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Acta 02/19
Exp. A1022019002

ACTA PLE EXTRAORDINARI DE L’AJUNTAMENT

Núm. de la sessió:
Data:
Caràcter:
Horari:
Lloc:

02/19
05 de febrer de 2019
Extraordinària
de 13:20 h a 13:41h
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
Vanessa Massons Vives
Mariano Ruiz Comino
Carles A. Casanova Miranda
Maria Sayavera Seuba
Xavier Garcia Marimon
Pep Solé Vilanova
Sra. Ramona Vila Mensa

Regidors/es:

El regidor Sr. Casanova s’ incorpora inciada la sessió, en tractar-se el punt 2.2
Responsable Tècnic:
Secretari - Interventor:

Antoni Pujadó Estany
-excusa assistència en temps i forma.
Roberto Moral Álvarez

A la Sala de Sessions de l’Ajuntament, quan són les 13:20 hores del dia 05 de febrer
de 2019, 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 acta sessió anterior

2. Resolucions alcaldia:
2.1 Coneixement –decrets d’Alcaldia emesos.
2.2 Ratificació
3. Adequació retributiva ex. 2019– RDL 24/2018, de 21 desembre
4. Pressupost Municipal ex. 2019 – verificació d’ aprovació definitiva
5. Concertació operació de tresoreria – exercici 2019
6. Proposta ORGT – Fallits desembre 2018.
7. Proposta ORGT – Compte de Recaptació ex. 2018
8. Proposta ORGT – Compte Recaptació Multes Trànsit ex. 2018
9. Llicència Municipal servei d’ auto-taxi – Exped. de referència.

01. ACTA SESSIÓ ANTERIOR
Exp. A1022019001
Es presenta a consideració del Plenari l’esborrany de l’acta de la sessió anterior de
caràcter ordinari amb núm. 1/2019, desenvolupada el passat dia 8 de gener de 2019.
No suscitant-se intervencions en relació al text que integra, l’acta redactada amb núm.
08/2018 se sotmet a votació ordinària per part de l’Alcaldia, tot restant formalment
aprovada per UNANIMITAT dels regidors/es presents a l’acte.

02. RESOLUCIONS D’ALCALDIA
02.1 Coneixement
Es proposa prendre coneixement de les resolucions adoptades per l’alcalde durant el
període parcial desembre 2018 – gener 2019, comprensives respectivament dels
números 953 a 979 i de l’1 a 50.
No esdevenint-se intervencions al respecte, el Plenari pren raó del present punt 2.1
02.2 Ratificació
Decret núm. 50/2019 de data 22 de gener de retribucions personal 2019.
Exp. D1352019004 – 83/2019
L’article 154.1 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el
Text Refós de les disposicions vigents en matèria de Règim Local (en endavant TRRL),
s’estableix que els increments retributius del personal de les Administracions
Públiques, estan sotmesos a les Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat que cada
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any fixa els límits a les retribucions o despeses de personal de les
Corporacions Locals.
L’estructura retributiva de tot el personal de l’Ajuntament d’Òdena, sigui laboral o
estatutari, s’acomoda a la prevista pel personal estatutari,
L’article 21 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text
Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, estableixen les determinacions
de les quanties i els increments retributius assenyalant que:
“1. Las cuantías de las retribuciones básicas y el incremento de las cuantías globales
de las retribuciones complementarias de los funcionarios, así como el incremento de la
masa salarial del personal laboral, deberán reflejarse para cada ejercicio
presupuestario en la correspondiente ley de presupuestos
2. No podrán acordarse incrementos retributivos que globalmente supongan un
incremento de la masa salarial superior a los límites fijados anualmente en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el personal”.
Tanmateix, davant la pròrroga dels Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018,
Llei 6/2018, de 3 de juliol, s’ha aprovat el Reial Decret Llei 24/2018, de 21 de
desembre, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions a l’àmbit del
sector públic. En concret, pel present exercici, el límit d’increment retributiu està regulat
pel que assenyala l’article 2.dos:
“Dos. En el año 2019, las retribuciones del personal al servicio del sector público no
podrán experimentar un incremento global superior al 2,25 por ciento respecto a las
vigentes a 31 de diciembre de 2018, en términos de homogeneidad para los dos
períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a
la antigüedad del mismo”.
I el seu apartat quatre assenyala:
“Cuatro. La masa salarial del personal laboral, que podrá incrementarse en el
porcentaje máximo previsto en el apartado Dos de este artículo, en términos de
homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, está integrada por el
conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales devengadas por dicho
personal en el año anterior, teniendo en cuenta el incremento anual consolidado del
1,75 por ciento autorizado para 2018”.
En conseqüència, es fixa la taula retributiva per a l’exercici 2019 en aplicació dels
articles 3.cinc i 6.Uno. A) i B) pel que fa a les retribucions bàsiques i l’article 6.Uno.C)
pel que fa al complement de destí. Tanmateix els complements específic i de
productivitat s’incrementaran en el percentatge previst en l’article 3.dos (2,25 %),
respecte del vigent a 31 de desembre de 2018, d’acord amb el que assenyala el punts
D) i E) de l’article 6.Uno.

