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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

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

16/13
12 de novembre de 2013
ordinària
de 19:00 a 21:00 hores
saló de sessions

Assistents:

Alcalde-President:

Pep Solé Vilanova

Tinents d’alcalde:

Carles Casanova Miranda, 1r. Tinent d’Alcalde
Sergio Lozano Montero, 2n. Tinent d’Alcalde
Maria Sayavera Seuba, 3r. Tinent d’Alcalde

Regidors/es:

Ramona Vila Mensa
Joan Xavier Gabarró Viñals
Francisco Guisado Santano
Juan Fernando Rubio Garcia
Sandra Fernández Cuadra
Maria Dolores Martín Pino
Joan Estruch Riba

Secretària-Interventora:

Teresa Barbany Baró

Tresorer:

Antoni Pujadó Estany

A la Sala de Sessions de l’Ajuntament, quan són les dinou hores del dia dotze de
novembre de dos mil tretze, es constitueix el Ple amb el quòrum necessari, atesa
l’assistència dels tots els membres que formen la Corporació.
Seguidament l’alcalde obre la sessió per a debatre i sotmetre a votació els
assumptes compresos a l’ordre del dia.
Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Acta sessió ordinària 8/10/2013.
Informació presidència
Coneixement resolucions alcaldia mes d’octubre
Decret alcaldia núm. 607/2013, de 24 d’octubre. Calendari fiscal: ratificació
Pressupost municipal: modificació crèdit 11/2013
Denominació espais i vies públiques: aprovació inicial
Vies públiques: petició cessió tram carretera BV-1106
Drets funeraris indemnització per cessió nínxols: pròrroga
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9. Contracte serveis redacció POUM: resolució al·legacions i petició informe
Comissió Jurídica Assessora
10. Mocions
10.1 Sobre la modificació del RDL 8/2013 de mesures urgents contra la morositat
de les Administracions Públiques i de suport a entitats locals amb problemes
financers
10.2 Sol·licitar al Govern de la Generalitat la posada en marxa d’un pla de rescat
per a les persones aturades de llarga durada
11. Urgències
Votació urgència per incorporar una moció en defensa de la ràdio i televisió pública
Valenciana
11.1 Moció en defensa de la ràdio i televisió pública Valenciana
12. Precs i preguntes
1.

ACTA SESSIÓ ANTERIOR: 15/2013

Anunciada i llegida la proposta, sense necessitat de lectura prèvia atès que tots els
electes disposaven de l’esborrany del text, el Sr. alcalde proposa i s’accepta, la
correcció al darrer paràgraf de la pàgina 23 allà on diu “acaben i començament” per
“començaven i acabaven”. Seguidament s’aprova per unanimitat dels onze
membres que formen la corporació l’acta de la sessió número 15 de 2013, que
correspon a la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 8 d’octubre de 2013.
2.

INFORMACIÓ PRESIDÈNCIA

2.1 El Sr. alcalde informa que a la sessió de la Junta de Govern Local que va tenir
lloc el 28 d’octubre, es van aprovar definitivament els projectes d’urbanització i de
reparcel·lació del sector Can Riba, després d’incorporar les prescripcions
determinades per l’ACA i de signar un conveni entre aquesta, els promotors i
l’Ajuntament que aporta una millor solució al tractament d’aigües residuals de la que
fou plantejada inicialment. A partir d’aquest moment, informa que correspon a la
Junta de Compensació l’execució del projecte, tot i entendre que no sembla que
sigui el millor moment.
2.2 La presidència informa que la setmana passada va tenir lloc la presentació del
Pla de Salud Local, en un acte de retorn per a tots els col·laboradors que havien
participat en la fase d’elaboració.
Espera que en una de les properes sessions es pugui sotmetre a la consideració
del ple, de manera que es puguin posar en marxa les actuacions que preveu i que
tenen un abast transversal per a la majoria de serveis.
2.3 La presidència informa que properament es disposarà de la resolució de la
Diputació de Barcelona a través de la qual s’aprova un Pla d’urgència social que
inicialment preveu per a Òdena uns 26.000 euros aproximadament per a destinar a
escoles bressol i uns 20.000 euros per a serveis socials.
2.4 El Sr. alcalde lamenta el contingut del butlletí publicat pel grup municipal
socialista, distribuït durant els darrers dies, perquè malgrat puguin existir
diferències, considera que no es constructiu pel to que utilitza amb el que sembla
que es pretengui dividir als odenencs, perquè les mitges veritats i les mitges
mentides generen dubtes i considera que seria bo que els polítics donessin
exemple.
2

AJUNTAMENT
D’ÒDENA

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

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

2.5 El Sr. alcalde informa que s’ha signat un conveni de col·laboració amb
l’empresa LIDL per a la cessió i distribució d’aliments frescos destinats al banc
d’aliments per a famílies que ho necessitin.
3.

CONÈIXEMENT RESOLUCIONS ALCALDIA

Es pren coneixement de les Resolucions de l’Alcaldia emeses durant el mes
d’octubre de 2013, comprensives dels números 551 a 624, ambdues incloses, les
quals han estat a disposició de totes les regidores i dels regidors des que fou
convocada la sessió del ple.
4. DECRET ALCALDIA NÚM. 607/2013, DE 24 D’OCTUBRE QUE APROVA EL
CALENDARI FISCAL PER A 2014
Anunciada i llegida la proposta, el Sr. alcalde explica que el calendari fiscal
proposat per a 2014 respon a les pautes de l’OGT que té encarregada la cobrança
establint-se una períodes iguals als d’anys anteriors, incorporant però, la possibilitat
d’abonar la taxa d’escombraries de forma fraccionada en dos, coincidint amb el
període de cobrament de l’IBI.
El tresorer Sr. Antoni Pujadó, a petició de l’alcalde, explica que aquesta divisió és
possible, sempre que es faci la prèvia domiciliació dels rebuts.
El Sr. alcalde precisa que segurament es podrà donar la informació en el proper
butlletí municipal.
El Sr. Pujadó aclareix que només serà possible dividir els rebuts que siguin d’un
import superior a 10 € atès el cost que genera la seva gestió.
El Sr. alcalde indica que caldria estudiar per a l’any vinent el que la divisió podria
significar.
El Sr. Francisco Guisado, regidor i portaveu del grup municipal PSC-Òdena,
recorda que en una conversa prèvia el seu grup havia posat de manifest la
conveniència de partir els rebuts en dos i a poder ser en quatre, arran la conjuntura
actual. Afegeix que la coincidència del termini per abonar la taxa d’escombraries i
l’IBI, redueix l’impacte que la mesura podia tenir, doncs per a les famílies no és el
mateix pagar una petita part cada mes, que haver-ho d’abonar tot junt, encara que
estigui fraccionat. A continuació anuncia l’abstenció del seu grup.
El Sr. alcalde considera que s’hauria d’estudiar amb l’OGT per a l’any vinent i el
que això significaria.
Seguidament, sotmesa la proposta a votació, s’acorda per majoria absoluta, amb 6
vots a favor dels regidors i regidores integrants dels grups municipals CIU-Òdena i
Òdena2011-AM que formen el govern municipal i cinc abstencions dels regidors i
regidores del grup municipal PSC-Òdena, ratificar en tot el seu contingut la següent
Resolució:
Decret d’Alcaldia núm. 607/2013, de 24 d’octubre, que aprova el Calendari
fiscal de l’exercici de 2014.
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“Atès que es necessari l’aprovació del calendari fiscal per al proper exercici 2014
que indiqui les dades de cobrament dels impostos, taxes i altres ingressos de
naturalesa tributària de l’Ajuntament de periodicitat anual per al proper exercici,
Vist l’acord de delegació de competència per al cobrament en període voluntari i
executiu dels impostos, taxes i altres ingressos de naturalesa tributària d’aquest
Ajuntament a favor de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona,
Atès que s’ha de trametre l’esmentat calendari a l’Organisme de Gestió Tributària,
abans del proper dia 11 de novembre de 2013.
RESOLC.PRIMER.- Fixar per al proper exercici 2014, el període cobrament en voluntària dels
impostos, taxes i altres ingressos de naturalesa tributària de periodicitat anuals que
seguidament s’indica:
Impost/taxa
IMPOST VEHICLES TRAC. MECÀNICA
IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANS-NO
DOMICILIATS
IMP BÉNS IMMOBLES - 1A FRACCIÓDOMICILIATS
IMP BÉNS IMMOBLES - 2A FRACCIÓDOMICILIATS
IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICS
IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICS
CONSTRUÏTS
IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES
TAXA GESTIO RESIDUS DOMÈSTICS
TAXA GESTIO RESIDUS DOMESTICS – 1ª.
FRACCIO-DOMICILIATS
TAXA GESTIO RESIDUS DOMESTICS – 2ª.
FRACCIO-DOMICILIATS
TAXA GESTIÓ RESIDUS COMERCIALS
TAXA GESTIO RESIDUS COMERCIALS – 1ª.
FRACCIÓ-DOMICILIATS
TAXA GESTIO RESIDUS COMERCIALS – 2ª.
FRACCIÓ-DOMICILIATS
TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL
TAXA ENTRADA VEHICLES-GUALS

