió Tributària per 
un import de 249,39 euros. 
 
Tant el responsable tècnic econòmic Sr. Pujadó com l’ alcalde Sr. Guisado reiteren les 
seves intervencions inicials efectuades al punt plenari anterior –només que en aquest 
cas circumscrites a l’ àmbit de les multes corporatives ex. 2017. 
 
No succintant-se intervencions en relació a aquesta proposta de resolució plenària amb 
núm.10 se sotmet a votació ordinària per part de l’Alcaldia, tot restant formalment 
APROVADA per UNANIMITAT dels regidors/es presents a l’acte. 
 
11.- MOCIONS 
 
11.1. Moció en defensa del Sistema Públic de Pensio ns 
 
El Sistema Públic de Pensions constitueix la política pública amb major capacitat de 
redistribució i reducció de les desigualtats (el 46%). 

Les polítiques de l’ actual govern de l’ Estat representen una seriosa amenaça per al 
sistema públic de pensions. Amb les seves polítiques d'ocupació,  el Govern ha posat 
en perill la sostenibilitat econòmica de les pensions, que han entrat en un període de 
dèficits constants i creixents; i amb el nou mecanisme de revaloració, que es 
desvincula del poder adquisitiu i amb el factor de sostenibilitat, que ajusta l'import de la 
pensió en funció de l'esperança de vida, es condemna els pensionistes a un progressiu 
empobriment. I tot això, ho han fet mitjançant la imposició, sense diàleg social i 
trencant unilateralment el consens del Pacte de Toledo. Amb aquestes polítiques s’ 



 

 

està preparant el camí per als fons de pensions privats, en detriment del Sistema 
Públic de Seguretat Social. 

Els resultats d'aquesta política estan a la vista: progressiva pèrdua de poder adquisitiu 
de les pensions, sensació d'incertesa en els actuals jubilats sobre si l'Estat serà capaç 
de pagar les seves pensions en els pròxims anys, sentiment d'injustícia en aquells que 
contribueixen al sistema però dubten que aquest els pugui proporcionar una pensió 
digna en un futur a 10 o 20 anys vista, i desesperança gairebé absoluta per part de la 
joventut en què algun dia puguin contribuir i ser protegits pel sistema. 

Aquests procedir està laminant el Sistema Públic de Pensions sotmetent el Fons de 
Reserva de la Seguretat Social a un espoli permanent. 

El dèficit ha estat compensat per retirades massives del Fons de Reserva que, ha 
passat de disposar de 66.815.000 milions d'euros a finals de 2011, als actuals 
8.095.000 milions d'euros, i que si no s'ha esgotat totalment ha estat com a 
conseqüència del préstec de 10.192.000 milions d'euros de l'estat a la Seguretat Social 
contingut en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat de 2017. A això cal afegir les 
quantitats retirades del Fons de Mútues, per import de 8.621.000 milions d'euros en 
aquests anys. En definitiva, s'han necessitat fons per import de 93.251.000 milions 
d'euros addicionals a les cotitzacions per poder fer front al pagament de les pensions 
en el període 2012-2017. L'any 2018 ha començat en la mateixa línia i en lloc  de 
plantejar-se mesures serioses en el marc del Pacte de Toledo i al Diàleg Social, s’ ha 
decidit seguir endeutant  la Seguretat Social amb un crèdit de 15.000 milions d'euros. 

El Fons de Reserva, sorgit de la reforma de l'estructura financera de la Seguretat 
Social duta a terme pels governs socialistes el 1989 i recollit posteriorment com una 
recomanació del Pacte de Toledo, estava previst per a ser usat quan sorgissin les 
majors tensions generacionals sobre el sistema, entorn de l'any 2023. Si no hagués 
estat utilitzat, el Fons tindria avui més de 90.000 milions, fins i tot sense noves 
aportacions, només basant-se en la seva pròpia rendibilitat. En canvi, de seguir amb 
aquest ritme de despesa, la nostra guardiola de les pensions quedarà totalment buida 
l'any 2018. És a dir, s’esgotarà 10 anys abans del previst. 

Aquest escenari posa en risc la situació financera de la Seguretat Social i en 
conseqüència, la garantia no només de les pensions actuals sinó també, i 
especialment, de les pensions futures. Per això és imprescindible adoptar mesures que 
donin estabilitat al sistema. 

El dret a les pensions i l'accés al Sistema de Seguretat Social s'ha de considerar un 
dret constitucional i ser incorporat com a tal en la reforma de la Carta Magna que 
proposem. Per a això, plantegem mesures destinades a garantir el futur del Sistema 
Públic de Pensions: recuperant el Pacte de Toledo i el diàleg social; aprovant un nou 
Estatut dels Treballadors que promogui drets laborals i ocupació de qualitat; i establint 
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 una font complementària de finançament de les pensions a càrrec dels 
PGE, com en la majoria dels països del nostre entorn. 

Per aquestes raons, cal defensar un nou model per reequilibrar el sistema de pensions, 
mantenint la despesa, racionalitzant altres partides i incrementant els ingressos del 
sistema. 

Per tot això, es presenta per a la seva consideració i acceptació pel Plenari Municipal la 
següent MOCIÓ instant el Govern d'Espanya a: 

1.  Tornar al consens de 2011,  derogant tots els canvis legals introduïts al llarg de 
la legislatura 2011-2015: la regulació de la jubilació anticipada del RDL 5/2013 i, 
de manera íntegra, la Llei 23/2013, reguladora del Factor de Sostenibilitat i de 
l'Índex de Revaloració del Sistema de Pensions de la Seguretat Social.  
 

