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Acta 11/11
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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

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

11/11
4 de juliol de 2011
Extraordinària
de 19:00 a 20:05
saló de sessions

Assistents:
Alcalde-President:

Carles Albert Casanova i MIranda

Tinents d’Alcalde:

Pep Solé Vilanova, 1r. Tinent d’Alcalde
Sergio :Lozano Montero, 2n. Tinent d’Alcalde
Maria Sayavera Seuba, 3r. Tinent d’Alcalde

Regidors:

Ramona Vila Mensa
Joan Xavier Gabaró Viñals
Francisco Guisado Santano
Anna Maria Garcia Recio
Juan Fernando Rubio Garcia
Sandra Fernández Cuadra
Lourdes Canales Muñoz

Secretària:

Teresa Barbany Baró

Ordre del dia:
1. Acta núm. 10/2011, d’11 de juny.
2. Coneixement resolucions alcaldia
2.1 Designació tinents d’alcalde
2.2 Delegacions escomeses a regidors i regidores
3. Periodicitat i dia de celebració sessions ordinàries del ple
4. Creació Junta de Govern
5. Creació grups polítics municipals
6. Creació comissions informatives permanents
6.1 Comissió especial de Comptes
6.2 Comissió informativa del Ple
7. Creació Junta de Portaveus
8. Nomenament representants òrgans col·legiats supramunicipals
9. Assignació grups polítics municipals
10. Retribucions i assignacions regidores i regidors
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A la Sala de Sessions de l’Ajuntament quan són les dinou hores, amb l’existència
de quòrum necessari, l’Alcalde obre la sessió per a debatre i sotmetre a votació els
assumptes compresos en l’ordre del dia.
1. ACTA SESSIÓ ANTERIOR
Anunciada la proposta, sense necessitat de lectura prèvia, en tant tots els membres de
la corporació disposaven del text íntegre de l’esborrany de l’acta, s’aprova, per
unanimitat del onze membres que formen la corporació, l’acta núm. 10/2011 que
correspon a la sessió extraordinària de constitució de la corporació municipal i
d’elecció d’alcalde que va tenir lloc el dia 11 de juny de 2011, un cop incorporada una
correcció proposada pel Sr. Francisco Guisado, regidor portaveu del grup municipal
socialista, en el sentit de canviar “Progrés Municipal” per “Òdena Progrés” al primer
paràgraf de la pàgina 3 de l’esborrany.
2. CONEIXEMENT RESOLUCIONS ALCALDIA
2.1 Designació tinents d’alcalde: exp. A1062011011
Es pren coneixement de la Resolució de l’Alcalde núm. 384/2011, de 14 de juny, que
literalment diu:
“D’acord amb el que disposen els articles 20.1.a), 21.2 i 23.3 de la Llei 7/1985,
reguladora de les bases de règim local; els articles 48.1.a), 53.2 i 55 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya; i l’article 46 del RD 2568/1986, de 28 de novembre,//
RESOLC//
Primer. Nomenar tinents d’alcalde d’aquest Ajuntament, amb assignació de les
comeses previstes a l’article 47 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic dels ens locals, i amb l’ordre que s’indica, als regidors següents:
Tinent d’alcalde primer: Sr. Pep Solé Vilanova
Tinent d’alcalde segon: Sr. Sergio Lozano Montero
Tinent d’alcalde tercer: Sra. Maria Sayavera Seuba
Segon. Notificar la designació a cadascun dels regidors i regidores nomenats.
Tercer. Donar-ne compte al plenari municipal a la primera sessió que es convoqui.
Quart. Publicar el contingut d’aquesta Resolució al Butlletí Oficial de la Província. “
2.2 Delegacions comeses específiques a regidors i regidores:
A1062011012

exp.

Es pren coneixement de la Resolució de l’Alcalde núm. 417/2011, de 14 de juny, que
literalment diu:
“De conformitat amb el que estableixen els articles 4 de la Llei de bases de règim
local i l’article 8 de la llei municipal i de règim local de Catalunya, quan a la capacitat
d’autoorganització municipal i, atès el que disposa l’article 23.4 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 56 del DL 2/2003, de 28
d’abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
els articles 43 i 44 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, i la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, als efectes de gestió dels serveis municipals
RESOLC:
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Primer. Delegar les comeses específiques referides a la gestió dels serveis que
s’indiquen, a cadascun dels regidors i regidores següents:
a) Al regidor i 1er tinent d’alcalde Sr. Pep Solé Vilanova:
•
•
•
•
•

Urbanisme
Promoció econòmica
Ocupació
Comerç i turisme
Serveis i manteniment

b) Al regidor i 2n tinent d’alcalde Sr. Sergio Lozano Montero:
•
•
•

Governació i seguretat ciutadana
Esports
Recursos humans

c) A la regidora i 3a tinent d’alcalde Sra. Maria Sayavera Seuba:
•
•

Ensenyament
Joventut

d) A la regidora Sra. Ramona Vila Mensa:
•
•
•
•
•
•
•

Cultura
Festes
Serveis socials
Sanitat
Gent gran
Igualtat
Relacions ciutadanes i participació