Dia
Dia acabament
començament
03/02/2014
03/04/2014
04/04/2014
04/06/2014
1ª. Fracció

02/06/2014

2a. Fracció

03/11/2014

05/09/2014
05/09/2014

05/11/2014
05/11/2014

05/09/2014
04/04/2014
1ª. Fracció

05/11/2014
04/06/2014
02/06/2014

2a. fracció

03/11/2014

04/04/2014
1ª. Fracció

04/06/2014
02/06/2014

2ª. Fracció

03/11/2014

04/04/2014
04/04/2014

04/06/2014
04/06/2014

SEGON.- Comunicar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona, per al seu coneixement i efectes.
TERCER.- Ratificar la present Resolució en el proper Ple que es celebri. “
5. PRESSUPOST
C1022013001

MUNICIPAL:

MODIFICACIÓ

CRÈDIT

11/2013

exp.

Anunciada i llegida la proposta l’alcalde, Sr. Pep Solé explica que és la darrera
modificació de l’any en curs, derivada d’un últim repàs de l’estat de les aplicacions
pressupostàries, per quina raó tot i ser imports petits és un garbuix que s’ha de
quadrar per evitar sobrants a les partides.
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El Sr. Francisco Guisado, regidor i portaveu del grup municipal PSC-Òdena, diu que
saben de la impossibilitat per a fer una previsió ajustada de totes les consignacions,
sobretot en les despeses de subministraments i recorda que això és el que durant
el passat mandat era considerat com una manca de previsió.
A continuació assenyala que les prioritats dels pressupost les marca l’equip de
govern, i en el mateix sentit que van votar en contra el pressupost, anuncia el vot en
contra d’aquesta modificació.
Seguidament, sotmesa la proposta a votació, s’adopta per majoria absoluta, amb 6
vots a favor dels regidors i regidores integrants dels grups municipals CIU-Òdena i
Òdena2011-AM que formen el govern municipal i cinc vots en contra dels regidors i
regidores del grup municipal PSC-Òdena, el següent ACORD:
ANTECEDENTS
1. Per Providencia de l’Alcaldia de data 24 d’octubre de 2013 s’inicia l’expedient per
a l’aprovació de la modificació de crèdit.
2. Per poder atendre les despeses que es detallen, per a les quals no hi ha
consignació en el pressupost ordinari actual, cal tramitar l’expedient de modificació
de crèdit corresponent a suplements de crèdits i crèdits extraordinaris a finançar
mitjançant transferències de crèdit entre aplicacions pressupostàries i generació de
crèdits per ingressos.
FONAMENTS DE DRET
Primer.- La normativa jurídica està recollida fonamentalment als articles 172 a 182
del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els articles 34 a 48 del
Reial decret 500/1990 i les Bases núm. 8 a 15 del vigent Pressupost Municipal per a
l’exercici 2013.
Segon.- Segons la Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i el
Reial Decret 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna despesa que no pugui
demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la corporació no hi hagi
crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de
l'expedient de modificació de crèdit.
El finançament es pot realitzar, entre altres recursos, mitjançant nous o majors
ingressos recaptats sobre els total previstos en el pressupost corrent i per
transferència de crèdit entre aplicacions pressupostàries.
Els recursos utilitzats en la proposta de modificació de crèdit són els de
transferència de crèdit entre aplicacions pressupostàries i generació de crèdits per
ingressos.
En base a tot això, s’acorda:
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 11/2013, d’acord amb
el detall següent:
Ap. Pres.

Descripció Ap.Pressu.estat despeses

Import
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21.92000.12001
22.01100.31000
22.01100.31100
22.01100.91100
22.01100.91300
23.32100.47000
23.32100.47000
24.43200.45200
31.16400.21200
31.16500.22100
31.16500.22100
31.31200.21200
31.32100.22102
31.33000.21200
31.34200.21200
31.45000.21000
31.45000.21005
31.92000.22100
34.23113.22699
37.45002.21002
37.45003.21002
37.45005.21002
43.33700.62500
43.33701.22609
47.45412.21003
47.45413.21004

Admó. General- Retribucions funcionaris Grup
A2
23.245,14
Deute públic - Interessos
16.000,00
Deute públic - Despeses de formalització
-5.000,00
Deute públic - Amortització préstecs sector
públic
-5.000,00
Deute públic - Amortització préstecs fora sector
públic
-2.500,00
Educació preescolar i primària - Subvenció
empreses
8.500,00
Educació preescolar i primària - Subvenció
2.085,00
empreses
Promoció econòmica – Fundació Itt. Català de
150,00
la Cuina
Cementiris - Reparacions i manteniment (Ce.
Espelt)
4.500,00
Enllumenat públic - Subministrament electricitat 1.573,34
Enllumenat públic - Subministrament electricitat 12.000,00
Centres de salut - Reparacions i manteniment
1.000,00
Educació preescolar i primària - Subminis. Gas
2.500,00
Admó. Gal. Cultura - Reparacions i conservació
6.000,00
edifi.
Instal·lacions esportives - Reparació i
3.600,00
manteniment
Admó. Gral. Infraestructures - Reparació vies
20.000,00
Admó. Gral. Infraestructures - Reparació vies
11.500,00
(Carrerada)
Admó. Gral. - Subministrament electricitat
5.000,00
edifici Ajunt.
Acció social - Despeses diverses
1.500,00
Admó.
Gral.
Infraestructures
Altres
-2.150,00
reparacions
Admó. Gral. Infraestructures - Repintat vials
-6.000,00
Admó. Gral. Infraestructures - Sal nevades
-850,00
Ocí i emps lliure - Inversions en mobiliari
420,00
Ocí i temps lliure - Activitats dinamització espai
jove
-420,00
Camins Veïnals - Desborçament zones rurals
-725,91
Camins Veïnals - Neteja lleres riera
-1.178,95
17.258,34

Ap.
Pres.
Descripció Ap. Pressu. estat ingressos
23.46102
Subvenció Diputació - 2013 - Escola bressol
23.46104
Subvenció Diputació - 2013 - Polí. Educatives
34.46105
Subvenció Diputació - 2013 - Benestar social
Subvenció Diputació - 2013 - Promoció
44.46181
convivència
46.39908
Reintegrament cànon gestió residus municipals
34.46141
Subvenció Diputació - 2013 - Menjador escola
RESUM PER TIPUS DE MODIFICACIÓ:
060
Crèdits generats per ingressos
040
Transferències de crèdit positives
041
Transferències de crèdit negatives

Import
3.000,00
1.069,00
5.191,00
1.500,00
5.139,34
1.359,00
17.258,34

17.258,34
63.070,00
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63.070,00
17.258,34