Les dotacions pressupostàries de l’Annex de personal del pressupost per a l’exercici
2019 contempla inicialment l’augment del 2,25 per cent en què s’incrementen les
retribucions d’acord amb el que assenyala el Reial Decret Llei 24/2018.
Tenint en compte que les bases de dades necessàries per a la confecció de les
nòmines s’han adaptat als imports assenyalats pel Reial Decret Llei 24/2018 amb
efectes de l’01 de gener de 2019. RESOLC:
PRIMER.- Aprovar l’increment del 2,25 % de les retribucions bàsiques i
complementàries de tot el personal al servei de la Corporació, d’acord amb les
limitacions establertes al Reial Decret Llei 24/2018 de 21 de desembre, i en aplicació
dels articles 3.cinc.1, i 6.uno.C), D) i E), amb efectes des del dia 1 de gener de 2019,
tal i com es concreta en la part expositiva..
SEGON.- Aprovar l’aplicació del règim d’absorció previst en el disposició transitòria
segona apartat Dos del Reial Decret Llei 24/2018 de 21 de desembre, als complements
personals transitoris (operatius des de l’aprovació de la Relació de Llocs de Treball),
amb efectes des del dia 1 de gener de 2019
TERCER.- Notificar telemàticament aquest acord a la representació sindical.
QUART.- Ratificar aquest Decret d’ A. en la propera sessió que es celebri del Ple.
Alcaldia exposa al Plenari el sentit operatiu -d’adaptació a les previsions retributives
estatals per al sector públic- del present punt que s’ eleva a ratificació plenària.
No suscitant-se intervencions de referència, Alcaldia sotmet a votació ordinària la
present proposta de ratificació resolutiva dalt reproduïda amb núm. 2.2, tot resultant
aprovada per UNANIMITAT dels regidors/es presents a l’acte.
03. ADEQUACIÓ RETRIBUTIVA EX. 2019 – RDL 24/2018, DE 21 DESEMBRE
D1352019004 - 83/2019
Publicada al BOE de data 27-12-2018 el Reial Decret Llei 24/2018, de 21 de desembre
pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions a l’àmbit del sector
públic.
Atès que l’article 2.Dos de la referida norma reguladora disposa que en matèria
salarial per aquest any 2019 operarà un increment global de les retribucions del
personal del sector públic que no podrà ser superior al 2,25% respecte de les
retribucions vigents al 31 de desembre de 2018 en termes d’homogeneïtat per als dos
períodes de comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a la seva antiguitat.
Atès que el mateix article 2.Dos de la referida norma estableix que la massa salarial
del personal laboral s’incrementarà en el percentatge màxim previst, tot restant
integrada pel conjunt de les retribucions salarials i extrasalarials i les despeses d’acció
social meritades per aquest personal durant l’any anterior.
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Vist l’article 18 de la referida norma que estableix els límits màxims de les
retribucions dels membres de les Corporacions Locals
Es proposa al Plenari corporatiu l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Establir que, de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 24/2018, de
21 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions a
l’àmbit del sector públic, les atribucions del personal eventual i dels membres de la
Corporació amb dedicació parcial experimentaran un increment del 2,25% respecte de
les establertes a 31-12-2018 i amb efectes 01-01-2019.
SEGON.- Actualitzar, amb efectes de l’01-01-2019 el vigent règim econòmic de les
assignacions per assistència a òrgans col·legiats operatiu a l’ ajuntament, en els
termes que segueixen (+2,25%):
- 74,32 euros per cada sessió ordinària de la Comissió Informativa de Ple.
- 74,32 euros per cada sessió ordinària de Ple.
- 74,32 euros per cada sessió del Consorci Aeròdrom d’Igualada-Òdena.
- 157,62 euros per cada sessió de la Junta de Portaveus.
- 210,16 euros per cada sessió de la Junta de Govern.
- 420,32 euros per cada sessió de la Comissió de Treball
- 36,41 euros per cada sessió de Mesa de Contractació
TERCER.- Publicar en extracte el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al
taulell d’anuncis - web municipal i portal de transparència corporatius.
Alcaldia exposa al Plenari el sentit també operatiu del present punt de l’ ordre del dia –en
tant que integra adaptació retributiva a previsions normatives - Reial Decret Llei 24/2018,
de 21 de desembre.
No suscitant-se intervencions de referència, Alcaldia sotmet a votació ordinària la
present proposta d’ acord plenari dalt reproduïda amb núm. 03, tot resultant aprovada
per UNANIMITAT dels regidors/es presents a l’acte.