2. Garantir el poder adquisitiu de les pensions, recuperant l'actualització de les 
mateixes d'acord amb l'IPC. 
 

3. Eliminar el factor de sostenibilitat establert en la Llei 23/2013, que reduirà les 
pensions de jubilació en funció de l'esperança de vida de la cohort corresponent 
a partir de l'1 de gener de 2019. 
 

4. Racionalitzar les despeses del sistema, desplaçant als pressupostos generals 
de l'Estat 2018 aquells que no corresponen a prestacions, com les despeses 
següents entre d'altres:  
 

a) Les mesures de foment de l'ocupació (reduccions de quotes, tarifes 
planes, etc). Si es considera necessari mantenir alguna, hauria de ser 
per la via de bonificacions i a càrrec dels PGE. 
 

b) Les despeses de gestió de les entitats administratives de la Seguretat 
Social, de la mateixa manera que es fa amb la resta d'organismes 
públics. 

 
 

 
5. Incrementar els ingressos del sistema:  

 
a) Complementant el finançament de la Seguretat Social, entre d'altres 

mesures, amb ingressos procedents d'impostos destinats anualment a 
completar els ingressos per cotitzacions fins que aquests es tornin a 
equilibrar dins del sistema, com ara nous impostos extraordinaris a la 
banca i a les transaccions financeres. Pensem que si tota la societat 



 

 

espanyola ha contribuït al rescat de les entitats financeres, aquest 
impost ha de servir per contribuir al rescat del sistema públic de 
pensions.  
 

b) Intensificant la lluita contra l'ocupació irregular i el frau a la Seguretat 
Social  

 
6. Millorar la naturalesa protectora del sistema,  modernitzant la gestió del Fons de 

Reserva a través d'una millora de la seva regulació, recuperant l'establiment de 
límits a la disposició de fons amb caràcter anual. 
 

7. Adoptar mesures específiques per anar eliminant progressivament la bretxa 
propera al 40% existent entre la quantia de les pensions dels homes i de les 
dones (dèficit de gènere):  
 

a) Aprovació d'una Llei d'Igualtat Laboral per tal d'eliminar la bretxa 
salarial, i per tant de cotitzacions, que acaba derivant en pensions més 
baixes . 
 

b) Recuperar la iniciativa legislativa inclosa en la Llei 27/2011 
d'incrementar la pensió de viduïtat per a majors de 65 anys que no rebin 
una altra pensió pública fins a assolir el 60% de la base reguladora, 
mesura que afectaria de manera majoritària  les dones. 

 
8. Introduir en el Pacte de Toledo un nou principi de "reequilibri pressupostari", un 

concepte que implica una recerca constant de racionalització de despeses i 
d'ajust d'ingressos cada any, i que tindrà efectes a mitjà termini i fins a finals 
dels anys 40 del segle XXI. 

 
Presenta la moció exposada al Plenari la regidora Sra. Fernández, tot destancant el 
seu enorme interès social quant la necessitat real de preservar el sistema públic de 
pensions vers el futur més immediat. 
 
Sol·licita la paraula el regidor Sr. Solé –que indica que farà una reflexió personal no 
pas de partit en relació a la moció objecte d’ examen; en primer lloc, indica que l’ enfoc 
general que culpa el PP de tots els mals en matèria de pensions és certament 
distorsionat...parlar “d’ espoli permanent” i “derogacions normatives indiscriminades” no 
pot ser la via per resoldre un problema tan important com el que les pensions públiques 
integren....la única via legítima és dotar de protagonisme el consens que es va atansar 
amb l’ anomenat “Pacte de Toledo”...cap força política per ella mateixa resoldrà 
res...tots estem cridats a aportar inicatives, indistintament del color polític que 
defensem...Una bona forma de dotar de credibilitat a la moció presentada seria que 
des del propi equip de govern s’ actués en conseqüència, per ex. fent que els 3 
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 regidors que actualment perceben “assistències” passin a “cotitzar” com 
qualsevol atre treballador....És per tot això succintament exposat-conclou el 

Sr. Solé- que el meu vot serà contrari a la moció presentada. 
 
Intervé seguidament el regidor Sr. Casanova per palesar que al text de la moció hi ha 
unes referències d’ imports numèrics -econòmics que cal revisar, doncs han de fer 
referència a milions d’ euros i en canvi dita acotació quantitativa no queda reflectida 
com a tal; alcaldia pren raó i sol·licita a secretaria la seva rectificació operativa al text. 
 
L’ alcalde Sr. Guisado exposa ensems en relació a la intervenció precedent del regidor 
Sr. Solé  que no pot compartir la percepció contribuitiva que planteja en relació a l’ 
organització de l’ equip de govern respecte de tres dels regidors/es que l’ integren: les 
percepcions per assistències són legítimes, sent el compromís comú treballar pel 
municipi sempre des de fórmules normativament homologades en l’ àmbit de l’ 
administració pública. 
Quant les acotacions que fa el regidor Sr. Solé que creu “partidistes” i com a tals no 
adequades a l’ objecte de la moció, alcaldia li trasllada que les revisaria del text mateix 
si amb aquesta novació pugués recolzar com a grup municipal el seu redactat final. 
 
El regidor interpel·lat Sr. Solé creu que tal possibilitat de novació requeriria que la 
moció restés sobre la taula per a un treball més acurat...si això no és possible 
mantindrà el seu vot contrari de referència-conclou. 
 