TOTAL

Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de
quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis, en el web municipal i en
el Butlletí Oficial de la Província. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord
serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la
finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.
6. DENOMINACIÓ ESPAIS I VIES PÚBLIQUES: APROVACIÓ INICIAL
Anunciada i llegida la proposta, el Sr. alcalde explica que la proposta deriva de la
reunió que va tenir lloc el dia 3 de setembre a la que no hi va assistir cap
representant del grup socialista. Explica que els noms pretenen conservar les
denominacions a través de les quals és conegut l’indret, assenyalant que el de
“barquera” perquè era el nom que prenien aquelles finques que restaven en mans
dels seus propietaris per conrear directament.
El Sr. Francisco Guisado, regidor i portaveu del grup municipal PSC-Òdena,
anuncia el vota favorable del seu grup.
A continuació, sotmesa la proposta a votació, s’adopta per unanimitat dels onze
membres que formen la corporació, el següent ACORD.
La Comissió Especial de nomenclàtor en sessió que va tenir lloc el dia 3 de
setembre de 2013 va emetre dictamen on s’informava favorablement les sol·licituds
formulades per diversos veïns de la població i alhora realitzava propostes de noms
de carrers nous, modificació de noms de carrers existents en diversos sectors del
municipi, així com també propostes de denominació de determinats edificis
municipals.
Per tot això, dins del marc de les facultats d’organització i de conformitat amb les
previsions contingudes a l’art. 75 del Decret 1690/1986, d’11 de juliol que aprova el
Reglament de població i demarcació territorial dels ens locals, a la Resolució
9/4/1997, d’instruccions tècniques sobre la gestió i revisió en matèria de Padró
Municipal d’Habitants i l’art. 437 del Reglament hipotecari, s’acorda:
Primer. Prendre en consideració el dictamen de la comissió especial de
nomenclàtor de 3 de setembre de 2013 i aprovar inicialment la següent proposta:
Carrers amb nova denominació:
Districte
01

Secció
002

Entitat
El Pla

Via
Ctra. C-144

Nom proposat
C. Igualada

Cases en disseminat amb nova denominació
Districte
01
01

Secció
001
001

Polígon – parcel·la
8 49
12 60

Entitat
Casetes Mussons
Òdena

Nom proposat
Cal Garrido, 448
Cal Caçador, 725
7

Denominació edificis nous
Districte
01
01

Secció
001
002

Entitat
Espelt
El Pla

Edifici
Pista Poliesportiva
Pista Poliesportiva

Nom proposat
“La barquera”
“El Pla”

Segon. Sotmetre l'expedient a informació pública pel termini de vint dies, amb
efectes de presentació d'al·legacions i reclamacions, mitjançant la publicació de
l'anunci d'informació pública corresponent al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'edictes de l'Ajuntament.
Igualment es donarà audiència pública de l’expedient, durant el mateix termini, a
tots els veïns afectats pels canvis de denominació de carrer.
Tercer. Si durant el termini d’exposició pública i d’audiència no es presentessin
al·legacions, reclamacions o suggeriments, aquest acord esdevindrà definitiu.
Quart. Notificar l’acord als que apareguin com interessats i comunicar a l’Institut
Nacional d’Estadística, al Registre de la Propietat i a les companyies de serveis.
Cinquè. Finalitzat l’expedient s’emprendran les accions necessàries per mantenir
identificats sobre el terreny cadascuna de les vies amb nova denominació i els
edificis públics.
7. VIES PÚBLIQUES: PETICIÓ CESSIÓ TRAM CARRETERA BV-1106
EXP. P1072013001
Anunciada i llegida la proposta l’alcalde, Sr. Pep Solé, explica que es tracta de
sol·licitar a la Diputació de Barcelona la cessió del tram de carretera BV-1106, en
una llargada de 137 m. fins arribar aproximadament al final de Sant Miquel, per a
complementar el projecte que només resta polir per urbanitzar la carretera C37z.
Aquest, diu, seria el primer pas per obtenir la cessió perquè te una consideració
urbana segurament superior a la que dóna sortida cap a Manresa, i consideren que
hauria de ser municipal per facilitar les actuacions que si hagin de realitzar.
El Sr. Francisco Guisado, regidor i portaveu del grup municipal PSC-Òdena,
manifesta que més enllà de la oportunitat del bulevard, en aquest moment es tracta
de demanar la cessió de la via amb l’objecte d’afavorir la consolidació urbana
d’aquella zona. Diu que seria incongruent demanar la cessió de la N II i la C37 i no
fer-ho d’aquest tram, perquè a partir que passi a ser municipal serà el Ple qui
marcarà les actuacions sense dependència d’altres Administracions. Seguidament
anuncia el vot favorable del seu grup.
El Sr. Guisado demana poder disposar d’una còpia i del document de la Diputació
que ha donat lloc a l’acord.
El Sr. Alcalde diu que pot demanar-ho als tècnics d’urbanisme els quals ho tenen
per revisar i fer suggeriments. Quan a l’informe de Diputació diu que els hi farà
arribar.
A continuació, sotmesa la proposta a votació, s’adopta per unanimitat dels onze
membres que formen la corporació, el següent ACORD.
1er. La Diputació de Barcelona és titular de la carretera BV-1106 al seu pas per
Òdena.
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2on. L’Ajuntament d’Òdena està redactant un projecte constructiu per urbanitzar un
tram de la de la C-37z, el qual inclouria el tram de travessera urbana de la BV-1106,
entre els punts quilomètrics 3+285 – 3+470, que aboca al punt d’interjecció amb la
C-37z quina titularitat és de l’Administració Autonòmica i a qui ja s’ha sol·licitat la
cessió perquè pugui esdevenir vial urbà de gestió municipal.
3er. Arran de les converses mantingudes entre representants de l’Ajuntament
d’Òdena i de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona es va
acordar impulsar la cessió del tram que correspon a la BV-1106 assenyalat al
paràgraf precedent amb la consegüent adequació urbanística del mateix per a
poder ser rebut.
Adequació que realitzaria l’Ajuntament d’Òdena, en els termes que consten a
l’informe emès pels Serveis Tècnics de la Diputació de Barcelona, validat per
ambdues parts i amb un finançament prèviament acordat, que assumiria la
Diputació de Barcelona en la part corresponent a la superfície que l’hi és
repercutible.
4at. En data 27 de maig de 2013, els Serveis Tècnics de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat van elaborar un informe valoratiu del cost de renovació integral del
tram de travessera urbana objecte de la present proposta, el qual fou tramés a
l’Ajuntament per mitjà d’escrit del Diputat delegat d’Infraestructures, Urbanisme i
Habitatge de la Diputació de Barcelona, que va tenir entrada a l’Ajuntament el dia
26 de juliol de 2013.
5è. En data 29 d’octubre de 2013, ha emès informe l’arquitecte municipal, en el que
considera correcte la valoració econòmica de les obres a realitzar, efectuat pels
serveis tècnics de la Diputació de Barcelona.
Per tot això, en consideració al que disposa l’art. 206.2 i 4 del RDL 2/2003, de 28
d’abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
així com els arts. 27 i 31 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre que aprova el
Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya, a més de la legislació
concordant, s’acorda
Primer. Sol·licitar a la Diputació de Barcelona, la cessió a l’Ajuntament d’Òdena de
la carretera BV-1106 al seu pas per Òdena, entre els punts quilomètrics 3+285 –
3+470.
Segon. L’Ajuntament d’Òdena es compromet a acceptar mutació demanial
subjectiva que derivi de la successió administrativa i mantenir la destinació d’ús
públic de la via, sempre que s’acordi la cessió en les condicions que consten a
l’informe dels serveis tècnics de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat emès en data 27
de maig de 2013.
8. DRETS FUNERARIS
PRÒRROGA

INDEMNITZACIÓ

PER

CESSIÓ

DE

NÍNXOLS:

Anunciada i llegida la proposta el Sr. alcalde explica que es proposa prorrogar una
mesura que prové de 2006 i que s’ha demostrat eficient per a recuperar sepultures,
doncs l’abonament de quantitat esperona als titulars de drets a la devolució.
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Seguidament, sotmesa la proposta a votació, s’adopta per unanimitat dels onze
membres que formen la corporació, el següent ACORD.
En data 19 de desembre de 2012 el Ple de l’Ajuntament va acordar la pròrroga de la
mesura de foment a la cessió de nínxols a l’Ajuntament, fins el dia 31 de desembre
de 2013, consistent en l’establiment d’una indemnització equivalent al 50% del cost
del dret funerari que correspongui segons l’ordenança fiscal vigent, als titulars de
drets funeraris que els cedeixin a l’Ajuntament, essent a càrrec de l’Ajuntament les
despeses per l’exhumació de les sepultures.
Al llarg d’aquest any s’ha constatat que aquell acord ha esdevingut eficaç cara la
recuperació de nínxols, i s’ha fet palesa la conveniència de continuar amb aquesta
mesura de foment, al menys, un any més a partir del finiment de l’anterior termini,
per la qual cosa, s’acorda,
Primer. Prorrogar fins el 31 de desembre de 2014 la mesura de foment acordada
pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 7 de març de 2006, consistent en l’establiment
d’una indemnització equivalent al 50% del cost del dret funerari que correspongui
segons l’ordenança fiscal vigent, als titulars de drets funeraris que els cedeixin a
l’Ajuntament, essent a càrrec de l’Ajuntament les despeses per l’exhumació de les
sepultures.
Segon. Facultar al Sr. alcalde perquè resolgui les sol·licituds d’acord amb les
condicions aprovades.
9. CONTRACTE SERVEIS REDACCIÓ POUM: RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS I
PETICIÓ INFORME COMISSIÓ JURÍDICA ASSESSORA
Després d’anunciada i llegida la proposta el Sr. alcalde explica que es tracta de
resoldre les al·legacions formulades pel Sr. Miquel Domingo i tramitar l’expedient
per obtenir l’informe de la Comissió Jurídica Assessora amb l’objecte de rescindir el
contracte subscrit per a la redacció del POUM, doncs s’han mantingut reunions amb
el representant del Sr. Domingo per intentar trobar solucions i no s’ha vist la
voluntat de complir amb el que li es requerit. Arran de dites reunions, explica que
s’ha lliurat una part de la documentació reclamada.
El Sr. Francisco Guisado, regidor i portaveu del grup municipal PSC-Òdena
expressa que el model de municipi pot no ésser compartit però, diu, no s’ha tirat el
POUM endavant per manca de les adients directrius polítiques per a resoldre els
informes de la Generalitat. Entén que el procés s’ha fet malament des de l’inici igual
com en el tema de les indemnitzacions, i que ni el Govern municipal ni l’alcalde són
competents per rescindir el contracte del POUM, perquè va ser el Ple qui ho va
encarregar i és el Ple qui té la competència per interpretar i qui hauria d’haver resolt
els informes i donar les indicacions als redactors, o, diu, en el seu defecte inicar la
rescissió del contracte.
Considera que l’informe que fonamenta la proposta és feble, doncs cerca raons
però no està suficientment motivat i entén que la reclamació s’hauria de produir
quan s’acabin els treballs, o en el seu lloc, s’hagi rescindit el contracte. Afegeix que
tal com s’està fent és un assumpte que s’allargarà en el temps sense que doni els
fruits esperats.
Conclou que per què no es resolen adequadament les al·legacions i per manca de
motivació el seu grup votarà en contra.
El regidor Sr. Carles Casanova manifesta total desacord amb el que ha expressat el
Sr. Guisado i afegeix que una empresa que ha cobrat gairebé 400.000 euros ni tant
sols ha presentat els documents amb tots els perjudicis tècnics que origina per
poder informar als ciutadans. Afegeix que s’han fet reunions i “aquí ningú a
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presentat res”. A més diu, aquest POUM no havia de costar res, però que més de
130.000 euros els haurà d’assumir l’Ajuntament perquè una part no ha pagat.
El Sr. Guisado contesta que pel que resta pendent de realitzar cal que s’executi o
que s’arribi a un acord, doncs tota la documentació que es va requerir en el seu
moment va ser lliurada i a dia d’avui l’equip redactor no ha rebut cap instrucció de
com resoldre les prescripcions d’urbanisme. Recorda que és l’actual Govern amb
més de dos anys de responsabilitat qui s’ha de cuidar de resoldre-ho.
Continua dient que hi ha un conveni amb la Zona Franca, -que ha fet efectiva la
seva part- i diu que era tasca del govern i no de l’oposició, procurar que la resta
també pagués, fins i tot, el Consorci de la Zona Franca està reclamant a
l’Ajuntament els diners abonats, per tant, considera que el finançament del POUM
no ha preocupat mai al Govern actual, tot i ser una despesa molt important.
El Sr. Casanova respon que el mes de maig abans de les eleccions municipals
aquests diners no estaven pagats.
El Sr. alcalde posa de relleu que les instruccions no eren tant pel que digués el
Govern sinó que provenien de les prescripcions requerides per la Comissió
d’Urbanisme en relació a l’informe desfavorable de Medi Ambient i afegeix que si la
manca de lliurament de documents amb el pagament del 95% no és incompliment,
ja no sap què ho seria. Entén que és responsabilitat de equip de govern anterior
perseguir als que no havien pagat.
Quan a l’escrit de reclamació per part del Consorci de la Zona Franca (CZF) què
s’ha fet esment, diu que no entén de què es parla perquè no ha entrat cap escrit.
A continuació, sotmesa la proposta a votació, s’adopta per majoria absoluta, amb 6
vots a favor dels regidors i regidores integrants dels grups municipals CIU-Òdena i
Òdena2011-AM que formen el govern municipal i cinc vots en contra dels regidors i
regidores del grup municipal PSC-Òdena, el següent ACORD:
I Antecedents
1er. Mitjançant nota de l’alcaldia de 8 de gener de 2013, es va iniciar la tramitació
del procediment per a la incoació de l’expedient de resolució del contracte de
serveis l’objecte del qual és la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
d’Òdena (POUM) subscrit amb el Sr. Miquel Domingo Clota amb exigència de
responsabilitat a l’equip redactor.
2on. En data 29 de gener de 2013, el Sr. Jordi Carner, arquitecte contractat per
l’Ajuntament i coordinador dels treballs de redacció del POUM va emetre informe en
relació a distints aspectes referits a la tramitació del document de planejament, que
consta incorporat a l’expedient.
3er. En data 1 de febrer de 2013, es va emetre informe per part de secretariaintervenció en relació a la rescissió del contracte administratiu de serveis i
procediment a seguir, que s’incorpora a l’expedient.
4at. Mitjançant Resolució de l’alcalde núm. 66/2013, de 4 de febrer, es va incoar el
procediment de resolució contractual, amb possible confiscació de la garantia i el
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rescabalament , si escau, dels danys i perjudicis ocasionats per incompliment del
contracte.
5è. Mitjançant escrit de 5 de febrer de 2013, es va notificar al contractista Sr. Miquel
Domingo Clota i a la CAJA DE ARQUITECTOS S.COOP. DE CRÉDITO, en la seva
condició d’avalista, la Resolució d’incoació, atorgant-los-hi un termini de deu dies
naturals per a la vista de l’expedient i formulació d’al·legacions. Escrits que consta
acreditat van rebre el 8 i el 7 de febrer de 2013, respectivament.
6è. En data 13 de febrer de 2013, es va fer lliurament, prèvia sol·licitud d’una còpia
de l’expedient al senyor Miquel Domingo, a través del seu representant legal Sr.
Segimon Gallifa Casas.
7è. El 18 de febrer de 2013, mitjançant correu administratiu que va tenir entrada a
l’Ajuntament el dia 25 de febrer de 2013 amb número 814 del Registre, el Sr. Miquel
Domingo Clota va formular al·legacions i oposició al procediment d’incoació de la
rescissió del contracte de serveis per incompliment.
8è. El 12 de març de 2013, mitjançant acord del Ple municipal, adoptat per majoria
absoluta, es va ratificar, per raó de competència, el Decret d’incoació del
procediment de rescissió contractual, que va ser notificat de nou a l’interessat per a
coneixement i es va disposar d’un nou període d’audiència.
9è. El 4 d’abril de 2013, per mitjà de correu administratiu, la representació del Sr.
Miquel Domingo Clota va presentar noves al·legacions, donant per reproduïdes les
que havia formulat en data 18 de febrer de 2013, tret aquella que es referia a la
competència de l’òrgan incoador.
10è. El 16 d’abril de 2013, mitjançant correu administratiu dipositat a l’Oficina de
Correus en data 12 del mateix mes (registre d’entrada 1513) el Sr. Miquel Domingo
Clota, va presentar un escrit fent lliurament mitjançant suport CD d’una part de la
documentació requerida, considerant-la una primera entrega de documents i
anunciant que “la resta de documents i plànols es lliuraran en el format requerit en
els propers dies.”
11è. El 25 d’abril de 2013, el lletrat Sr. Roger Comas Pradera va emetre, en relació
a les al·legacions presentades, el següent Informe:
“ Objecte del present Informe jurídic
El present Informe té per objecte analitzar, des d’un punt de vista jurídic, l’escrit
d’al·legacions presentat, per registre de correu en data 18/02/2013 (registre
d’entrada a l’Ajuntament d’Òdena en data 25/02/2013, número 814), per l’advocat
Segimon Gallifa Casas, en nom i representació del Sr. Miquel Domingo Clota, el
qual s’oposa frontalment a l’expedient administratiu iniciat per aquest Ajuntament
relatiu a la incoació del procediment de rescissió, per incompliment del contracte de
serveis d’execució dels treballs de redacció del POUM d’Òdena, així com el
posterior escrit de data registre d’entrada 11 d’abril de 2013, número 1428.
1.