04. PRESSUPOST
DEFINITIVA

MUNICIPAL

EX.

2019

–

VERIFICACIÓ

D’APROVACIÓ

Exp. 752/2018 - C1022016001
Mitjançant acord del Ple de data 20 de desembre de 2018 es va aprovar inicialment el
Pressupost Municipal per a l’exercici 2019 i la plantilla que complementa a aquest
Pressupost.
Aquest acord ha estat sotmès a informació pública durant quinze dies hàbils, a partir de
la publicació de l'anunci al BOP del 2 de gener de 2019, tauler d’anuncis i web
municipal. Durant el període d’exposició pública s’ha presentat el següent escrit
d’al·legacions:

-

En data 21 de gener de 2019 (Registre d’entrada 196) de la Sra. Ana Castillo
Uviña en representació dels treballadors laborals i del Sr. Eduard Ogg Tatjé en
representació dels treballadors funcionaris d’aquest Ajuntament, en el que
sol·liciten que es revisin previsions en matèria retributiva del personal corporatiu
derivades de la també esgrimida revisió simultània de la plantilla de personal
corporativa per a l’exercici 2019.

Consideracions:
En base a la normativa de referència operativa, les causes per les que es pot al·legar
i/o objectar el pressupost municipal inicialment aprovat estan expressament taxades, i
per tant, únicament es poden fonamentar en els motius que venen expressament
regulats en l’apartat 2 de l’article 170 del TRLHL i 22.2 del Reial Decret 500/1990, i que
bàsicament exposades serien:
-Per no haver-se ajustat l’expedient pressupostari format – en la seva elaboració i
aprovació- als tràmits legals prescrits
-Per preveure crèdits de despesa i/o ingressos operatius contraris a previsions fixades
per precepte legal, títol legítim o causa manifesta que els afecti substancialment.
En considerar que l’escrit d’al·legacions objecte d’aquest informe no es fonamenta en
cap de les esmenades causes legals d’oposició – en tant que integra sol·licituds de
revisions retributives derivades de prèvia revisió també requerida de la plantilla de
personal corporativa,
És jurídicament procedent desestimar l’escrit d’al·legacions presentat pels
representants dels funcionaris/treballadors laborals de l’ ajuntament, sense perjudici no
obstant que s’inici la seva tramitació operativa: primer en seu de Comissió Mixta
Paritària i, si és requerís un criteri més transversal, en seu de Comissió Valorativa dels
llocs de treball corporatius – amb participació de personal especialitzat en la matèria de
la pròpia Diputació de Barcelona.
Vist l’informe emès per la Secretaria-Intervenció municipal.
En base a aquest fets es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següents
ACORDS:
PRIMER.- Desestimar, d’acord amb les consideracions esmentades en la part
dispositiva d’aquest acord, les al·legacions presentades a l’aprovació de l’expedient del
pressupost municipal exercici 2019 i en conseqüència considerar-lo aprovat
definitivament, segons el detall següent:
PRESSUPOST DE L'ENTITAT
INGRESSOS
A. OPERACIONS CORRENTS
1.-