Alcaldia acull en tot cas la proposta de revisió de les referencies partidistes del text de 
la moció i així sol·licita a secretaria que es reculli a l’ acta mateixa de la sessió; no 
obstant, creu que cal mantenir la moció a consideració del Plenari atenent la seva 
enorme dimensió social. 
 
No suscitant-se més intervencions, Alcaldia sotmet a  votació ordinària la present 
proposta de moció corporativa amb núm. 11.1, tot  restant APROVADA  amb el 
següent resultat de referència :  
 
Vots a favor:         09-Grup M. PSC(6) -Grup M. d’ERC (3). 
Vots en contra:     02--Grup M. PDeCAT (2)-. 
Vots d’ abstenció: ------------------------ 
 
 

11.2. Moció de suport a la Vaga Feminista 8 de març  

El proper 8 de març, dia internacional dels drets de les dones, les entitats feministes 
han convocat una vaga a nivell internacional. Aquesta vaga feminista té les seves 
arrels en la històrica reivindicació de la «vaga de dones: qui mou el món, l'atura» que 
s'ha anat consolidant gràcies a la major conscienciació social respecte les múltiples 



 

 

discriminacions i violències masclistes que pateixen les dones, però també pel moment 
d’amenaça internacional contra les polítiques feministes, que fa tan necessària una 
resposta massiva i contundent de tota la societat, dones i homes, per fer-li front.  
La crida feminista internacional convoca una vaga laboral, de cura, de consum i 
estudiantil per conscienciar que sense les dones, el món s'aturaria, i també per 
denunciar les situacions de discriminació i violència masclista que pateixen les dones. 
Els sindicats majoritaris (UGT i CCOO) han convocat una vaga laboral de 2h. 
Cal també palesar una dada prou eloqüent que no podem defugir: l’any 2017 set dones 
assassinades en Catalunya i 49 dones assassinades a la resta de l’Estat -segons 
dades provisionals del Ministeri d’Igualtat-per raó de la violència masclista. 
 
Per tot això, es presenta per a la seva consideració i acceptació pel Plenari Municipal la 
següent MOCIÓ instant a : 

1.-Sumar-se a la vaga laboral convocada pels sindicats majoritaris, UGT i CCOO, de 
2h de duració durant el 8 de març, i per aquest motiu farem una campanya específica 
per informar dels objectius de la vaga laboral als treballadors i treballadores vinculades 
a l'ens municipal.   
 
2.-Sumar-se a la Jornada reivindicativa convocada per la Coordinadora Feminista per 
al proper 8 de Març, i per aquest motiu farem una campanya específica per difondre els 
objectius i accions d'aquesta Jornada: 

a) als col·lectius i entitats de dones del nostre municipi, en coordinació amb la 
comissió la coordinadora de la vaga feminista 8M. Prioritzarem la mobilització i 
visualització de les dones més invisibilitzades i objectiu de la històrica 
reivindicació de la “vaga de dones”: les mestresses de casa, que realitzen 
sense sou ni drets laborals un treball vital per a les famílies i la societat.  
b) als instituts i centres joves perquè la coeducació i conscienciació del jovent 
són imprescindibles per una societat lliure de violències masclistes i 
discriminacions de gènere. 
c) a les entitats representatives del món associatiu, comercial, empresarial i 
laboral del nostre municipi perquè es sumin i col·laborin difonent els objectius i 
accions reivindicatives entre la seva gent associada. 

3.-Integrar com a parts constitutives de la present moció institucional els textos de 
referència que sobre aquesta mateixa jornada reivindicativa han estat emesos des del 
sindicats majoritaris –CC.OO i UGT- així com des de les entitats municipalistes més 
representatives del país – FMC i ACM. 

4.- Traslladar la present moció integrada i els textos als que fa referencia als diferents 
grups parlamentaris del Congreso de los Diputados, del Parlament de Catalunya , al 
Govern Central, als sindicats participants i a les entitats públiques i privades socialment 
més representatives del país.  
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 El text de referència dalt transcrit recull la menció “in voce”  presentada per 
la regidora ponent Sra. Vanessa Massons, així com aquella altra plantejada 

des d’alcaldia d’acotació al text per tal que reculli a la seva part dispositiva específica 
referència a les institucions, entitats públiques i privades a les quals s’ adreçarà la 
moció un cop resulti adoptada pel Plenari. 
 
En relació a la moció objecte de consideració, el regidor Sr. Solé presenta un 
posicionament contrari doncs creu que el seu títol és ja prou eloqüent: no pot recolzar 
una moció que defuig l’ enorme tasca pendent i que es limita a un gest testimonial buit 
de contingut pràctic i d’ impuls real de solucions efectives. 
 
La regidora del mateix grup municipal Sra. Vila comparteix aquest posicionament 
contrari, en entendre , entre d’ altres aspectes de referència, que el paper de les 
mestresses de casa és una qüestió de l’ àmbit familiar , que es presenta a la moció de 
una forma victimitzadora que en res ajuda a una solució real del problema. 
 
L’ alcalde Sr. Guisado creu que procedeix posar en valor la moció en allò que té de 
missatge potent vers el conjunt de la societat en que vivim: cal visualitzar la dimensió 
social de les dones en tant que dones...el seu paper és clau en tots els aspectes de la 
vida i així ha de ser reconegut i valorat per tothom. 
 