Antecedents a considerar:

(i)

Tal i com consta a l’expedient administratiu, en data 4 de desembre de 2008,
va formalitzar-se el contracte administratiu entre l’Ajuntament d’Òdena i el Sr.
Miguel Domingo Clota (aquest darrer actuant en nom propi i, al seu torn, en
representació de la societat mercantil “Projectes Tallercinc, SL”), l’objecte del
qual el constitueix la redacció dels documents de planejament corresponents
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al nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Òdena, d’acord amb els Plecs
de Prescripcions Tècniques i de Clàusules Administratives Generals i
Particulars aplicables al contracte susdit, en els concrets termes disposats en
la Clàusula 16 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, esmentat.
(ii)

En virtut de la Clàusula Segona del contracte administratiu de referència, el
Sr. Miquel Domingo Clota es comprometé amb l’Ajuntament d’Òdena, en nom
propi i de la societat mercantil “Projectes Tallercinc, SL”, a “l’execució dels
treballs esmentats, d’acord amb els plecs de prescripcions tècniques i de
clàusules administratives particulars i generals que regeixen aquest contracte,
que s’adjunten com a documents annexes a aquest contracte núms. 2, 3 i 4
respectivament, els quals accepta plenament, signant-los com a prova de
conformitat, i amb subjecció igualment als compromisos i millores exposats
pels adjudicataris en la seva proposició”.

(iii)

De conformitat amb allò expressat en la Clàusula Setena del contracte, “les
parts es sotmeten expressament als preceptes de la legislació sobre
contractació de les administracions públiques i de les normes que la
despleguen, als preceptes d’aplicació supletòria previstos en la condició 3ª del
plec de clàusules administratives generals i a la resta de normes jurídiques
aplicables al present contracte”.

(iv)

A banda, la Clàusula 10 del “Plec de Prescripcions Tècniques Particulars per
a l’adjudicació del contracte de serveis per a la redacció del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal d’Òdena, mitjançant procediment obert”, disposa
literalment el següent:
“10. PRESENTACIÓ:
La documentació es presentarà en suport paper i format digital d’acord amb
les prescripcions que estableixi l’Ajuntament d’Òdena.
Del document se’n presentaran tants exemplars com siguin necessaris per a
la tramitació de l’expedient.
Es lliurarà també un exemplar sencer en suport informàtic on els fitxers gràfics
es presentaran en format DWG i els fitxers de base de dades es presentaran
en format MSACCES. Els fitxers de text en format WORD.
Les capes cartogràfiques digitals referents al Pla d’Ordenació han d’encaixar
perfectament sobre la cartografia 1:1000 en el cas de la cartografia
d’ordenació del sòl urbà i urbanitzable i sobre el plànol 1:5000 per al cas del
no urbà (s’entén, no urbanitzable), sense existir desplaçaments, rotacions o
canvis d’escala.
La informació a estructurar ha de diferenciar-se dels elements propis de la
cartografia topogràfica, és a dir, sense utilitzar aquests elements per fer
ombrejats, etc.
Cal diferenciar en capes les claus identificatives dels plans, així com les
etiquetes descriptives dels elements.
(...).
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Facilitar una relació amb les capes del CAD i els elements que conté. En cas
que un element estigui format per diverses capes, facilitar les instruccions per
a la reconstrucció de l’element i de les seves etiquetes.
Es lliurarà també a l’Ajuntament d’Òdena, tota la documentació suplementària
que ha servit per a redactar el Pla i que tindrà el contingut següent:
Dades de camp topogràfiques.
Fulls de camp referents a recollides de dades i comprovacions fetes “in situ”.
Còpies de tots els plànols utilitzats per a la comprovació. Amb les anotacions
resultants.
Actes de les reunions celebrades.
Qualsevol altra informació que l’Ajuntament d’Òdena (o l’equip redactor)
consideri adient”.
(v)

Per altra banda, la Clàusula 9 del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars
descriu clarament la documentació tècnica que haurà d’integrar l’instrument
urbanístic de planejament general que ens ocupa.

(vi)

Al seu torn, la Clàusula 12 del mateix Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars disposa clarament que “la supervisió i aprovació de cadascuna de
les unitats de treball, per part de l’Ajuntament d’Òdena, és condició obligada
per tal que l’equip redactor pugui desenvolupar d’altres unitats de treball que
depenguin de les primeres”, tot afegint que “en qualsevol lliurament parcial,
l’Ajuntament d’Òdena revisarà la documentació corresponent, indicant, si és el
cas, els arranjaments a realitzar per l’equip redactor”.

(vii) Addicionalment, la mateixa Clàusula 12 esmentada disposa que “l’autor del
planejament, un cop acceptat l’encàrrec, s’obliga a realitzar-lo sota les
directrius contingudes en el present Plec i seguint la metodologia i els
procediments que en aquest s’indiquen (...)”.
(viii) Nogensmenys l’anterior regulació, no consta aportada a l’expedient
administratiu corresponent fins al moment cap versió complerta del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal, objecte de tramitació, en els formats
expressats en la Clàusula 10 del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars
pel qual es regeix el contracte, ni tant sols de les versions que han estat
sotmeses a l’aprovació pel Plenari Municipal.
(ix)

Arribats a aquest punt, mitjançant comunicació d’Alcaldia de data 14 de març
de 2012, tramesa en l’expedient administratiu al marge referenciat, es formulà
un requeriment al Sr. Miguel Domingo Clota per tal que “en un termini de 10
dies lliuri a l’Ajuntament un exemplar sencer dels treballs elaborats fins el
moment present, el qual ha de presentar-se en suport informàtic on els fitxers
gràfics tindran format DWG i els fitxers de bases de dades en format
MSACCES, i els fitxers de text en format WORD”; sense que consti
complimentat degudament atès aquest requeriment en el termini conferit a
l’efecte.

(x)

Amb posterioritat, en data 25 de setembre de 2012, l’Ajuntament d’Òdena
conferí un termini addicional de deu (10) dies hàbils per tal que fossin lliurats
a aquesta Administració “un exemplar complert i sencer de tots els treballs
elaborats fins a la present data, referents al Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal en curs d’aprovació, els quals hauran de presentar-se en suport
14
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informàtic, on els fitxers gràfics hauran de lliurar-se en format DWG, els fitxers
de bases de dades en format MSACCES i els fitxers de text en format
WORD”.
(xi)

En aquell requeriment, amb caràcter d’advertiment, s’informà literalment tant
al responsable de l’equip tècnic que resultà adjudicatari del concurs (Sr.
Miquel Domingo Clota), com a la resta d’integrants del mateix equip, que “en
cas que no procedeixi a donar compliment al present requeriment en els
termes en què ha estat formulat, per part de l’òrgan de contractació, a
requeriment de l’Alcaldia i prèvia l’emissió dels informes tècnic i jurídic
pertinent, es procedirà amb immediatesa a incoar i tramitar el procediment
administratiu corresponent a fi i efecte de que, en darrer terme, siguin
depurades totes les responsabilitats en què pugui incórrer l’adjudicatari, al
marge dels danys i perjudicis que l’incompliment de les seves obligacions hagi
pogut causar”.
Envers aquest requeriment, consta aportat a l’Ajuntament per part del Sr.
Miquel Domingo i Clota, en nom i representació de l’equip redactor del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal de constant referència, un escrit
d’al·legacions datat de 30 d’octubre de 2012, amb data d’entrada de 8 de
novembre de 2012 (correu administratiu), mitjançant el qual s’exposen un
seguit de manifestacions les quals, per evitar reiteracions innecessàries, ens
remetem a elles i a l’expedient administratiu.