e) Al regidor Sr. Joan Xavier Gabarró Viñals:
•
•
•

Medi ambient
Món rural
Comunicació

Segon.. Notificar la resolució als regidors i regidores interessats.
Tercer. Donar-ne compte al Ple a la primera sessió que es celebri.
Quart. Ordenar la publicació del contingut de la resolució al Butlletí Oficial de la
Província i al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya.”
3. PERIODICITAT I DIA DE CELEBRACIÓ SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLE
Anunciada i llegida la proposta, el Sr. Francisco Guisado expressa que les 19 hores
que es proposa per a la celebració de les sessions del ple no la consideren la més
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adequada, tant pel públic com pels regidors, atès que en general coincideix amb
l’hora que la gent acaba la seva jornada de treball, dificultant per tant la conciliació
entre la participació en l’activitat municipal i l’activitat laboral. Demana que es
mantingui a les 20 hs com fins ara o que s’hi aproximi, perquè creuen que s’ajusta
més a les necessitats de la gent.
El Sr. Alcalde respon que el criteri amprat per l’equip de govern és el d’afavorir
l’assistència al ple, fet que es palesa amb la nombrosa assistència d’avui, superior a
la de l’anterior legislatura i perquè els regidors i regidores puguin arribar més aviat a
casa per fer-se càrrec de llurs família, fet impossible quan les sessions, en la
darrera legislatura, han tingut un promig d’acabament de les 11 hores.
El Sr. Guisado replica dient que com ha dit l’Alcalde, les sessions de ple en
ocasions s’allarguen fins tard i per tant, és difícilment conciliable de forma absoluta
el rol de pares i mares i la presència als plens municipals. En canvi, sí que es pot
assegurar que els treballadors i treballadores tinguin la possibilitat d’assistir-hi des
del seu inici.
Demana, per sentit comú i apel·lant a la transparència anunciada en campanya
electoral, que es repensi l’horari proposat, de manera que faciliti la conciliació amb
l’hora de sortida del treball.
El Sr. Alcalde reitera els motius que han fonamentat la proposta i sobretot per
conciliació amb la vida familiar i diu que es replantejaria si els ciutadans no
assistissin al ple, cosa que dubte arran la gran afluència d’avui.
Seguidament, sotmesa la proposta a votació, s’adopta per majoria absoluta amb sis
vots a favor i cinc vots en contra dels regidors del grup municipal socialista, el
següent ACORD:
En relació al funcionament del ple municipal, d’acord amb el que disposen els
articles 46.1 i 2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, en la redacció donada per La Llei 11/1999, de 21 d’abril, l’article 98 del DL
2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya i l’article 78.1 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, demés
legislació complementaria, en relació al funcionament del ple municipal, s’acorda:
Primer. Que les sessions ordinàries del ple de la corporació tinguin periodicitat
mensual i es celebrin el segon dimarts de cada mes, a les 19:00 hores, tret el mes
d’agost, durant el qual no se’n convocarà cap amb caràcter ordinari.
Segon. Si el dia assenyalat per a la celebració dels plens ordinaris coincidís amb
jornada festiva, la sessió es celebrarà a la mateixa hora del dia hàbil immediat
següent.
4. CREACIÓ JUNTA DE GOVERN: exp. A1062011017
Anunciada i llegida la proposta el Sr. Francisco Guisado, regidor del grup municipal
PSC-Òdena després de reconèixer la potestat del govern municipal per adoptar el
model d’organització que cregui convenient, anuncia l’abstenció del seu grup per
manca de transparència, atès que ni tant sols han estat convidats a participar sense
vot, tal com va fer el seu grup quan governava.
El Sr. Alcalde respon que la creació i funcionament s’ha fet en les mateixes
condicions que hi havia fins ara.

4

AJUNTAMENT
D’ÒDENA

C.I.F. P0814200B
Plaça Major, 2
08711 - ÒDENA

Tel. (93) 801 7434
Fax (93) 801 7548

Seguidament, sotmesa la proposta a votació, s’adopta per majoria absoluta de sis
vots a favor i l’abstenció dels cinc regidors i regidores del grup municipal socialista,
el següent ACORD:
Atesa la potestat d’autoorganització dels ens locals, reconeguda de forma expressa
als articles 4 de la L. 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de regim local i el
8 del DL 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya i en consideració a la facultat discrecional dels municipis
amb una població de dret inferior a cinc mil habitants per crear la Junta de Govern
Local.
Atès el que disposen els articles 20.1 de la Llei de bases de règim local, 48.1 b) i
54 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 112 del
RD 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic dels ens locals i demés legislació concordant en relació
a la creació, formació i funcionament de les juntes de govern local, s’acorda:
Primer. Crear la Junta de govern local que estarà integrada per l’alcalde i un
nombre de regidors no superior al terç del nombre legal de membres que formen la
corporació, que seran nomenats i separats lliurament per la presidència.
Segon. La Junta de govern local celebrarà sessions ordinàries amb periodicitat
quinzenal, tret el mes d’agost que no se’n convocaran d’ordinàries.
Tercer. El dia i hora que han de tenir lloc les sessions ordinàries de la junta de
govern municipal serà fixat per la presidència per mitjà de resolució.
5. CREACIÓ GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS: exp. A1062011010
Anunciada i llegida la proposta, sense cap intervenció, la presidència la sotmet a
votació, adoptant-se per unanimitat dels onze membres de la corporació, el següent
ACORD:
L’article 73.3 de la Llei reguladora de les Bases del Règim local i l’article 50 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal
i de règim local a Catalunya preveuen que el ple municipal pot acordar la creació de
grups municipals per facilitar un millor funcionament dels òrgans de govern,
s’acorda:
Primer. Constituir els següents grups polítics municipals:
-

Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – PM
(PSC-ÒDENA)

-

Grup municipal de CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU-ÒDENA)

-

Grup municipal d’ÒDENA 2011-ACORD MUNICIPAL (Òdena2011-AM)