 No suscitant-se més intervencions, Alcaldia sotmet a  votació ordinària la present 
proposta de moció corporativa amb núm. 11.2, tot  restant APROVADA  amb el 
següent resultat de referència :  
 
Vots a favor:         09-Grup M. PSC(6) -Grup M. d’ERC (3). 
Vots en contra:     02--Grup M. PDeCAT (2)-. 
Vots d’ abstenció: ------------------------ 
 
 
11.3 Moció DIBA sobre el cofinançament de les escol es bressol municipals. 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona, reunit en sessió ordinària en data 25 de gener de 
2018, va aprovar  moció de referència , del tenor literal  següent: 

"El Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 5/2004 que a través d'una iniciativa 
legislativa popular creava 30.000 noves places d'Escola Bressol de titularitat pública. 
Aquesta llei tenia la intenció de fer un primer pas cap a una oferta pública ajustada a la 
demanda real i reforçar la idea que l'educació en la petita infància, entre el naixement i 
els 3 anys era clau pel bon desenvolupament de les persones. 

A la pròpia Llei d'Educació es reconeixia les escoles bressol o llars d'infants com a part 
de l'educació Infantil amb un objectiu molt clar: 



 

 

"...L'educació infantil té com a objectiu el desenvolupament global de les capacitats 
dels infants durant els primers anys de vida, a l'inici del procés d'aprenentatge, i ha de 
prevenir i compensar els  efectes  discriminadors de  les  desigualtats  d'origen  social,  
econòmic  o cultural ....L'etapa d'educació infantil consta de dos cicles: el primer, 
primera infància, comprèn entre els zero i els tres anys d'edat; el segon, primer 
ensenyament,  comprèn entre els tres i els sis anys d'edat ... 

Durant /'educació infantil s'ha d'assegurar  la detecció precoç de les necessitats 
educatives específiques  i de  les  manifestacions evolutives  que  puguin  indicar  un  
risc  de  trastorn  dels alumnes,  que han de rebre una atenció ajustada  a llurs 
característiques singulars...." (Article 56). 

El Departament d'Educació va elaborar el Mapa de 0-3, tenint en compte la complexitat 
i les característiques de cada municipi, i va establir les fórmules de finançament per als 
ajuntaments per tal de facilitar la creació i el manteniment de les places previstes a la 
Llei. Això va permetre que a comarques i ciutats de la demarcació de Barcelona amb 
molta població infantil entre els 0 i 3 anys incrementessin l'oferta. En aquest sentit, el 
19 de novembre de 2010 es va signar un Acord Marc entre la Generalitat de Catalunya, 
la FMC i I'ACM, referent al finançament del sosteniment de les places públiques de les 
llars d'infants de titularitat de les corporacions locals i s'establia una aportació de la 
Generalitat de 1800€ per alumne per al curs 2010-2011. L'acord preveia que el cost de 
les Escoles Bressol Municipals es cobriria de manera similar entre les famílies, els 
ajuntaments i el Departament d'Educació. Per la qual cosa 1/3 del cost havia d'estar 
finançat per la Generalitat: 1800 €. Segons aquests acords la Generalitat havia de 
finançar amb 1800 € el curs 2011/12. No ho va fer i es va plantejar anar passant de 
1800 € a 1600 € fins a 1300 €, i el 2012 es va amenaçar amb 1000 € per acabar en els 
875€. 

A partir del curs 2012/2013 el sosteniment de les Escales Bressol Municipals passa a 
ser una suplència espontània de les Diputacions, en especial la de Barcelona ja que és 
la demarcació amb major nombre de places 0-3. L'import total de les aportacions de la 
Diputació de Barcelona per Escoles Bressoles va creixent de 2012 a 2017 i se situa 
poc a poc en més de 20 milions d'euros que inclouen a algunes subvencions a escoles 
bressol privades i beques menjador. Cal no oblidar que aquests ja eren recursos 
adreçats als municipis perquè surten de projectes i programes de suport al món local 
que es deixen de fer. Fins el pressupost de 2017 de la Diputació de Barcelona la 
partida d'Escoles Bressol no estava creada dins del Pressupost ordinari i es feien les 
aportacions a través de Plans Complementaris. Enguany, al pressupost 2018 aprovat 
definitivament el passat 11 de gener de 2018, trobem inclosa una partida de 
funcionament i escolarització escales bressol amb un import de 24,2 milions d'euros. 

En aquest context els ens locals van optar per internalitzar el cost que va deixar de 
cobrir la Generalitat, traspassar-ne una part a les famílies en forma d'increment de 
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 quotes i, en alguns casos, compensar-ho amb la introducció de sistemes de 
tarifació social o bonificacions en funció de la renda familiar. 

El setembre de 2014, 36 municipis  van iniciar un recurs Contenciós Administratiu 
contra la Generalitat pel finançament de les Escoles Bressol per recuperar el recursos 
pactats el 2005 i el 2010 i percebre els imports corresponents de les anualitats de 
2012-2013; 2013-2014; 2014-2015. 

Els darrers Governs de la Generalitat no han estat prou sensibles a les necessitats 
educatives del nostre país, essent l'anul·lació de l'aportació econòmica del Govern de 
la Generalitat al sosteniment de les escoles bressol de les accions més perjudicials per 
a la preservació del dret a l'educació. 