(xii) A la vista de l’anterior, l’Alcaldia va sol·licitar a la Secretària municipal
l’emissió del pertinent informe jurídic que discerneixi, des de la vessant
jurídica, en la procedència de la resolució contractual dels serveis de redacció
del POUM, i en l’exigència de responsabilitat a l’equip redactor com a
conseqüència de la seva obligació d’indemnitzar tots els danys i perjudicis
que es causin a tercers com a conseqüència de la seva actuació.
(xiii) Evacuat el corresponent informe jurídic, mitjançant acord de data 4 de febrer
de 2013, l’Ajuntament d’Òdena va incoar procediment de rescissió, per
incompliment, del contracte de serveis per a l’execució dels treballs de
redacció dels documents del POUM i la reclamació de danys i perjudicis que
s’hagin pogut ocasionar a l’Ajuntament d’Òdena, notificant-ho a l’interessat en
data 8 de febrer de 2013 i, atorgant el corresponent tràmit de 10 dies, als
efectes de formular les al·legacions corresponents.
(xiv) Mitjançant escrit amb registre de correus de data 18 de febrer de 2013
(registre de l’Ajuntament de data 25 de febrer de 2013, número 814), el Sr.
Segimon Gallifa Casas va presentar, en nom i representació del Sr. Miquel
Domingo Clota, i dins el termini conferit a l’efecte, el corresponent escrit
d’al·legacions quin contingut desenvoluparem en el següent apartat número 3.
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(xv) Amb posterioritat, mitjançant escrit de data 11 d’abril de 2013 (registre
d’entrada número 1428), el Sr. Segimon Gallifa Casas reitera el “petitum” de
l’escrit d’al·legacions abans presentat.
Als efectes oportuns, i ja d’entrada, es vol deixar palès que en el present informe es
rebatran cadascun dels arguments jurídics plasmats en dits escrits d’al·legacions
presentats pel Sr. Miquel Domingo Clota, i així mateix, s’informarà de la
procedència de seguir amb la tramitació de l’expedient administratiu oportunament
incoat.
2.

Contingut de l’escrit d’al·legacions presentat pel Sr. Miquel Domingo
Clota:
L’escrit d’al·legacions presentat pel Sr. Miquel Domingo Clota (i per remissió
també el de data 11 d’abril de 2013) pretén fonamentar la improcedència de
l’inici de l’expedient de rescissió del contracte de serveis per l’execució dels
treballs del POUM d’Òdena i llur responsabilitat, en base als següents
fonaments jurídics:
•

•

De caràcter formal: Nul·litat de l’acte administratiu.
•

NOTIFICACIÓ DEFECTUOSA.

•

IMPROCEDÈNCIA DEL TERMINI CONCEDIT PER
EXAMINAR L’EXPEDIENT I FORMULAR AL·LEGACIONS.

•

INCOMPETÈNCIA DE L’ÒRGAN PER A LA INCOACIÓ I
CORRESPONENT
TRAMITACIÓ
D’UN
EXPEDIENT
D’AQUESTA NATURALESA.

De caràcter material: Amb el següent contingut.
•

FALTA DE LLIURAMENT DE LA DOCUMENTACIÓ DEL
POUM D’ÒDENA EN FORMAT: DWG; MSACCES, I WORD,
INCLOSA EN LA CLÀUSULA NÚMERO 10 DEL
CONTRACTE DE REDACCIÓ DEL POUM.

•

MANCA D’IMPULS PER PART DE L’EQUIP REDACTOR
PER DONAR COMPLIMENT ALS REQUISITS EFECTUATS
PER LA COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME.

•

LA MANCA D’APORTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ EN
ELS FORMATS EXPRESSATS, AFECTEN GREUMENT EL
PROCÉS D’EMISSIÓ D’INFORMES I CERTIFICATS
D’APROFITAMENT URBANÍSTIC.

A la vista de les anteriors interessades manifestacions -totes elles de caràcter
general i sense entrar en el detall del que es pretén acreditar-, el Sr. Segimon
Gallifa Casas, en nom i representació del Sr. Miquel Domingo Clota, sol·licita
de l’Ajuntament d’Òdena el següent:
“a) es procedeixi a deixar sense efecte l’expedient administratiu
iniciat
per aquest Ajuntament de procedir a la incoació del
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procediment de rescissió, per incompliment del contracte de serveis
per a l’execució dels treballs de redacció del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal d’Òdena.
b) s’acordi així mateix donar a l’Equip Redactor del POUM, els criteris
i les directrius necessàries per tal de donar compliment a la resolució
de las Comissió Territorial d’Urbanisme de la Generalitat de
Catalunya, i/o,
c) en el seu cas, procedir a la corresponent resolució de mutu acord
del referit contracte de serveis”.
3.

Fonaments jurídics de la contesta a les al·legacions:
4.1.- En relació a les al·legacions de caràcter formal.
a) En relació a l’afirmació de l’al·legant relativa a que “L’escrit rebut data a
Òdena, 5 de febrer de 2013, signat per l’Alcalde, senyor Carles Casanova,
entenem, no reuneix els requisits de l’article 58 la Llei 30/1992”, sense
acreditar res més al respecte, el cert és que no es tracta d’una notificació de
l’acte instructor en els termes que preveu l’article 58 de la LRJPAC, sinó de
donar audiència al contractista, tal i com preveu l’article 109 del Reial decret
1098/2001, de 12 d’octubre, que aprova el Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques i l’article 84 de la LRJPAC,
d’aquí la improcedència d’aquest concret motiu oposat.
b) En relació a l’afirmació de l’al·legant relativa a que “Per tant, és evident la
nul·litat de l’acte en qüestió per la indefensió causada a aquesta part, en el
sentit d’escurçar sense emparament legal el termini que la Llei concedeix per
tal de poder formular les al·legacions pertinents a la incoació del procediment
de rescissió per incompliment contractual”, hem de dir que tal manifestació
també és improcedent, doncs en el present expedient, contràriament al que
afirmar la representació del Sr. Miquel Domingo Clota, resulta d’aplicació allò
que determina l’article 109.1.a) del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre,
que aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, el qual determina l’obligació de donar un tràmit
d’audiència, al tractar-se d’un procediment contradictori, pel termini de 10 dies
naturals.
D’altra banda, en relació a la suposada “indefensió” que se li ha causat pel
termini concedit, el cert és que a la vista de l’escrit presentat no podem
compartir tal percepció, doncs les al·legacions presentades consten d’un
document de considerable extensió (12 pàgines més els corresponent
annexes) i d’una deguda i àmplia justificació.
c) En l’últim motiu formal al·legat, la representació del Sr. Miquel Domingo
Clota afirma que “la incoació d’aquest expedient s’ha d’entendre nul·la de ple
dret per haver estat dictada per òrgan manifestament incompetent”.
Tal afirmació cal considerar-la ajustada a Dret, en la mesura que l’òrgan
competent per interpretar i resoldre el contracte és el Ple (article 224.1 del
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TRLCSP i article 109.1 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, que
aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques).
No obstant l’anterior, aquest aspecte quedarà resolt amb la ratificació del
Decret d’alcaldia pel mateix Ple que convalida l’acte, motiu pel qual també
resulta procedent desestimar aquest motiu.
L’al·legació respecte aquest extrem ja ha estat complimentada degudament
tal i com reconeix el propi al·legant mitjançant escrit de data 11 d’abril de
2013.