Segon. Els regidors i regidores que integren la corporació, disposaran de deu dies
hàbils a partir de l’endemà de l’adopció d’aquest acord, per presentar una
declaració signada on s’expressi el grup municipal al que desitja ser adscrit.
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Tercer. En el mateix termini assenyalat a l’apartat anterior, s’haurà de comunicar
per mitjà de declaració signada per tots els regidors i regidores que formin un
mateix grup, a quin dels seus membres li és atribuïda la presidència amb funcions
de portaveu del grup.
6. CREACIÓ COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS
6.1 Comissió Especial de Comptes: exp. A1062011
Anunciada i llegida la proposta, sense cap intervenció, la presidència la sotmet a
votació, adoptant-se per unanimitat dels onze membres de la corporació, el següent
ACORD:
De conformitat amb el que estableixen els articles 20.1.e) i 116 de la Llei 7/1985, de
2 d'abril, reguladora de les bases de regim local, 48.1.c) i 58 del DL 2/2003, de 28
d’abril que aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
article 127 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals i demés legislació
d’aplicació en relació a la Comissió Especial de Comptes, s’acorda
Primer. Constituir la COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES que estarà integrada
per 4 membres: l'alcalde com a president, i un regidor/a per cadascun dels grups
polítics que integren la corporació, aplicant-se en el funcionament de la mateixa, el
sistema de vot ponderat.
Segon. Els/les portaveus dels grups municipals comunicaran a l'Alcaldia en un
termini de deu dies a partir de l’endemà de l’adopció d'aquest acord, el nom del
regidor o regidora del seu grup que ha de formar part de la Comissió.
6.2 Comissió informativa del Ple: exp. A1062011
Anunciada i llegida la proposta, sense cap intervenció, la presidència la sotmet a
votació, adoptant-se per unanimitat dels onze membres de la corporació, el següent
ACORD:
De conformitat amb el que preveu l'article 20 1 c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de regim local, en la redacció que li dóna la Llei 57/2003,
de 16 de desembre, els municipis de menys de cinc mil habitants estan facultats per
crear òrgans d’estudi, informe i consulta dels assumptes que s’han de sotmetre a la
consideració del plenari municipal.
Altrament l’art. 49 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel DL 2/2003, de 28 d’abril, reconeix als ajuntaments, en exercici de la
seva autonomia organitzativa, la possibilitat de crear òrgans municipals
complementaris i l’article 60.1 de la mateixa norma, estableix que els municipis de
menys de cinc mil habitants poden crear comissions d’estudi, informe o consulta si
així ho acorda el ple municipal.
Per tot això i amb l’objectiu que tots els regidors i regidores que formen la
corporació puguin assolir un nivell de coneixement i aprofundiment de cadascun
dels temes que s’han de sotmetre a la consideració del ple, s’acorda:
Primer. Crear la Comissió Informativa Assessora del plenari municipal, la qual
tindrà caràcter permanent i li correspondrà l’estudi i el dictamen previ dels
assumptes que s’han de sotmetre a la consideració del Ple.
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Segon. Formaran part de la mateixa l’alcalde o tinent alcalde en qui delegui que la
presidirà i tots els regidors i regidores que ho desitgin.
Serà secretari/a de la comissió qui ho sigui de la corporació o el funcionari en qui
delegui.
Tercer. Els respectius portaveus dels grups municipals comunicaran a l'alcaldia, en
el termini de deu dies a partir de l’adopció d'aquest acord, el nom del regidor que
ostenti la representació del grup al si de la mateixa. Contràriament, pel cas que no
es comuniqui, s’entendrà que queden designats el portaveu de cada grup.
Quart. Aquest Ple faculta a la pròpia Comissió per a fixar el dia i hora en que
celebrarà les reunions.
7. CREACIÓ JUNTA DE PORTAVEUS
Anunciada i llegida la proposta, sense cap intervenció, la presidència la sotmet a
votació, adoptant-se per unanimitat dels onze membres de la corporació, el següent
ACORD:
L’Ajuntament, en exercici de la seva autonomia organitzativa, pot crear òrgans
municipals complementaris per a l’assoliment dels principis d’eficàcia, economia
organitzativa i participació.
Amb l’objectiu de poder tractar assumptes, que sense requerir l’adopció de concrets
acords, precisen del coneixement i valoració de tots els grups municipals, en
consideració a dita potestat d’autoorganització reconeguda expressament a la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de regim local i als articles 8 i 49 del
DL 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, proposo al Ple, s’acorda:
Primer. Crear la Junta de Portaveus com un òrgan municipal complementari, que té
com objecte el coneixement, debat i valoració d’assumptes que no requereixen
l’adopció d’acords concrets.
Segon. La Junta de Portaveus, no tindrà una periodicitat establerta, tret que la
pròpia Junta ho decideixi, i es reunirà a proposta de l’Alcaldia.
Tercer. Formaran part de la Junta els portaveus de cadascun dels grups polítics
municipals constituïts i serà presidida per l’Alcalde.
8. NOMENAMENT REPRESENTANTS ALS ÒRGANS COL·LEGIATS I A ENS
SUPRAMUMICIPALS
8.1 Mancomunitat Intermunicipal Conca d’Òdena: exp. A1062011003
Anunciada i llegida la proposta, sense cap intervenció, la presidència la sotmet a
votació, adoptant-se per unanimitat dels onze membres de la corporació, el següent
ACORD:
Celebrades les Eleccions Locals el dia 22 de maig de 2011 convocades per RD
424/2011 de 28 de març i constituït el nou Ajuntament el passat dia 11 de juny, es
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fa necessari procedir al nomenament dels representants municipals als òrgans
col·legiats de les entitats supramunicipals de les quals forma part aquest Municipi,
en compliment d'allò que disposa l'article 38.c) del Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic dels ens locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de
novembre.
De conformitat amb el que disposen els Estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal
de la Conca d’Òdena, articles 8, 9 i 10, s’acorda,
Primer. Designar com a representant del municipi d’Òdena a la Junta General de la
Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena al Sr. Carles A. Casanova i
Miranda en la seva condició d’alcalde de la població.
Segon. Designar com a representant de l’Ajuntament d’Òdena a les Comissions
Informativa de Govern i a la Comissió informativa de Comptes al Sr. Carles A.
Casanova i Miranda.
Tercer. Demanar a la presidència de la Mancomunitat la possible assistència als
distints òrgans d’un representant de cada grup polític municipal.
Quart. Comunicar aquest acord al Sr. Alcalde i a la Mancomunitat Intermunicipal
de la Conca d’Odena per al seu coneixement i efectes.
8.2 Consorci Aeròdrom General Vives d’Igualada-Òdena: exp. A1062011004
Anunciada i llegida la proposta el Sr. Francisco Guisado, regidor del grup municipal
PSC-Òdena, considera que la trajectòria de l’acció del Consorci de l’Aeròdrom
seguida fins ara no queda assegurada amb la designació de representants que han
atacat les propostes o línies de treball seguides. Continua dient que tot i reconeixent
la legitimat de la proposta que fa l’equip de govern, entenen que el Sr. Solé no
garanteix la continuïtat del projecte impulsat, per quina raó anuncia l’abstenció dels
regidors del seu grup.
El Sr. Alcalde respon que és una decisió de l’equip de govern i prega que els
permetin començar a participar a la Comissió per poder demostrar, o no, el que
s’ha dit a la intervenció del Sr. Guisado i per demostrar el compromís de treball en
totes les comissions de que formin part.
Intervé, per al·lusions, el Sr. Pep Solé, regidor de l’equip de govern que demana al
Sr. Guisado digui en quins llocs, àmbits o documents ell ha dit que estès en contra
de l’aeròdrom, perquè, diu, no ha posat de manifest aquest posicionament en cap
lloc. Continua dient que si la intervenció té a veure amb el programa electoral, en ell
només és pregunta pel contingut de les bases del concurs i per les raons que
justifiquen la concessió de l’aeròdrom sense reunir les condicions requerides.
Només han demanat, diu, la informació que no disposen amb la finalitat que
Convergència es pugui posicionar. Creu que qüestionar no és sinònim d’estar en
contra, en aquest cas, d’una infraestructura com la de l’Aeroport.
El Sr. Guisado respón que des del respecte per les decisions d’autogovern i de
representació supramunicipal, el seu grup no veu garantida la continuïtat del
projecte amb la designació del Sr. Solé, perquè, tant des d’Òdena Oberta com des
de Convergència s’ha significat als mítings que ha pogut assistir, qüestionant el
treball i la informació de la feina feta fins ara i de la transformació d’un espai d’oci a
un espai de negoci. Aquesta legítima actitud de visions diferents, diu, no permet que
el grup socialista pugui votar a qui s’oposa diametralment al projecte engegat.
El Sr. Solé demana que quedi clar, com ha dit el Sr. Guisado, que simplement han
qüestionat, però que mai s’han posicionat en contra.
8