Fruit del procés de prova d'aquesta demanada col·lectiva, la Generalitat de Catalunya 
va fer arribar, mitjançant el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, 
un certificat sobre el destí de la partida del pressupost de la Generalitat de Catalunya 
adreçada al pagament dels convenis d'escoles bressol municipals de 2012, 2013 i 
2014. L'argument del Departament va ser: “la necessitat transferir l'import de la partida 
(D/46000071421A) de funcionament de llars d'infants municipals a d'altres partides del 
pressupost per al pagament  d’actuacions  prioritàries del Departament".  L'any 2012 es 
van transferir 42.759.435,99 € pel pagament de la nòmina delegada dels Concerts 
Educatius i 39.000.000 € l'any 2014. 

Ates que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha donat la raó tant als 
ajuntaments que van practicar una actuació judicial individualitzada com els que van 
formular la demanda col·lectiva en el contenciós plantejat contra la Generalitat de 
Catalunya per al finançament  de les escoles bressol i que obliga la Generalitat a 
abonar als ajuntaments les quantitats deixades de percebre per al sosteniment de les 
llar d'infants municipals. 

Ates  que  el  Departament  d'Ensenyament  ha  incomplert  l'Acord  Marc  de  19  de 
novembre  de 2010  i ha  suplert  l'acció de  govern  -obligada   a la  subvenció-  amb 
fórmules arbitraries, com per exemple convenis bilaterals amb determinats ens locals 
que  han  vingut  a  substituir  la  via  del  conveni  o  acord  marc  per  altres  vies  de 
finançament intervingudes per les Diputacions que  han assumit parcialment  l'auxili 
necessari, en defecte del titular de la competència i l'obligació. 

Atesa l'obligació de subvencionar i de comptar amb l'instrument de fixació econòmica 
(el Conveni o Acord marc), regularitzant el compliment homogeni al territori, les 
subvencions previstes, els terminis de pagament i el compliment de l'obligació, 
comprometent partides pressupostaries concretes amb habilitació de fons suficients. 

Ates que el Ple de la Diputació de Barcelona de 30 de març de 2017 va aprovar la 
moció dels Grups Polítics del Partit dels Socialistes de Catalunya i de l'Entesa de la 



 

 

Diputació de Barcelona, sobre la millora del finançament de les escoles bressol 
públiques en la que s'instava entre d'altres a: 

1. Que el Departament d'Ensenyament elabori una nova proposta de 
coresponsabilització de costos i de sosteniment, i de places per a infants de O a 3 anys 
en llars d'infants de titularitat municipal, per al curs 2016-2017, que inclogui el 
compliment  de  la Llei 512004, del  9 de juliol, de creació de llars d'infants de qualitat, i 
la Llei 1212009, del 10 de juliol, d'educació, el principi de suficiència financera i la 
subvenció de llars d'infants d'iniciativa social. 

2. Recuperar la subvenció per a escoles bressol d'abans de la crisi i que el finançament 
de les públiques torni a mans de la Generalitat, que és la que en té les competències. 

3. Que la Diputació de Barcelona  faci el càlcul de la totalitat de l'import que hauria 
d'abonar el Departament d'Ensenyament, en concepte de retorn, de l'avançament  de 
les quantitats provisionades  en els programes de suport  a les llars d'infants municipals 
i exigeixi la seva transferència. 

Es proposen al Plenari d’aquesta Diputació de Barcelona  els següents  ACORDS : 

1.  Instar el nou govern de la Generalitat, quan es constitueixi, a resoldre amb caràcter 
general els compromisos adquirits per al cofinançament de les escoles bressol 
municipals i que s'incorpori al proper pressupost  de 2018 les consignacions concretes 
amb habilitació de fons suficients per a la regularització del finançament no abonat o 
pendent de liquidació a les administracions locals des del curs 2012-013. 

2.  Reiterar la demanda al Govern de la Generalitat, quan es constitueixi, d'elaboració 
d'una nova  proposta  de corresponsabilització  de  costos i de sosteniment, i de places 
per a infants de 0 a 3 anys en llars d'infants de titularitat municipal, per al proper curs, 
que inclogui el compliment de la Llei 5/2004, del 9 de juliol, de creació de llars d'infants 
de qualitat, i la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, el principi de suficiència 
financera i la subvenció de llars d'infants d'iniciativa social. 

3. Comunicar els presents acords al Govern de la Generalitat, quan es constitueixi, als 
grups polítics del Parlament de Catalunya, als ens locals de la demarcació de 
Barcelona i a les entitats municipalistes de Catalunya." 

Atenent l’interès general concurrent – en relació a tots aquells municipis que com 
Òdena tenen en funcionament Llars d’Infants Municipals-. 

Es proposa al Plenari corporatiu l’adopció dels següents ACORDS :  

PRIMER.- Aprovar l’adhesió plena d’aquest Ajuntament d’Òdena a la Moció DIBA dalt 
transcrita relativa al cofinançament de les escoles bressol municipals. 
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 SEGON.-  Traslladar el present acord a la Generalitat de Catalunya a la 
pròpia Diputació de Barcelona, als grups polítics del Parlament de 

Catalunya ,als Ajuntaments de la comarca i a les entitats municipalistes de Catalunya. 

TERCER.- Habilitar l’alcalde Sr. Francisco Guisado a la signatura de tota la 
documentació escaient als presents acords. 

Alcaldia presenta al Plenari la present proposta d’ acord tot destacant que s’ emmarca 
dins d’ un consens previ atansat en el si de la pròpia Diputació de Barcelona per part 
de totes les forces polítiques que compten amb representació en aquest mateix 
Plenari: és per això que demana s’ atansi aquest mateix consens per a la seva 
subscripció plena. 