4.2.- En relació a les al·legacions de caràcter material.
a) En relació a la “Falta de lliurament de la documentació del POUM d’Òdena
en forma DWG; MSACCES i WORD, inclosa en la clàusula 10 del contracte
de redacció del POUM” (punt 1 que ocupa les pàgines 4 a 7 de l’escrit
d’al·legacions).
Manifesta el Sr. Miquel Domingo Clota que “l’Equip redactor del POUM
d’Òdena, mai i en cap moment s’ha negat a fer el lliurament de la
documentació mencionada i en la forma requerida en la clàusula no 10 del
contracte, de redacció del POUM, com tampoc ho fa ara” i que “El recull i el
lliurament de la dita documentació en format paper i (PDF), ha servit per a
que l’Ajuntament procedís a la tramitació administrativa del POUM d’Òdena”.
Reafirmant l’anterior, insisteix l’al·legant amb la següent conclusió:
“Així doncs, i a tall de conclusió d’aquest punt referit al lliurament de
la documentació informàtica en format DHG; MSACCES i WORD dir:
1) En cap moment en tant que Director de l’Equip Redactor del
POUM d’Òdena, s’ha pretès, ni per un sol moment, no efectuar el
lliurament de la documentació informàtica, establerta en la clàusula
10 del Contracte de serveis en el seu dia subscrit amb aquest
Ajuntament.
2) Que el lliurament de la referida documentació correspon efectuarlo en el moment de la finalització dels treballs de redacció del POUM
d’Òdena, i/o de la resolució d’aquest contracte de serveis.
3) Que prenent en consideració per part de l’Ajuntament d’Òdena, tot
l’expressat en els punts anteriors, i deslliurant de qualsevol possible
responsabilitat en aquest sentit a aquest Equip Redactor, res obsta
per tal de procedir a atendre aquesta reclamació de l’Ajuntament, a
fer entrega de la documentació informàtica referida a la redacció del
POUM d’Òdena, en els formats DWG, MSACCES i WORD”.
És a dir, sense acreditar res al respecte, el Sr. Miquel Domingo Clota afirma
que va efectuar correctament l’entrega de la totalitat de la documentació que
integra els treballs del POUM d’Òdena i que, prova d’això, és que
l’Ajuntament d’Òdena no ha reclamat res en cap de les diverses fases
d’aprovacions del planejament de constant referència.
En primer lloc cal posar de manifest, tal i com el propi al·legant manifesta en
el seu escrit d’al·legacions, que la única documentació que “teòricament” ha
entregat a l’Ajuntament d’Òdena és aquella -la que sigui-, però en format
paper i PDF. Per tant, ja d’entrada, en l’escrit presentat per l’interessat,
indirectament s’està reconeixent que en cap moment s’ha entregat a
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l’Ajuntament d’Òdena la documentació del POUM en format DWG, MSACCES
i WORD.
Així mateix, es constata en l’informe tècnic que consta a l’expedient
administratiu sol·licitat a l’efecte (i que transcriu l’al·legant desviant
interessadament -al seu favor- llur contingut), el següent:
“En relació a la documentació presentada a l’Ajuntament per l’equip
redactor del POUM, cal recordar que va ser aportada a l’Ajuntament
la documentació complerta definida a l’article 59 del text refós de la
Llei d’urbanisme en format paper i digital (format PDF) per tal de
procedir a les aprovacions inicial i provisional. No li consta, al tècnic
sotasignat, que fos lliurat cap exemplar sencer en suport
informàtic (...)”.
Als efectes oportuns, interessa posar de relleu que la Clàusula 10 del “Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars per a l’adjudicació del contracte de
serveis per a la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Òdena,
mitjançant procediment obert”, disposa literalment, el que a continuació
transcrivim:
“10. PRESENTACIÓ
La documentació es presentarà en suport paper i format digital
d’acord amb les prescripcions que estableixi l’Ajuntament d’Òdena.
Del document se’n presentaran tants exemplars com siguin
necessaris per a la tramitació de l’expedient.
Es lliurarà també un exemplar sencer en suport informàtic on els
fitxers gràfics es presentaran en format DWG i els fitxers de
base de dades es presentaran en format MSACCES. Els fitxers
de text en format WORD.
Les capes cartogràfiques digitals referents al Pla d’Ordenació han
d’encaixar perfectament sobre la cartografia 1:1000 en el cas de la
cartografia d’ordenació del sòl urbà i urbanitzable i sobre el plànol
1:5000 per al cas del no urbà (s’entén, no urbanitzable), sense existir
desplaçaments, rotacions o canvis d’escala.
La informació a estructurar ha de diferenciar-se dels elements propis
de la cartografia topogràfica, és a dir, sense utilitzar aquests
elements per fer ombrejats, etc.
Cal diferenciar en capes les claus identificatives dels plans, així com
les etiquetes descriptives dels elements.
(...).
Facilitar una relació amb les capes del CAD i els elements que conté.
En cas que un element estigui format per diverses capes, facilitar les
instruccions per a la reconstrucció de l’element i de les seves
etiquetes.
Es lliurarà també a l’Ajuntament d’Òdena, tota la documentació
suplementària que ha servit per a redactar el Pla i que tindrà el
contingut següent:
Dades de camp topogràfiques.
Fulls de camp referents a recollides de dades i comprovacions fetes
“in situ”.
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Còpies de tots els plànols utilitzats per a la comprovació. Amb les
anotacions resultants.
Actes de les reunions celebrades.
Qualsevol altra informació que l’Ajuntament d’Òdena (o l’equip
redactor) consideri adient”.
És a dir, consta palès a l’expedient administratiu que l’Equip redactor,
contràriament al que afirma el Sr. Segimon Gallifa, no va lliurar en format
DWG, MSACCES i WORD (tal i com determina el “Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars per a l’adjudicació del contracte de serveis per a la
redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Òdena, mitjançant
procediment obert”) la documentació relativa als treballs de redacció del
POUM d’Òdena.
A la vista de l’anterior, és plausible que l’equip redactor del POUM ha actuat,
en el marc del seu contracte de serveis, incomplint amb llurs determinacions
del “Plec de Prescripcions Tècniques Particulars per a l’adjudicació del
contracte de serveis per a la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal d’Òdena, mitjançant procediment obert”.
En conseqüència amb l’anterior, l’Ajuntament d’Òdena, amb bon criteri, ha
d’exigir a l’autor del planejament que compleixi amb el seu treball seguint
totes i cadascuna de les condicions del contracte de serveis signat en el seu
dia, i per tant, si dita Administració Local no dóna per bona la documentació
entregada en paper i format PDF és perquè s’està incomplint amb el que es
va pactar. Dita conducta municipal es troba emparada per allò que disposa la
clàusula “12. Acceptació dels treballs” del “Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars per a l’adjudicació del contracte de serveis per a la redacció del
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Òdena, mitjançant procediment
obert”, apartat cinquè:
“L’autor del planejament, un cop acceptat l’encàrrec s’obliga a
realitzar-lo sota les directrius contingudes en el present Plec i seguint
la metodologia i els procediments que en aquest s’indiquen, i no
s’acceptarà per part de l’Ajuntament d´Òdena, cap unitat de
treball que no estigui elaborada d’acord amb els extrems
esmentats”.
Prova de que el Sr. Miquel Domingo Clota no va portar a terme el
corresponent lliurament de la documentació en els formats esmentats es que
mitjançant escrit de data 11 d’abril de 2013 el representant de l’Equip
Redactor afirma que “per dissipar tot dubte de quina ha estat en tot moment la
voluntat de l’Equip Redactor, per medi d’aquest escrit, formalment es
comunica que es procedirà, al lliurament, en els propers dies, en el format
requerit: DWG;MSACCES i WORD de tota la documentació que integra el
POUM d’Òdena”.
A la vista de l’exposat i acreditat, podem afirmar que el Sr. Miquel Domingo
Clota, com a responsable de l’equip redactor del POUM, efectivament no va
fer lliurament dels exemplars del POUM en els formats pactats DWG,
MSACCES i WORD.