AJUNTAMENT
D’ÒDENA

C.I.F. P0814200B
Plaça Major, 2
08711 - ÒDENA

Tel. (93) 801 7434
Fax (93) 801 7548

Seguidament, la presidència sotmet la proposta a votació, adoptant-se per majoria
absoluta, amb sis vots a favor i l’abstenció dels cinc regidors i regidores del grup
municipal socialista, el següent ACORD:
Celebrades les Eleccions Locals el dia 22 de maig de 2011 que foren convocades
pel Reial Decret 424/2011 de 28 de març i, constituït el nou Ajuntament el passat
dia 11 de juny, es fa necessari procedir al nomenament dels representants
municipals en els òrgans col·legiats de les entitats supramunicipals de les quals
forma part aquest Municipi, en compliment d'allò que disposa l'article 38.c) del RD
2568/1986, de 28 de novembre que aprova el Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic dels ens locals.
Atès que de conformitat amb el que disposa l'article 7 dels Estatuts reguladors,
aquest Municipi forma part del CONSELL RECTOR del CONSORCI DE GESTIÓ
DE L’ AERÒDROM GENERAL VIVES D’ IGUALADA-ÒDENA.
Atès que com a membre integrant de l'esmentada entitat, i de conformitat amb el
que disposa l'article 7 dels Estatuts reguladors, correspon a aquest Municipi
designar 3 representants municipals al CONSELL RECTOR del Consorci, òrgan
suprem de govern i administració d'aquest, essent un d’ells l’Alcalde de
l’Ajuntament d’Odena i els altres dos representants de l’ Ajuntament d’ Òdena
sense que s’ exigeixi representació dels Grups Municipals
Per tot això, s’acorda,
Primer. Designar com a representants d'aquest Municipi en el CONSELL RECTOR
del Consorci de gestió de l’ Aeròdrom General Vives d’ Igualada-Òdena a l’ Alcalde
Sr. Carles A. Casanova i Miranda i els regidors següents:
Sr. Pep Solé Vilanova en representació de CIU
Sr. Francisco Guisado Santano en representació de PSC-PM
Segon. Comunicar aquest acord als regidors designats i al Consorci de Gestió de
l’Aeròdrom General Vives d’ Igualada- Òdena pel seu coneixement i efectes.
8.3 Mancomunitat per a l’Atenció dels disminuïts Psíquics de la comarca de
l’Anoia: exp. A1062011007
Anunciada i llegida la proposta, sense cap intervenció, la presidència la sotmet a
votació, adoptant-se per unanimitat dels onze membres de la corporació, el següent
ACORD:
Celebrades les eleccions locals el dia 22 de maig de 2011 convocades per RD
424/2011 de 28 de març i constituït el nou Ajuntament el passat dia 11 de juny, es
fa necessari procedir al nomenament dels representants municipals en els òrgans
col·legiats de les entitats supramunicipals de les quals forma part aquest Municipi,
en compliment d'allò que disposa l'article 38.c) del RD 2568/1986, de 28 de
novembre, que aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
dels ens locals.
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Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 6 dels Estatuts de la
Mancomunitat,
al Ple seran representats tots els municipis mancomunats
mitjançant l’Alcalde-President de cada Ajuntament més un representant per cada
deu mil habitants o fracció de deu mil, designats per l’Ajuntament, per la qual cosa li
correspon a l’ Ajuntament d’ Òdena la designació d’un membre a més de l’Alcalde.
Per tot això, s’acorda,
Primer. Designar com a representants del municipi d’Òdena al Ple de la
Mancomunitat per a l’Atenció dels Disminuïts Psíquics de la comarca de l’Anoia:
Sr. Carles A. Casanova i Miranda, Alcalde de l’ Ajuntament d’Òdena
Sra. Ramona Vila Mensa regidora de l’Ajuntament d’Òdena
Segon. Comunicar aquest acord als regidors nomenats i a la Mancomunitat per l’
Atenció dels Disminuïts Psíquics de la Comarca de l’ Anoia.
8.4 Consorci per a la gestió de la Televisió Digital Local Pública de la
Demarcació d’Igualada: exp: A1062011005
Anunciada i llegida la proposta, sense cap intervenció, la presidència la sotmet a
votació, adoptant-se per unanimitat dels onze membres de la corporació, el següent
ACORD:
Celebrades les Eleccions Locals el dia 22 de maig de 2011 convades per mitjà del
RD 424/2011, de 28 de març i constituït el nou Ajuntament el passat dia 11 de juny,
es fa necessari procedir al nomenament del representants municipals als òrgans
col·legiatsde les entitats supramunicipals de les que el Municipi en forma part, en
compliment del què disposa l’article 38.c) del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic dels ens locals, aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de
novembre
Atès que l’ article 6.2 dels Estatuts del CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE LA
TELEVISIÓ DIGITAL LOCAL PÚBLICA DE LA DEMARCACIÓ D’ IGUALADA
disposa que els representants dels municipis en els òrgans de Govern del Consorci
hauran de ser necessàriament membre electes de les respectives Corporacions i
seran nomenats i substituïts lliurement pels respectius municipis consorciats.
Atès que l’ article 7.2 dels esmentats estatuts estableix que el Ple del Consorci
estarà composat per un representant de cadascun dels ajuntaments consorciats i
son nomenats, cessats i substituïts pel Ple de l’ Ajuntament al que representin i que
es podrà nomenar un suplent per cadascun dels representants, s’acorda,
Primer.- Nomenar al Sr. Carles A. Casanova i Miranda com a representant titular de
l’Ajuntament d’Òdena al Ple del Consorci per a la Gestió de la Televisió Digital
Local Pública de la demarcació d’ Igualada.
Segon.- Nomenar al Sr. Pep Solé Vilanova regidor de l’Ajuntament d’Òdena com a
representant suplent de l’Ajuntament d’Òdena al Ple del Consorci per a la gestió
de la Televisió Digital Local Pública de la demarcació d’ Igualada.
8.5 Consorci LOCALRET: exp. A1062011011
Anunciada i llegida la proposta, sense cap intervenció, la presidència la sotmet a
votació, adoptant-se per unanimitat dels onze membres de la corporació, el següent
ACORD:
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L’ajuntament d’Òdena està adherit a LOCALRET, consorci local per al
desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies.
Per aquesta raó i als efectes de disposar de l’oportuna representació a l’Assemblea
General del Consorci, s’acorda,
Primer. Nomenar al Sr. Carles A. Casanova i Miranda representant de l’ajuntament
a l’Assemblea general del consorci LOCALRET.
Pel cas de no poder assistir-hi es nomena al Sr. Pep Solé Vilanova perquè
representi l’ajuntament.
Segon. Notificar la resolució als interessats.
8.6 Consell Escolar Municipal: exp. A1062011008
Anunciada i llegida la proposta, el regidor Sr. Francisco Guisado comunica que la
representació del grup socialista serà a través del Sr. Juan F. Rubió.
A continuació la presidència sotmet la proposta a votació, adoptant-se per
unanimitat dels onze membres de la corporació, el següent ACORD:
D’acord amb el que disposa l’art. 4.1 del Reglament del Consell Municipal Escolar
d’Òdena l’ajuntament ha de designar 2 regidors o regidores perquè formin part del
Consell a més de l’alcalde que n’ostenta la presidència i que pot delegar en un
regidor de la corporació.
Atès que en data 11 de juny de 2011 s’han constituït les noves corporacions locals
sorgides de les Eleccions municipals que van tenir lloc el dia 22 de maig de 2011,
previ cessament automàtic de tots els membres de l’anterior corporació, procedeix