No suscitant-se d’ altres intervencions, Alcaldia sotmet a  votació ordinària la present 
proposta de moció corporativa amb núm. 11.3, tot  restant APROVADA per 
UNANIMITAT dels regidors/es  presents a l’ acte. 
 

11.4 Moció en defensa de l’escola catalana i del mo del d’immersió lingüística  

Massa vegades des del món local hem hagut de sortir a denunciar les continues 
agressions del Govern Espanyol al model català d’escola. Des del món local 
reconeixem que el model d’escola catalana i el model d’immersió lingüística és un 
model d’èxit. Ha estat producte d’una voluntat política, del treball de molts 
professionals de l’ensenyament, del compromís de les famílies i dels ajuntaments. 
Aquest model fa que el català sigui la llengua vehicular i comuna d’aprenentatge dins 
dels centres educatius del nostre país i, una eina de cohesió social i cultural.  

El model educatiu català té per finalitat la formació integral de la persona i la seva 
capacitació per a conviure democràticament en la pluralitat, des d’enfocaments 
pedagògics que possibiliten la construcció crítica del coneixement i l’autonomia de 
pensament i d’aprenentatge de tots i cadascun dels infants, independentment d’origen, 
llengua o condicions individuals. 

El país es va dotar d’una llei amb un ampli suport, la Llei d’Educació de Catalunya 
(LEC), com a la legislació pròpia del país en matèria d’educació, que garanteix un 
model educatiu que dóna bons resultats acadèmics, en assolir els alumnes els nivells 
adequats de coneixement d’ambdues llengües al finalitzar l’ensenyament obligatori, tal 
com acrediten els resultats de les proves d’avaluació efectuades. Durant aquests més 
de 30 anys, el model d’immersió lingüística ha contribuït de manera decisiva a millorar 
l’ús social de la llengua catalana, garantint i promovent la igualtat d’oportunitats en una 
societat cohesionada. No és la primera vegada que s’ataca la solidesa del sistema 
educatiu català, la LOMCE fou un exemple més d’invasió de competències i d’utilització 
política d’un model educatiu català d’èxit. El Tribunal Constitucional ha anul·lat, 



 

 

recentment, el finançament de l’escolarització en castellà a càrrec de fons públics a 
Catalunya en centres privats per envair competències autonòmiques.  

Els professionals del sistema educatiu, les famílies i els ajuntaments garanteixen i fan 
possible aquest model educatiu català. Davant de la judicialització de la seva tasca 
educativa i de l’actitud bel·ligerant d’alguns partits polítics, concretament Partit Popular 
i Ciudadanos, que utilitzen l’atac al model d’escola catalana com a plataforma per 
obtenir beneficis electoralistes a l’Estat Espanyol, és obligat reconèixer que han estat 
claus per mantenir la funció de cohesió social i de convivència democràtica en un 
context, també, de tensions encara vinculades a la crisi econòmica.  

Tornen els plantejaments que propugnen públicament una involució educativa 
uniformitzadora, l’adoctrinament ideològic, la generació de sospites i denúncies i la 
segregació lingüística. Tots aquests arguments estan buits de raonaments pedagògics, 
es mouen simplement per l’afany de desfer qualsevol tret propi de la nostra societat 
catalana. Els atacs del govern espanyol del Partit Popular amb el suport de Ciutadans 
volen posar en risc aquest model educatiu català compromès amb la igualtat 
d’oportunitat dels infants i amb els valors cívics i democràtics de convivència de la 
nostra societat.  

Per aquests motius l’Ajuntament d’Òdena  ACORDA : 

Primer .- Rebutjar l’intent de segregació dels infants per motiu lingüístic de la LOMCE  

Segon .- Rebutjar tot atac que posi en perill la immersió lingüística a Catalunya. 

Tercer .- Rebutjar la voluntat d’alguns partits polítics de trencar el model d’escola 
catalana i incorporar una casella per triar el castellà com a llengua vehicular a l’escola 
catalana. Iniciativa que busca dividir i segregar la nostra societat per motius de llengua 
en contra de l’Estatut de Catalunya i de la consensuada Llei d’Educació. La cohesió 
social és una línia vermella infranquejable.  

Quart .- Donar suport al nostre model d’escola, com a model compromès amb 
la cohesió social, exitós i estimat, garanteix la cohesió social i la igualtat 
d’oportunitats per a l’alumnat i assegura el coneixement de les dues llengües per part 
de l’alumnat 

Cinquè .- Defensar la institució escolar que ha mantingut vives la llengua i les tradicions 
del país. És fruit de tot això el fet que avui Catalunya compti amb una molt rica 
experiència pedagògica i d’innovació educativa, amb un ampli i molt divers teixit 
associatiu i amb un conjunt plural d’iniciatives educatives.  

Sisè .- Ens comprometem a actuar de manera activa en suport del model educatiu 
català, que contribueix a construir una societat més cohesionada, democràtica i lliure, i 
que no separi els infants i joves per la seva llengua d’origen. 
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 Setè.- Reiterar el compromís amb l’escola catalana com a eina clau per a la 
cohesió social, la igualtat d’oportunitats i la qualitat educativa a través del 

consens que hem construït els darrers 30 anys. 