Impostos directes

2.135.000,00
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2.3.4.5.-

Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials

55.000,00
595.017,00
1.048.202,22
10.932,40

B. OPERACIONS DE CAPITAL
6.7.8.9.-

Alienació d'inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers

0,00
125.191,62
0,00
105.939,66

TOTAL INGRESSOS

4.075.282,90

DESPESES
A. OPERACIONS CORRENTS
1.2.3.4.-

Despeses de personal
Despeses en béns corrents i de serveis
Despeses financeres
Transferències corrents

1.280.932,61
1.986.032,31
15.377,63
285.125,00

B. OPERACIONS DE CAPITAL
6.7.8.9.-

Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers

231.131,28
0,00
0,00
276.684,07

TOTAL DE DESPESES

4.075.282,90

PLANTILLA:
Grup

Places

Vacants

Nivell
Comp.
Destí

A) FUNCIONARIS DE CARRERA
1.- Funcionaris d’habilitació nacional
1.1.- Secretari – Interventor
2.- Escala d’Administració general
2.1- Subescala de Gestió

A1

1

0

26

Grup

1.- Tècnic/a de serveis econòmics i
recursos humans

Places

Vacants

Nivell
Comp.
Destí

A2

1

0

26

1.- Administratiu/va de serveis
econòmics i recursos humans

C1

1

0

20

2.- Tècnic/a auxiliar de sistemes
d’informació i comunicació

C1

1

1

17

3.- Administratiu/va
interns

serveis

C1

1

1

17

4.- Administratius/ves d’atenció a la
ciutadania

C1

3

3

17

1.- Auxiliars administratius/ves
d’atenció a la ciutadania extingir

C2

2

0

17

2.- Auxiliar
extingir

administratiu/va

a

C2

1

0

15

3.- Auxiliars
extingir

administratiu/va

a

C2

1

0

13

1.- Cap de vigilància local

C1

1

1

18

2.- Vigilants

C2

2

2

17

AP

3

0

13

A2

1

0

25

2.- Enginyer (a mitja jornada)

A2

1

1

22

3.- Arquitecte (a mitja jornada)

A1

1

1

22

4.- Tècnic/a auxiliar

A2

1

1

22

5.- Administratiu/va

C1

1

1

17

2.2.- Subescala administrativa

de

2.3.- Subescala auxiliar administratius

3.- Escala d’administració especial
3.1.- Subescala serveis especials
3.1.1.- Policia Local

3.- Auxiliars de policia local a
extingir
3.1.2.- Personal Serveis Territorials:
1.- Tècnic/a mitjà/na de medi
ambient – coordinador tècnic/a de
serveis territorials
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Grup

6.- Auxiliar
extingir

administrativa

a

Serveis

a

de

Nivell
Comp.
Destí

1

0

15

B

1

0

22

A2

0

1

22

A2

0

1

21

C2

1

0

22

les

1.- Coordinadora/or
2.Tècnica/c
econòmica

Vacants

C2

7.- Tècnic/a auxiliar a extingir
3.1.3.- Personal
Persones:

Places

promoció

3.Administratiu/va
Coordinador/a a extingir

–

Grup

Places

Vacants

Nivell
Comp.
Destí

B) LLOCS DE TREBALL SUBJECTES A LA LEGISLACIÓ LABORAL
1.- D’activitat permanent i dedicació complerta
1.1.Personal serveis territorials:
1.- Oficial de jardins i vies públiques