designar la representació de l’ajuntament al Consell Municipal Escolar d’Òdena, per
quina raó s’acorda,
.
Primer. Nomenar com a membres del Consell Escolar Municipal d’Òdena i
representants d’aquest ajuntament, als següents membres de la corporació:
Sra. Maria Sayavera Seuba
Sr. Juan Fernando Rubio Garcia
Segon. Comunicar-ho a totes les parts interessades.
8.7 Consells Escolars de Centres: exp. A1062011009
Anunciada i llegida la proposta, sense cap intervenció, la presidència la sotmet a
votació, adoptant-se per unanimitat dels onze membres de la corporació, el següent
ACORD:
D’acord amb la legislació que regula els òrgans de govern dels centres docents
públics i privats no universitaris, un representant de l’Ajuntament ha de formar part
dels consells escolars de cadascun dels centres implantats a la població.
Atès que en data 11 de juny de 2011 s’han constituït les noves corporacions locals
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sorgides de les Eleccions municipals que van tenir lloc el dia 22 de maig de 2011,
previ cessament automàtic de tots els membres de l’anterior corporació, procedeix
designar la representació de l’Ajuntament al consell escolar dels centres docents
públics del municipi, s’acorda,
Primer. Designar a la regidora Maria Sayavera Seuba representant de l’ajuntament
d’Òdena a tots els Consells Escolars de centres docents públics d’Òdena.
Cas que la Sra. Maria Sayavera Seuba no pogués assistir a alguna de les reunions
que es convoquin dels centres escolars, la representació de l’ajuntament serà
exercida pel Sr. Sergio Lozano Montero.
Segon. Notificar el present acord als interessats i al centres docents públics
d’Òdena.
8.8 Juntes de Compensació: exp. A1062011006
Anunciada i llegida la proposta, el regidor Sr. Francisco Guisado del grup municipal
PSC-Òdena manifesta que des del respecte per la decisió que es proposa, el seu
grup considera que el representant a la Juntes de Compensació hauria de ser
l’Alcalde en lloc del regidor d’Urbanisme, per quina raó anuncia l’abstenció.
A continuació la presidència sotmet la proposta a votació, adoptant-se per majoria
absoluta, amb sis vots a favor i l’abstenció dels cinc regidors i regidores del grup
municipal socialista, el següent ACORD:
Atès que a l’àmbit territorial d’Òdena s’està executant part del planejament
urbanístic mitjançant sistemes d’actuació de reparcel·lació en la modalitat de
compensació bàsica, correspon designar un representant de l’ajuntament en la seva
condició d’administració actuant, per a formar part de l’òrgan rector de les
corresponents juntes de compensació existents, així com per aquelles que es
puguin constituir en un futur immediat.
Per tot això, d’acord amb el que estableix l’art. 124.6 del Decret Legislatiu 1/2005,
de 28 de juliol, que aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i, de conformitat amb
l’art. 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
s’acorda,
Primer. Designar al Sr. Pep Solé Vilanova com a representant de l’ajuntament
d’Òdena als òrgans rectors de les Juntes de Compensació del municipi actualment
constituïdes i de les que es puguin constituir en endavant.
Segon. Notificar el present acord a l’interessat i a les Juntes de Compensació
legalment constituïdes.
8.9 Agrupació de Defensa Forestal (ADF): exp. A1062011015
Anunciada i llegida la proposta, sense cap intervenció, la presidència la sotmet a
votació, adoptant-se per unanimitat dels onze membres de la corporació, el següent
ACORD:
Tots els membres de la corporació municipal formen part de l’assemblea general de
l’Agrupació de Defensa Forestal d’Òdena, i, la Junta Directiva, que té atribuïdes
funcions executives, a més de la representació de l’alcalde, també n’ha de formar
part un regidor municipal.
Per tot això s’acorda,
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Primer. Proposar la designació del Sr. Joan Xavier Gabarró Viñals perquè en
representació de l’Ajuntament formi part de la Junta Directiva de l’Agrupació de
Defensa Forestal d’Òdena.
8.10 Projecte d’Intervenció Integral als Barris. Comitè Avaluació i Seguiment.
Exp. A1062011016
Anunciada i llegida la proposta el Sr. Francisco Guisado, regidor del grup municipal
PSC-Òdena anuncia el vot en contra de la proposta. El seu grup no sent aquest
govern més pròxim i més transparent i diu que la Comissió de seguiment del Pla de
Barris, quan es va crear, amb un equip de govern de sis persones d’un mateix
partit, tenia dos representants de l’oposició i ara en tindrà només un. Afegeix que
l’equip de govern, emprant criteris que semblen de paritat obligada, s’ha reservat
dos representants per a cada grup polític, en un projecte de transformació tant
important pel nucli, que gestiona una quantitat de diners molt important i que té en
marxa molts projectes. Reservant només un regidor per al grup majoritari del PSC
que en té cinc, creuen que han estat maltractats i menystinguts pel govern, tenint en
compte a més, que el projecte es va impulsar per part del seu grup.
El Sr. Alcalde contesta que això és una apreciació personal del Sr. Guisado doncs
l’equip de govern ha adoptat una decisió totalment legítima donant l’opció al grup de
l’oposició a participar en aquesta comissió, com també ho fou la del govern anterior
quan va proposar un representant per a cada grup dels dos que estaven a
l’oposició. Considera que el grup socialista hi estarà representat i per tant tindrà veu
a la mateixa.
El Sr. Guisado respon no compartir gens l’explicació del Sr. Alcalde i reitera el
sentiment de maltracta i menyspreu per part del govern. Anuncia també que la
representació del seu grup serà a través de la regidora Sra. Anna Ma Garcia.
El Sr. Alcalde contesta que no comparteix l’apreciació i es pregunta com poden
estar en desacord i alhora nomenar una persona perquè hi participi.
El Sr. Guisado reitera no compartir el contingut de la proposta i que si no ha canviat,
la representació del seu grup recaurà en la Sra. Anna Ma Garcia.
A continuació la presidència sotmet la proposta a votació, adoptant-se per majoria
de sis vots a favor i el vot en contra dels cinc regidors i regidores del grup socialista,
el següent ACORD:
El Projecte d’Intervenció Integral al nucli urbà d’Òdena, aprovat per Resolució del
conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 7 de juliol de 2008, està sotmès
a la supervisió d’un Comitè d’Avaluació i Seguiment, en els termes que preveu
l’article 18.3 del Decret 369/2004, de 7 de desembre, que desenvolupa la Llei
2/2004, de 4 juny, per a la millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen
una atenció especial.
Formen part d’aquest comitè, a més dels representants de la Generalitat de
Catalunya i de les sectors socials del nucli, cinc representants de l’Ajuntament.
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Arran la constitució dels nous Ajuntaments sorgits de les eleccions locals que van
tenir lloc el dia 22 de maig de 2011, procedeix designar els nous representants
municipals, per quina raó, s’acorda,
Primer. L’Ajuntament d’Òdena, estarà representada al Comitè d’Avaluació i
Seguiment del projecte d’Intervenció Integral del nucli urbà d’Òdena per:
L’alcalde
Regidor equip de govern
Regidora equip de govern
Regidor equip de govern
Regidor grup municipal socialista