Vuitè .- Donar trasllat d’aquesta moció:  al Ministre d’Educació, Cultura i Esports del 
Govern de l’Estat Espanyol, que és qui vol aplicar-ho; als Grups Parlamentaris; al 
Consell de Direcció del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 
als òrgans i associacions de representants dels directors i docents dels centres 
educatius del Servei d’Educació de Catalunya; a les Federacions d’Associacions de 
Mares i Pares d’alumnes de Catalunya; als grups Parlamentaris dels Parlament de 
Catalunya i a les entitats municipalistes (ACM i FMC)  i als centres educatius del nostre 
municipi.  

La regidora Sra. Maria Sayavera presenta al Plenari la moció objecte d’ examen al 
present punt de l’ ordre del dia, fent-hi lectura íntegra de referència. 

Hi ha consens entre tots els grups municipals de posicionar-se favorablement a la seva 
formal adopció. 

És així que Alcaldia sotmet a  votació ordinària la present proposta de moció 
corporativa amb núm. 11.4, tot  restant APROVADA per UNANIMITAT dels regidors/es  
presents a l’ acte. 
 

11.5 Moció per sol·licitar l’apropament dels presos  catalans Jordi Cuixart, Jordi 
Sánchez, Joaquim Forn i Oriol Junqueras 

Per treball de consens desenvolupat entre els grups municipals d’ERC i PSC el text 
inicial proposat per aquesta moció és substituït a tots els efectes pel text comú que tot 
segueix es transcriu: 

“El 2 de febrer, el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena va decidir mantenir en presó 
preventiva el conseller Joaquim Forn. En la seva resolució afirmava que existeix, 
encara avui, risc de reiteració delictiva. La decisió es produïa després que Forn 
renunciés a la seva acta de diputat. Malgrat aquest gest, el Tribunal sosté que existeix 
“incertesa” de que la “voluntat política” vulgui respectar “l’ordre legal” per aconseguir la 
independència. 
 
Uns dies abans, el 12 de gener, el Tribunal Suprem espanyol ja havia denegat als 
diputats electes Oriol Junqueras, Jordi Sànchez i al propi Forn assistir als plens del 
Parlament. I, alhora, desestimava la petició de Junqueras de ser traslladat a una presó 
catalana. 
 
El conseller Forn, com el vicepresident Junqueras són a la presó des del 2 de 
novembre, quan la jutge de l’Audiència Nacional, Carmen Lamela, els va decretar 
presó incondicional. Per la seva banda, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, els líders de les 
dues principals entitats de la societat civil catalana, com Òmnium Cultural i l’Assemblea 



 

 

Nacional de Catalunya (ANC), són a la presó des del 16 d’octubre acusats de sedició. 
De les quatre persones, tres d’ells, Junqueras, Forn i Sànchez, són avui diputades 
electes del Parlament de Catalunya. 
 
La presó preventiva sempre hauria de ser una mesura excepcional i que només ha de 
ser sostinguda quan es donin un seguit de requisits como poden ser el risc de fuita de 
l’investigat, risc de destrucció de proves o persistència en la conducta delictiva, 
pressupòsits que creiem que en aquest cas no es compleixen. Essent que no existeix 
una Sentència condemnatòria considerem que haurien d’estar en llibertat. 
 
Si tot i així el Tribunal Suprem manté la seva decisió de mantenir la mesura cautelar de 
presó preventiva, aquesta mesura hauria de portar-se a terme de la forma menys greu 
possible, de manera que l’empresonament s’efectués a la presó més propera a les 
seves llars. Les persones preses ho estan en centres penitenciaris de fora de 
Catalunya. Tots ells compleixen la presó preventiva a centres penitenciaris situats a 
uns 600 quilòmetres de distància de Catalunya, on hi tenen els seus domicilis, famílies i 
vincles afectius. 
 
Incomptables pronunciaments jurisprudencials consideren la presó preventiva com una 
mesura excepcional i que només ha de ser sostinguda quan sigui estrictament 
necessari i mai amb finalitat punitiva. La privació de llibertat de persones 
manifestament pacífiques no és l’única circumstància que genera una gran 
preocupació social. Les persones preses també ho estan en centres penitenciaris de 
fora de Catalunya. Tots ells compleixen la presó preventiva a centres penitenciaris 
dependents del Ministeri del Interior, situades a Soto del Real i Estremera, a uns 600 
quilòmetres de distància de Catalunya, on hi tenen els seus domicilis, famílies i vincles 
afectius. Aquesta política penitenciària, entesa com un “càstig social” des de l’àmbit 
dels Drets Humans és intolerable en un Estat de dret. 
 
Segons el pacte Internacional de Drets Civils i Polítics aprovat per l’ONU i el Conveni 
Europeu per a la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals, 
l’empresonament d’una persona s’ha d’efectuar a la presó més propera a la seva llar. 
Existeixen diverses normatives que qüestionen aquest procediment penitenciari, com 
ara el principi de seguretat de les persones detingudes o empresonades admès el 9 de 
desembre de 1988 per l’Assemblea General de l’ONU, que diu textualment “Si la 
persona detinguda o presa així ho requereix, se la mantindrà en una presó situada a 
una distància raonable de la seva residència habitual”. O una de regles mínimes de les 
Nacions Unides sobre el tractament dels reclusos: “En la mesura del possible, els 
reclusos seran internats en establiments penitenciaris a prop de la seva llar o al seu 
lloc de reinserció social”. El 6 d’octubre de 2017, el Ple del Parlament Europeu va 
aprovar l’anomenat Informe Begeron sobre les condicions i sistemes penitenciaris de la 
Unió Europea, en el qual condemna l’allunyament dels presos perquè “constitueix un 
càstig afegit per a les famílies dels reclusos. 
 