C2

1

1

17

2.- Operari/a jardins i vies públiques
a extingir

AP

1

0

13

1.- Tècnic/a auxiliar de cultura

C1

1

0

20

2.- Tècnic/a auxiliar d’esports

C1

1

0

20

3.- Operari instal·lacions educatives

AP

1

1

13

4.- Operari instal·lacions esportives

AP

1

1

13

5.- Dinamitzador/a de Joventut i
educació

C1

1

1

20

6.- Dinamitzador/a de Joventut i
educació a extingir

C2

1

1

15

7.-Auxiliar
de
manteniment
d’instal·lacions municipals

AP

1

0

13

1.2.Personal serveis a les persones:

Grup

Places

Vacants

Nivell
Comp.
Destí

2.- D’activitat temporal i dedicació parcial
1.- Tècnic d’informació local

C1

1

1

17

SEGON.- Aprovar definitivament les Bases d'Execució del Pressupost ex. 2019.
TERCER.- Comunicar aquest acord als representants dels treballadors laborals i
funcionaris per al seu coneixement i efectes.
Contra l’acord plenari d’aprovació definitiva de l’expedient pressupostari exercici. 2019
que operativament s’adopti, procedirà interposar, alternativament, recurs de reposició
potestatiu, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva formal
notificació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de Llei 39/215, d’1 d’octubre, o bé
recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona
que correspongui en el termini de dos mesos a comptar també des del dia següent al
de la seva formal notificació, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa. Si s’optés per interposar el recurs
de reposició potestatiu, no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que
el primer sigui resolt expressament o s’hagi produït la seva desestimació per silenci.
Tot això sens perjudici que es pugui exercitar qualsevol altre recurs que s’estimi
pertinent
QUART.- Publicar l’aprovació definitiva de l’expedient del Pressupost Municipal per a
l’exercici 2019 tot presentar-lo resumit per capítols, en el tauler d’edictes de
l’Ajuntament, en el web municipal, en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya. Simultàniament, trametre còpia a l’Administració
General de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya.
Alcaldia exposa al Plenari el sentit tècnic-jurídic del present punt de l’ ordre del dia –per la
qual cosa sol·lciita s’ adopti en la mesura que respon al que determina l’ informe de
referència emès des dels serveis econòmics-secretaria corporativa.
Intervé el regidor Sr. Solé per palesar que des del grup municipal al que representa es
troba conformitat amb la desestimació de les al·legacions presentades però no pas amb
el Pressupost municipal en si mateix com a operador de la gestió econòmica corporativa
per a l’ exercici 2019, per la qual cosa adoptaran un posicionament d’ abstenció.
Seguidament el regidor Sr. Casanova presenta un posicionament del grup municipal al
que representa també d’ abstenció, en compartir per coherència el criteri anterior exposat:
conformitat amb la desestimació de les al·legacions presentades però no pas amb el
Pressupost municipal en si mateix com a operador de la gestió econòmica corporativa per
a l’ exercici 2019.
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Alcaldia agraeix el sentit de les intervencions precedents- tot posant en valor
el posicionament unànime respecte les al·legacions presentades i el sentit
tècnic-jurídic de la seva resolució desestimatòria.
No suscitant-se d’ altres intervencions per part de regidors/es presents a l’ acte plenari,
Alcaldia sotmet la proposta presentada relativa al Pressupost Municipal 2019 a votació
ordinària, tot esdevenint APROVADA amb el següent resultat de referència:
Vots a favor:
06 -Grup M. PSC(6).
Vots en contra:
----------------------------.
Vots d’ abstenció: 05- Grup M. d’ ERC (3)- Grup M.PDeCAT (2)-.