Sr. Carles A. Casanova i Miranda
Sr. Pep Solé Vilanova
Sra. Ramona Vila Mensa
Sr. Joan Xavier Gabarró Viñals
Sra. Anna Ma Garcia Recio

Segon. Comunicar aquest acord a l’Oficina de Gestió del programa de barris del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
8.11 Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat: representant.
A1062011018

Exp.

Anunciada i llegida la proposta, sense cap intervenció, la presidència la sotmet a
votació, adoptant-se per unanimitat dels onze membres de la corporació, el següent
ACORD:
L’Ajuntament d’Òdena va adherir-se i forma part de l’associació Xarxa de Ciutats i
Pobles cap a la Sostenibilitat com a marc de debat i d’intercanvi d’experiències per
aconseguir objectius comuns de sostenibilitat en els municipis.
Arran la celebració d’eleccions municipals el mes de maig passat, s’han produït
canvis en les delegacions i en la distribució de comeses municipals que impliquen
modificar la designació de la representació als òrgans de l’associació esmentada.
Per això, d’acord amb l’organització que s’ha dotat l’ajuntament es proposa
l’adopció del següent acord:
Primer. Designar al regidor i primer tinent d’alcalde Sr. Pep Solé Vilanova
representant de l’Ajuntament d’Òdena a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la
Sostenibilitat.
Segon. Comunicar aquesta resolució a dita Associació i a l’interessat.
8.12 Comissió informativa nomenclàtor: exp. A1062011016
Anunciada i llegida la proposta, el Sr. Francisco Guisado, regidor del grup municipal
PSC-Òdena comunica que la representant del seu grup a la comissió de
nomenclàtor serà la regidora Sra. Lourdes Canales.
Seguidament, sotmesa la proposta a votació, s’adopta per unanimitat dels onze
membres que formen la corporació, el següent ACORD:
El Ple de l’Ajuntament, en la sessió que va tenir lloc el dia 13 d’octubre de 2009, va
acordar crear la Comissió informativa de nomenclàtor, la qual te caràcter permanent
i te com objecte l’estudi i proposta al plenari municipal dels criteris per a la
denominació dels espais destinats a serveis o ús públics de la població així com la
concreta denominació.
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Formen part d’aquesta Comissió l’Alcalde o tinent d’alcalde en qui delegui, que l’ha
de presidir i un representant de cada grup polític municipal, tot i la possible
assistència de la resta de regidors o regidores que ho desitgin.
Arran la constitució dels nous Ajuntaments sorgits de les eleccions locals que van
tenir lloc el dia 22 de maig de 2011, procedeix designar els nous representants
municipals, per quina raó, s’acorda,
Primer. La representació a la Comissió correspondrà a:
L’alcalde
Sr. Carles A. Casanova i Miranda
Regidora equip de govern
Sra. Ramona Vila Mensa
Regidora grup municipal socialista Sra. Lourdes Canales Muñoz
Segon. Comunicar l’acord a tots els membres de la corporació i publicar el mateix
al web municipal.
8.13 Comissió informativa seguiment servei municipal d’aigua: A1062011016
Anunciada i llegida la proposta, el Sr. Francisco Guisado, regidor del grup municipal
PSC-Òdena comunica que el grup ha decidit que sigui ell mateix el representant del
grup a la comissió de seguiment del servei municipal d’aigua.
Seguidament sotmesa la proposta a votació, s’adopta per unanimitat dels onze
membres que formen la corporació, el següent ACORD:
La disposició addicional primera del plec de condicions que regeix la prestació del
servei municipal d’abastament d’aigua potable a la població d’Òdena, preveu la
creació d’una Comissió de seguiment i control del servei, que, presidida per
l’alcalde, n’han de formar part, a més dels representants de l’empresa
concessionària, el regidor/a delegat del servei i aquells regidors i regidores que
l’alcalde tingui per convenient, així com els tècnics municipals que en cada moment
es designin.
La Comissió, ja creada, i que té caràcter permanent, es considera que manté la
seva vigència, i d’acord amb el què disposa l’art. 53 del DL 2/2003, de 28 d’abril,
que aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, s’acorda,
Primer. Que la Comissió de Seguiment i Control del servei d’abastament d’aigua
potable a la població d’Òdena, restarà formada per:
L’alcalde o regidor/a en qui delegui, que la presidirà
El regidor Sr. Joan Xavier Gabarró Viñals
Pel grup municipal socialista Sr. Francisco Guisado Santano
Segon. Comunicar la resolució a cadascun dels membres que n’han de formar part.
8.14 Comissió informativa servei municipal esports: A1062011016
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Anunciada i llegida la proposta, el Sr. Francisco Guisado, regidor del grup municipal
PSC-Òdena comunica que la representant del seu grup a la comissió del servei
municipal d’esports serà la regidora Sra. Anna Garcia.
Seguidament, sotmesa la proposta a votació, s’adopta per unanimitat dels onze
membres que formen la corporació, el següent ACORD:
El Ple municipal, a la sessió del 8 de juny de 2010 va acordar la creació d’una
Comissió especial amb la finalitat de crear el servei d’esports i dotar-lo de les eines
necessàries per al seu funcionament i fer-ne un posterior seguiment.
Arran la constitució dels nous Ajuntaments sorgits de les eleccions locals que van
tenir lloc el dia 22 de maig de 2011, procedeix, en tant que no s’han finalitzat tots
els treballs, acordar la continuïtat de la mateixa, per quina raó, s’acorda,
Primer. Acordar la continuïtat de la Comissió del servei d’Esports, que estarà
format, a més de pels tècnics designats a l’acord del 8 de juny de 2010, per
l’Alcalde o regidor en qui delegui, que la presidirà i per una representació de cada
grup polític municipal.
Segon. Comunicar l’acord a qui escaigui.
9. ASSIGNACIÓ GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS: exp. A1062011010