Òdena, municipi compromès amb els valors de la llibertat, la pau i la defensa dels drets 
humans, i també compromès en la dignificació de la vida política dels reclusos rebutja 
l’allunyament de llur familiars i s’oposa a normalitzar aquesta pràctica.  
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 Per tots aquests motius, l’Ajuntament d’Òdena proposa d’adopció dels 
següents  ACORDS:  

 
PRIMER: Manifestar que considerem desproporcionada la decisió de mantenir en 
presó preventiva a càrrecs electes i representants de l’ANC i Òmnium Cultural, dels 
quals demanem l’excarceració. 
 
SEGON: Mentre aquesta excarceració no es produeixi, exigir l’immediat trasllat de 
Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Joaquim Forn i Oriol Junqueras a centres penitenciaris 
catalans i cessar aquest càstig social afegit que significa l’allunyament penitenciari i 
que vulnera drets reconeguts pel Dret internacional.  
 
TERCER: Comunicar aquest acord als grups polítics al Parlament de Catalunya i al 
Congreso de los Diputados. Al Delegat del Govern d’Espanya a Catalunya, a les 
entitats municipalistes i a l’ANC i Omnium Cultural.” 
 
Alcaldia presenta al Plenari la present moció fruit d’ un consens l’ esforç del qual vol agrair 
–i demana que així consti en acta - al grup municipal d’ ERC que la va impulsar 
inicialment; l’ equip de govern posa en valor aquest treball i és per això que demana al 
conjunt del Plenari que així ho verifiqui. 
 
Pren la paraula el regidor Sr. Solé per tal de palesar que –tot i que el seu grup municipal 
valorava el text inicial de la moció com a més operatiu- també creu que el redactat final 
consensuat té aspectes molt positius de referència als que cal posar en valor i és en 
atendre’ls que en donaran suport a la moció. 
 
Alcaldia sotmet seguidament a votació ordinària la present proposta de moció 
corporativa amb núm. 11.5, tot  restant APROVADA per UNANIMITAT dels regidors/es  
presents a l’ acte. 
 
 
12.- URGÈNCIES  
 
No es presenten a consideració del Plenari punts a incloure per raó d’urgència. 
 
 
13. PRECS I PREGUNTES  
 
Sol·licita la paraula en aquest punt el regidor Sr. Solé, per tal de presentar a l’ equip de 
govern les següents qüestions de referència: 
 
-En passades sessions de Junta de Portaveus s’ ha tractat el tema del servei de 
recollida selectiva de residus al municipi......s’ ha avançat en aquest treball ? 
 
Alcadia indica al respecte que s’ han fet contactes tant amb el Consell Comarcal com 
amb diferents municipis de referència sense però que s’ hagin pogut extraure avanços 
significatius en aquest àmbit: tenim un contracte de serveis vigent que hem de 
potenciar –en règim de pròrroga anual- però hores d’ ara sense incorporar operativa de 
servei “porta a porta” que –no ens enganyem- serà el sistema operatiu del 



 

 

futur....Reduir els “impropis” que duem a abocador és clau per modular l’ impacte d’ 
augment progressiu del cànon econòmic que els grava i els gravarà cada nou exercici 
amb major intensitat...Estem davnt d’ un problema certament de mandat i , 
malauradament, com a municipi estem sols per enfrontar-lo a data d’ avui dia... 
 
-El regidor Sr. Solé planteja una segona qüestió de referència: en l’ àmbit de la MICOD 
s’ està treballant la possibilitat d’un servei mancomunat en relació a la recollida dels 
abocaments incontrolats de brutícia que s’ esdevenen al sòl rústec cada vegada amb 
una periodicitat més preocupat..? 
 
Alcaldia li respon que –mes enllà de converses puntuals- no existeix un plantejament 
seriós en marxa per tal de treballar de forma mancomunada en aquest àmbit. 
 
-El regidor Sr. Solé presenta un prec operatiu: cal revisar el model de lampades que 
existeixen a l’ edifici de l’ Ajuntament –sent un bon exemple  les lampades que hi ha en 
aquesta mateixa sala de plens -: són  ineficients per treballar-hi i alhora energèticament 
poc sostenibles pel consum que meriten....si us plau, intentem substituir-les per un altre 
model més eficient i operativament més útil. 
 
L’ alcalde Sr. Guisado pren raó d’ aquesta darrera qüestió plantejada–que creu 
interesant valorar i atendre tècnicament en deguda forma. 
 
Sol·licita la paraula posteriorment el regidor Sr. Garcia, tot exposant que en el calendari 
de vaga previst pels treballadors/es de l’ ORGT hi ha un dia que coincideix amb el 
darrer operatiu del període de recaptació voluntària de l’IVTM al municipi : des de l’ 
Ajuntament –indica el regidor intervinent- hauríem d’ arbitrar davant aquest òrgan de 
gestió delegada la fórmula operativa més adient per tal que dita circumstància no afecti 
en cap cas els ciutadans/nes d’ Òdena-. 
 
Alcaldia pren raó de la incidència operacional indicada, tot palesant que es treballarà 
amb l’ ORGT per tal que no resulti en cap cas lesiva per als veïns/es del municipi. 
 
  
No esdevenint-se intervencions al respecte i desenvolupat  l’examen i consideració dels 
diferents punts que integraven l’ ordre del dia plenari, Alcaldia dona per conclosa la sessió 
plenària a les 21:42h , 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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