05. CONCERTACIÓ OPERACIÓ TESORERIA – EXERCICI 2019
Exp. C1112018001 - 1007/2018
Atès la necessitat de formalitzar una operació de tresoreria per un import total de
500.000,00 euros.
Vista l’acta de la mesa de contractació de data 16 de gener de 2019.
Vist l’informe de Secretaria-Intervenció i Serveis Econòmics de data 17 de gener de
2019.
Es proposa al Plenari l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Concertar l’operació de tresoreria que seguidament es detalla:
a) Operació de tresoreria a formalitzar:
Entitat
Import màxim a disposar
Comissió d’obertura
Comissió no disponibilitat
Altres comissions
Tipus interès disposat
Període operació

Banc de Sabadell, S.A.
500.000,00 euros
0,00 %
0,0250 % trimestral
0,00 %
Euribor a tres mesos més el diferencial del 0,35%
1 any comptat des de la data de formalització

SEGON.- Una vegada formalitzades les operacions de crèdit, comunicar aquest acord
a la Direcció General de Política Financera del Departament d’Economia i Finances de
la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre
procediments en matèria de tutela financera dels ens locals.
TERCER.- Facultar l’ Alcalde-President per formalitzar l’operació de tresoreria, d’acord
amb les condicions establertes en el punt primer d’aquest acord.
Es presenten al Plenari les característiques econòmiques bàsiques de la proposta de
concertació d’operació de crèdit a curt termini objecte de la present proposta plenària.

L’alcalde Sr. Guisado indica tot seguit que estem davant d’un mecanisme financer
comú a les administracions públiques que opera amb denominació genèrica de
“pòlisses de tresoreria”, les quals normalment resolen tensions puntuals de liquiditat,
sent la seva una projecció limitada amb referència a l’ any natural en que són
concertades.

No suscitant-se intervencions en relació al text transcrit, el present punt amb núm. 05
se sotmet a votació ordinària per part de l’Alcaldia, tot restant formalment aprovat per
UNANIMITAT dels regidors/es presents a l’acte.
06. PROPOSTA ORGT – FALLITS DESEMBRE 2018
Expt.: C1412018004 - 1073/2018
Esgotada la gestió del cobrament respecte dels deutors que figuren en les relacions
annexes de propostes de fallits, que seguidament es detallen, pels imports que
igualment s’especifiquen, sense arribar a obtenir la realització total dels seus
descoberts.
Núm. Rel.

Rebuts

18008

11

821,90

18009

22

234,20

18010

2

92,35

18011

1

75,20

18012

4

788,36

18013

5

211.212,22

TOTAL ...............................

Import relació

213.224,23

ATÈS, que en l’expedient elaborat per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació
de Barcelona hi figuren informes segons els quals els deutors que hi consten no han
posseït ni posseeixen en l’actualitat cap mena de béns, i que en alguns casos es
desconeix la seva localització actual.
ATÈS, que resulta provada en deguda forma la insolvència dels deutors als quals es
refereix l’esmentat expedient, pel que procedeix declarar fallits als obligats al pagament
i incobrables els seus crèdits.
Es proposa al Plenari l’ adopció dels següents ACORDS:
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PRIMER.- Declarar fallits per insolvència i/o per desconèixer la seva
localització actual, als deutors que figuren en les relacions annexes de
propostes de fallits, que seguidament es detallen, pels imports que igualment
s’especifiquen.
Núm. Rel.

Rebuts

18008

11

821,90

18009

22

234,20

18010

2

92,35

18011

1

75,20

18012

4

788,36

18013

5

211.212,22

TOTAL ...............................