Anunciada i llegida la proposta, sense cap intervenció, la presidència la sotmet a
votació, adoptant-se per unanimitat dels onze membres que formen la corporació, el
següent ACORD:
De conformitat amb el que preveu I'article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local, amb la redacció introduïda per la Llei
57/2003, de 16 de desembre i l’article 50 del DL 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, s’acorda:
Primer i únic. Assignar a cadascun dels grups polítics municipals una dotació
econòmica integrada de dues components:
a) Component fix, idèntic per a tots els grups: 80,00 euros mensuals i dotze
mensualitats a partir del mes de juny de 2011.
b) Component variable: 60:00 euros mensuals en funció del número de regidors i
regidores que integrin el grup i dotze mensualitats, que es percebran a partir del
mes de juny de 2011.
10. RETRIBUCIONS I ASSIGNACIONS REGIDORES I REGIDORS: exp.
A1062011020
Anunciada i llegida la proposta el Sr. Alcalde explica que els Ajuntaments, en funció
de les seves possibilitats, estan legitimats per organitzar-se. El govern municipal
d’Òdena ha elaborat un cartipàs plural, equilibrat i transversal que permetrà la
comunicació entre regidories i alcalde en un mateix nivell i amb un intent clar de
contenció en les retribucions a partir d’una clara vocació de servei i de treball.
Continua dient que s’han utilitzat criteris d’austeritat en les retribucions, aplicant la
banda baixa de les recomanacions que han fet tant de l’Associació Catalana de
Municipis com de la Federació de Municipis de Catalunya, de les que l’Ajuntament
forma part.
Reitera les ganes de treballar i de dedicar moltes hores per part de l’equip de
govern a partir d’una gran il·lusió per tirar endavant aquest poble.
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El Sr. Francisco Guisado, regidor del grup municipal PSC-Òdena anuncia el vot en
contra del seu grup, no pel sistema de retribucions, que se’l fa seu, i que el van
aplicar amb l’objectiu, ara reconegut, de fer possible que els treballadors i
treballadores, tant per compte aliena com per compte pròpia es puguin dedicar a la
política.
La raó del vot contrari diu, té causa en la càrrega tant forta que va patir ell mateix
per l’ús d’aquest sistema, i per això diu, sorprèn que qui va carregar en campanya
en contra dels sous ara defensi que s’aprovi el mateix.
Continua dient que el posicionament contrari respon també a la proposta que les
retribucions que haurien de ser des d’avui, se’ls doni caràcter retroactiu fins l’11 de
juny mitjançant una gratificació especial, que espera no esdevingui en el futur una
estratègia per cobrar més del que avui s’aprovarà.
Diu que en política no tot si val, i creu que en campanya no es pot dir una cosa per
proposar després la contrària.
Continua dient que la proposta que avui es presenta significa un 5,5% de contenció
i d’estalvi per sota del que estava aprovat en el mandat anterior, però assenyala
que les retribucions no es mesuren tant per la dedicació sinó pels recursos
extraordinàries que es puguin obtenir que, malauradament, tot fa pensar per les
retallades que ja s’estan produint, que aquests seran menors, per la qual cosa, el
benefici de la futura gestió pot resultar més cara que l’anterior.
El Sr. Alcalde respon assegurant que hi ha una total diferència en la proposta i que
pot tenir tota la tranquil·litat perquè li serà lliurada informació exhaustiva que serà
publicada a la pàgina web a partir de demà.
Segueix dient que no hi ha cap estratègia sinó que el dia 12 tothom es va posar a
treballar i es podrà obtenir tota la informació amb total transparència ja que tothom
té les ordres de facilitar la informació quan la demanin, com no havia passat en
altres ocasions. Afegeix que la proposta és totalment coherent: hi ha una baixada i
hi ha un pujada de dedicació de 1400 hores anuals de tots els regidors que formen
l’equip de govern. Creu que no seran necessaris recursos extraordinaris com es van
necessitar abans. Es congratula dels comentaris realitzats perquè li permet
informar que en el proper ple ordinari hi haurà una comparativa per veure l’evolució
dels costos dels polítics durant aquests anys i per deixar palès el compromís de
reduir més els costos a partir del 5,5% actual.
El Sr. Guisado assenyala que la baixada del 5,5% resta lluny del 15% promès en
campanya feta per Òdena Oberta.
Seguidament fa una queixa per la convocatòria del proper ple que amb caràcter
extraordinari es celebrarà divendres vinent, on no hi haurà ni precs ni preguntes,
tenint en comte que s’acaba de fixar el segon dimarts de mes per a celebrar els
plens ordinaris.
Continua dient que hi ha formulat una pregunta que el PSC va avançar al Consell
Comarcal i que el Sr. Alcalde, en qualitat de conseller, va poder escoltar, referida a
si estaria resolt o no, i en cas contrari com pensava actuar el Consell Comarcal a
partir de la supressió del transport escolar no obligatori del migdia i la resposta del
President va ser que fent un exercici de responsabilitat, el mes de setembre no hi
hauria transport escolar al migdia. Aquesta pregunta diu, que el seu grup ha
presentat en temps, no podrà tenir resposta al proper ple perquè tindrà caràcter
extraordinari i fins al setembre, no es podrà conèixer la situació.
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Considera que ara no és el moment de retrets però assegura que el govern que ell
va presidir va ser transparent en tot moment i va facilitar tota la informació requerida
i el que potser va mancar va ser la presència d’alguns regidors en alguns actes.
El Sr. Alcalde demana al Sr. Guisado que no faci avançament d’una decisió de
l’equip de govern que desconeix i assenyala que tot i ser un ple extraordinari per les
raons que s’explicaran a la comissió informativa, considera que no hi ha motius