Import relació

213.224,23

SEGON.- Declarar crèdits incobrables la suma de 213.224,23 euros que deuen els
contribuents compresos en les esmentades relacions de fallits.
TERCER.- Donar compte d’aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona i a la Tresoreria Municipal, a efectes de la seva constància en
comptabilitat.
Exposades les línies generals de la proposta de declaració de faliits –desembre 2018
formada des de l’ ORGT-DIBA, l’ alcaldia demana la seva verificació operativa al
Plenari.
No suscitant-se intervencions en relació al text transcrit, el present punt amb núm. 06
se sotmet a votació ordinària per part de l’Alcaldia, tot restant formalment aprovat per
UNANIMITAT dels regidors/es presents a l’acte.
07. PROPOSTA ORGT – COMPTE DE RECAPTACIÓ EX. 2018
Exp. C1082019000 - 30/2019
Vist l’expedient de censura del Compte de Recaptació corresponent al període anual
de 2018, 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
Pendent
anterior

cobrament

final

any

Valors-rebut
voluntària

SUMA

1.281.534,25

30.672,52

1.312.206,77

2.401.187,32

5.170,46

2.406.357,78

TOTAL CÀRREC ......................................................................................

3.718.564,55

Import càrrecs durant 2018

b) DATA:
Valors-rebut
executiva

Valors-rebut
voluntària

SUMA

Recaptació líquida

235.584,85

2.083.761,82

2.319.346,67

Baixes, fallits i altres motius

194.775,13

25.491,32

220.266,45

1.157.281,10

21.670,33

1.178.951,43

Pendent cobrament a compte nou

TOTAL DATA ..........................................................................................

3.718.564,55

Saldo pendent a compte nou ....................................................................

1.178.951,43

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 Plenari l’ adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar el Compte de Recaptació Executiu i Voluntari del període anual de
2018, anivellat en el càrrec i la data per import total de 3.718.564,55 euros i amb un
saldo pendent de cobrament a compte nou de 1.178.951,43 euros.
SEGON.- Aprovar el premi de cobrança a favor de l’Organisme de Gestió Tributària per
un import de 52.519,48 euros.
Atenent el caràcter eminentment tècnic de les línies generals de la proposta de Compte
de Recaptació -2018 formada des de l’ ORGT-DIBA, tot corresponent-se amb les
anotacions comptables corporatives de l’ exercici referenciat.

Plaça Major, 2
08711 Òdena
Tel.93 801 74 34
Fax 93 706 29 85
www.odena.cat
odena@odena.cat

Des d’ Alcaldia es demana al Plenari la seva verificació operativa.
No suscitant-se intervencions en relació al text transcrit, el present punt amb núm. 07
se sotmet a votació ordinària per part de l’Alcaldia, tot restant formalment aprovat per
UNANIMITAT dels regidors/es presents a l’acte.
08. PROPOSTA ORGT – COMPTE RECAPTACIÓ MULTES TRÀNSIT EX.2018
Exp. C1082019000 – 30/2019
Vist l’expedient de censura del Compte de Recaptació de multes de circulació
corresponent al període anual de 2018, 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 Valors – rebut SUMA
executiva
voluntària
Pendent cobrament final any
anterior
Import càrrecs durant 2017

7.404,83

0,00

7.404,83

0,00

12.280,00

12.280,00

TOTAL CÀRREC .............................................................................

19.684,83

b) DATA:
Valors – rebut Valors – rebut SUMA
executiva
voluntària
Recaptació líquida
Baixes, fallits i altres motius
Pendent cobrament a compte
nou

372,94

2.080,00

2.452,94

11.771,89

2.200,00

13.971,89

3.260,00

0,00

3.260,00

TOTAL DATA .................................................................................

19.684,83

Saldo pendent a compte nou ............................................................

3.260,00

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 Plenari l’ adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar el Compte de Recaptació Executiu i Voluntari de multes del període
anual de 2018 anivellat en el càrrec i la data per import total de 19.684,83 euros amb un
saldo pendent de cobrament a compte nou de 3.260,00 euros.
Segon.- Aprovar el premi de cobrança a favor de l’Organisme de Gestió Tributària per
un import de 403,08 euros.
Es reiteren les referències inicials integrades al punt plenari anterior –només que en
aquest cas circumscrites a l’ àmbit de les multes de trànsit ex. 2018.
No suscitant-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. LLICÈNCIA MUNICIPAL SERVEI D’AUTO-TAXI – EXPED. DE REFERÈNCIA
Exp. núm.: H1002011001
Atenent la necessitat existent – objectiva i acreditada - en aquest municipi d’Òdena de
comptar amb una llicència operativa d’auto - taxi, doncs des de fa anys aquesta
localitat no compta amb aquest servei de mobilitat bàsic per a la ciutadania – sent així
la seva implementació de tot punt de vista quelcom socialment ineludible.
Per previ acord formal de la Comissió Territorial de Barcelona del Consell Català del
Taxi de data 23 de juliol de 2018 – amb posterior verificació del Servei Territorial de
Transports de Barcelona per informe preceptiu de data 22.01.2019 - ha estat habilitada
llicència per una plaça de taxi en favor d’aquest municipi d’Òdena.
Procedeix així verificar plec de clàusules administratives que ha de regir el concurs
públic a convocar-se, per tal d’adjudicar l’enunciada llicència d’auto-taxi.
Es proposa també la verificació inicial de l’ordenança municipal que ha de regular la
prestació del servei d’auto - taxi en aquest municipi d’Òdena.
D’acord amb l’habilitació competencial allò que preveu la normativa reguladora de
referència:
-Llei 7/1985, 2 d’abril – LRBRL
-Decret Llei 2/2003, 28 abril – TRLMRLC
-Llei 19/2003, de 4 juliol – del Taxi
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-Llei 26/2010, de 3 d’agost – RJPAPC
Es proposa a aquest Plenari procedir a l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Crear llicència d’auto-taxi amb núm. 1 de màxim cinc places inclosa la del
conductor al municipi d’Òdena.
Segon.- Aprovar l’expedient de concessió de llicència d’auto-turisme mitjançant
procediment obert per concurs públic – que incorpora el plec de clàusules que ha de
regir la concessió de dita llicència d’auto-turisme de classe B mitjançant procediment
obert per concurs públic a Òdena, disposant la seva exposició al públic per un període
de 15 dies en el taulell d’anuncis-BOPB-DOGC perquè es puguin presentar
al·legacions que, si s’escau, seran resoltes per la corporació.
Tercer. Publicar simultàniament anunci d’obertura formal de convocatòria del concurs
públic a implementar-se al BOPB,DOGC, taulell d’anuncis de l’Ajuntament i al web perfil del contractant corporatiu, si bé la seva operativa restaria ajornada si es formulen
al·legacions i/o reclamacions en relació al plec de clàusules regulador del procediment
inicialment aprovat.
Quart. Aprovar provisionalment ordenança reguladora de la prestació del servei de taxi
al municipi d’Òdena – segons text de referència adjunt-, tot acordant-se la seva
exposició al públic per anunci a publicar en el BOPB,DOGC, tauler d’anuncis i web de
l’Ajuntament durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de
la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. Durant el
període d’exposició pública referenciat, es podrà examinar l’expedient format i
presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut dit període
d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions i/o al·legacions al respecte,
l’ acord adoptat provisionalment restarà definitivament aprovat.
Cinquè. L’aprovació definitiva de l’ordenança reguladora de la prestació del servei de
taxi al municipi d’Òdena – si s’esdevé en els termes previstos a l’anterior punt dels
presents acords - serà objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província, Taulell
d’anuncis-Web corporatiu-tot reproduint-se íntegrament el text de l’ordenança
reguladora enunciada-amb ressenya de publicació en extracte al DOGC.
Alcaldia exposa al Plenari les diferents circumstàncies concorrents en aquest expedient
–treball ja iniciat al mandat anterior- que finalment ha pogut impulsar-se en obtenir-se
acord favorable des de la Comissió Territorial de Barcelona del Consell Català del Taxi
de data 23 de juliol de 2018– posteriorment verificat des del Servei Territorial de
Transports de Barcelona –Departament de Territori i Sostenibilitat- per informe
preceptiu emès en data 22.01.2019.
No suscitant-se 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.

Desenvolupat l’examen i consideració dels diferents punts que integraven l’ ordre del dia
plenari, Alcaldia dóna per conclosa la sessió plenària a les 13:41h, 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