perquè no donar resposta a una pregunta entrada en temps i forma.
Demana que no es faci alarmisme, com ha succeït en els darrers anys, sobre la
possible desaparició del transport escolar del Barri de Sant Pere i de l’Espelt, doncs
sempre s’ha solucionat des del Consell Comarcal i agraeix al Sr. Guisado, com
sempre ha fet, que estigués amatent en aquest tema, i haver treballat plegats quan
hi hagut ocasió, però li demana que no avanci un esdeveniment que no és gens
cert. Per això diu, demà estan convocats els veïns del barri de Sant Pere per, entre
altres coses, poder explicar-los-hi la situació del transport al migdia, que avança, no
va en el sentit d’anul·lar res, perquè, diu, es farà l’esforç que requereixi la situació i
espera comptar amb el suport del Sr. Guisado.
El Sr. Guisado demana a l’Alcalde que confirmi el sentit de la resposta que va donar
el President del Consell Sr. Marc Castells el passat dijous.
El Sr. Alcalde contesta que això és l’Ajuntament d’Òdena i que el Sr. Guisado no
coneix la resposta de l’equip de govern la qual potser va en un altre sentit.
El regidor i primer tinent d’alcalde Sr. Pep Solé intervé per fer algun aclariment en
relació als números que diu, se’n poden fer moltes lectures però són tossuts, i
demana que la gent no tregui conclusions sobre les retribucions fins que no disposi
de tota la informació.
El Sr. Guisado, després d’afirmar que es poden fer distintes lectures, constata que
el Sr. Solé, a qui li agraeix, entén que el què s’ha dit aquí no ha faltat a la veritat.
Sotmesa la proposta a votació, s’adopta, per majoria absoluta, amb sis vots a favor i
els vots en contra dels cinc regidors i regidores del grup municipal socialista, el
següent ACORD:
L’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en
la redacció introduïda per la Llei 14/2000 de 29 de desembre i en part, per la
modificació operada a través de la Llei 1/2003, de 10 de març, en concordança amb
el que disposa el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovada pel DL 2/2003 de 28 d’abril, estableix que els membres de les
corporacions locals tenen el dret a percebre retribucions per a l’exercici dels seus
càrrecs, tant amb dedicació exclusiva com parcial, o bé una compensació
econòmica per l’assistència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la
corporació, en la quantia que estableixi el Ple de l’Ajuntament, així com
indemnitzacions per les despeses efectives que s’ocasionin per raó del càrrec.
Per aquesta raó s’acorda,
Primer. Determinar, amb caràcter genèric pel càrrec d'Alcaldia-Presidència amb
reserva de la gestió directa en els àmbits d’hisenda, relacions institucionals i noves
tecnologies de la informació i la comunicació en concepte de retribució en règim de
dedicació parcial de 25 hores setmanals, l'import de 18.900 € (brut anual), quina
efectivitat operarà a partir del dia següent al d’adopció del present acord.
Segon. Determinar, amb caràcter genèric pel càrrec de 1r Tinent d’Alcalde i regidor
dels serveis delegats d’Urbanisme, Promoció Econòmica, Ocupació, Comerç i
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turisme, Serveis i Manteniment, en concepte de retribució en règim de dedicació
exclusiva, l'import de 34.448,54 € (brut anual), i quina efectivitat operarà a partir del
dia següent al de l’adopció del present acord.
Tercer. Determinar, amb caràcter genèric pel càrrec de 2n Tinent d’Alcalde i regidor
dels serveis delegats de Governació i Seguretat Ciutadana, Esports i Recursos
Humans, en concepte de retribució en règim de dedicació parcial (15h/set.), l'import
de 10.025,04€ (brut anual), quina efectivitat operarà a partir del dia següent al
d’adopció del present acord.
Quart. Determinar, amb caràcter genèric pel càrrec de 3r Tinent d’Alcalde i regidora
dels serveis delegats d’Ensenyament i Joventut, en concepte de retribució en règim
de dedicació parcial (15h/set.), l'import de 10.025,04€ (brut anual), quina efectivitat
operarà a partir del dia següent al d’adopció del present acord.
Cinquè. Determinar. amb caràcter genèric pel càrrec de regidora dels serveis
delegats de Cultura, Festes, Serveis Socials, Sanitat, Gent Gran, Igualtat, Relacions
ciutadanes i participació, en concepte de retribució en règim de dedicació parcial
(15h/set.), l'import de 10.025,04€ (brut anual), quina efectivitat operarà a partir del
dia següent al d’adopció del present acord.
Sisè. Determinar, amb caràcter genèric pel càrrec de regidor dels serveis delegats
de Medi Ambient, Món Rural i Comunicació, en concepte de retribució en règim de
dedicació parcial (15h/set.), l'import de 10.025,04€ (brut anual), quina efectivitat
operarà a partir del dia següent al d’adopció del present acord.
Setè. La meritació retributiva dels treballs realitzats pels càrrecs esmentats als
punts primer a sisè, pel període comprés entre la presa de possessió i el dia 5 de
juliol seran abonats com a gratificació en un import proporcional.
Vuitè. Fixar per a tots els regidors i regidores que no tinguin dedicació exclusiva ni
parcial, una assignació per assistència als Plens de 70,72 € per sessió.
Novè. Establir amb efectes del dia 11 de juny de 2011 i per a tots els membres de
la corporació, les indemnitzacions per les despeses efectives (dietes de locomoció,
etc.) ocasionades en l’exercici del seu càrrec en els mateixos termes que s’apliquin
al personal de l’Ajuntament.
Desè. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al taulell d’anuncis
i al web municipal.
Acabat el debat i votació de tots els punts de l’ordre del dia, la presidència aixeca la
sessió quan són les vint hores i cinc minuts. En dono fe.
La secretària

Vist i plau
L’alcalde

Teresa Barbany Baró

Carles A. Casanova i Miranda
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