b) En relació a la “Manca d’impuls per part de l’equip redactor per donar
compliment als requisits efectuats per la Comissió Territorial d’Urbanisme”
(punt 2 que ocupa les pàgines 7 a 10 de l’escrit d’al·legacions).
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En aquest apartat, l’advocat Sr. Segimon Gallifa Casas manifesta que “el
primer que s’ha de dir i que ha de servir per deixar la mateixa sense efecte, és
que l’impuls en matèria de planejament urbanístic no correspon en absolut a
un equip redactor sinó al planejador, és a dir, l’Ajuntament”.
En conseqüència amb l’anterior qui al·lega justifica hàbilment que en el marc
de la redacció del POUM, l’Equip redactor estava a l’espera de rebre
indicacions de l’Ajuntament d’Òdena i que tals indicacions no van arribar mai i
que “Per tant, l’Equip redactor no podia fer altra cosa que la que va fer, que
com s’ha dit va consistir en demanar aquests criteris a l’Ajuntament en les
reunions a l’efecte i com això no va succeir, es va procedir a entrar en deguda
forma l’escrit referenciat en demanda d’aquests criteris per tal de donar
compliment a la resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la
Generalitat de Catalunya”.
Per tal d’acreditar aquests extrems, el
al·legacions escrit de data 30 d’octubre
redactor demana de l’Ajuntament d’Òdena
donar compliment a la resolució de la
competent a l’efecte.

contrari acompanya a les seves
de 2012, segons el qual, l’Equip
quin és el criteri a seguir per tal de
Comissió Territorial d’Urbanisme

S’ha de tenir en compte que la clàusula “6.3 Aclariments i informacions
complementàries” del “Plec de Prescripcions Tècniques Particulars per a
l’adjudicació del contracte de serveis per a la redacció del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal d’Òdena, mitjançant procediment obert” determina, als
presents efectes, el següent:
“En el decurs de la redacció dels treballs, l’equip redactor podrà
sol·licitar tota mena d’aclariments i informacions complementàries, i
fer paleses les consideracions que cregui oportunes a l’Ajuntament
d’Òdena.
L’Ajuntament d’Òdena procurarà atendre en la mesura que sigui
possible les esmentades comunicacions; ara bé, la manca o el
retard en la resposta no es considerarà en cap moment com a
causa de defectes, mancances o retards en la redacció dels
documents de planejament, donat que és obligació de l’equip
tècnic desenvolupar-lo sense més aportacions de l’Ajuntament
d’Òdena, que les que figuren en aquest Plec. En cap cas podran
servir les normes contingudes en aquest Plec per justificar l’omissió
d’estudis o descripcions que a judici del coordinador de la Redacció
dels documents de Planejament, han d’integrar el mateix”.
En consonància amb l’anterior, la clàusula “6.4 Informe sobre la marxa de
treballs. Seguiment i control” del “Plec de Prescripcions Tècniques Particulars
per a l’adjudicació del contracte de serveis per a la redacció del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal d’Òdena, mitjançant procediment obert”
determina pel que aquí interessa, el següent:
“Periòdicament, i mentre duri la redacció dels documents de
Planejament, el Director del Pla està obligat a informar
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detalladament i per escrit a l’Ajuntament d’Òdena, de l’estat de
desenvolupament dels treballs en curs. També facilitarà a
l’Ajuntament d’Òdena, les dades corresponents a l’actualització del
Pla de Treball vigent.
Als efectes de seguiment i control dels treballs, l’Ajuntament
d’Òdena, podrà requerir quan ho consideri necessari, a l’equip
redactor, per examinar els treballs, rebre les explicacions que se
sol·licitin sobre la marxa de les tasques en curs o qualsevol altra
qüestió”.
És a dir, en el marc de la contractació de la redacció dels treballs del POUM
és cert que l’Ajuntament d’Òdena podia requerir a l’Equip encarregat del
mateix d’examinar els treballs elaborats i de rebre explicacions sobre llurs
tasques en curs, però no es menys cert que qui realment havia d’assumir la
iniciativa del treball sense “més aportacions de l’Ajuntament d’Òdena” era
l’Equip tècnic contractat, doncs resulta que era precisament aquest Equip
expert en matèria urbanística, qui era coneixedor de les actuacions que calia
impulsar a nivell tècnic-urbanístic per tal de donar una deguda resposta al
requeriment formulat per l’Administració Autonòmica.
No es pot excusar l’al·legant afirmar que “L’Equip redactor no pot donar
resposta als punts als que fa referència l’informe del Departament de Territori
i Sostenibilitat, sense conèixer les noves directrius i criteris urbanístics de
l’actual equip de govern municipal. L’informe fa unes consideracions
tècniques, però per atendre-les cal unes preses de posició política que no he
rebut, tal i com s’ha posat de manifest en aquest escrit”, doncs cal tenir
present que, en aplicació del consell de l’equip redactor, el POUM fou sotmès
a aprovació provisional per part del Plenari de l’Ajuntament sense comptar
amb la resolució favorable sobre la proposta de memòria ambiental, obviant
allò que disposa l’article 115 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
A banda, cal deixar palès que, com s’ha anticipat, el conjunt de qüestions a
què fa referència l’informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme en la seva
darrera resolució de suspensió del tràmit d’aprovació definitiva del POUM no
és sinó el reflex de la resolució desfavorable a la proposta de memòria
ambiental, que fou informada per l’OTAA amb anterioritat a la susdita
resolució urbanística.
En aquest sentit, no pot al·legar-se el desconeixement, per part de l’equip
redactor, de les consideracions imposades per l’òrgan ambiental en el tràmit
urbanístic de redacció del planejament general alhora de formular el
document tècnic del POUM que fou sotmès a aprovació provisional.
En aquest mateix sentit, i per altra banda, cal notar que el conjunt de
qüestions que consten reflectides en la resolució de la Comissió Territorial
d’Urbanisme, a les que al·ludeix (i transcriu parcialment) l’escrit d’al·legacions
aportat pel Sr. Miquel Domingo, en cap cas requereixen d’instruccions o
indicacions d’aquest Ajuntament, més enllà dels criteris i consideracions que
ja foren aportades en el seu dia i que consten reflectits en el conjunt de
documents integrants del POUM en tràmit. En aquest sentit, és de notar que
l’esmena del document tècnic del POUM a raó de les qüestions que imposa la
Comissió Territorial d’Urbanisme competent, esdevé un treball merament
tècnic, sense que calgui cap especial aportació de l’Ajuntament en un sentit
concret, car el que precisament es demanà i s’esperava d’aquest equip
redactor és la subsanació del POUM en aquests punts. Addicionalment, no
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pot tampoc obviar-se que el resultat de la participació ciutadana, que consta
aportat a l’expedient del POUM, és prou clar com perquè l’equip tècnic
redactor pugui completar, si més no, el POUM en tràmit donant compliment a
les consideracions imposades per l’òrgan competent en matèria urbanística.
Per tant, per més que es pretengui fer creure el contrari, esqueia a l’equip
redactor impulsar la seva tramitació, donant compliment als requisits
urbanístics imposats per la Comissió Territorial d’Urbanisme, sense dilacions
ni excuses que perjudiquen greument els interessos legítims d’aquesta
Administració pública. Subsanació que, d’altra banda, calia completar de
conformitat amb la legislació urbanística aplicable i seguint els criteris, com no
podria ésser d’altre manera, tant de l’òrgan ambiental com de la Comissió
Territorial d’Urbanisme competent per a l’aprovació definitiva del POUM,
sense esperar les indicacions de l’Ajuntament d’Òdena, motiu pel qual no
poden prosperar tampoc aquí les al·legacions efectuades pel Sr. Miquel
Domingo Clota.
c) En relació a la “Manca d’aportació de la documentació en els fonaments
expressats, afecten greument al procés d’emissió d’informe i certificats
d’aprofitament urbanístic” (punt 3 que ocupa les pàgines 10 i 11 de l’escrit
d’al·legacions).
En aquest últim punt, i conseqüentment amb el que fins al moment havia
al·legat el Sr. Miquel Domingo Clota, es conclou que “en quan al tema de
danys i perjudicis, al·legat per l’Ajuntament, aquests, no podrien derivar-se en
cap cas, llevat d’un manifest desconeixement del contingut i abast d’un
document que no consta aprovat i per tant no publicat, i en conseqüència no
executiu” i que “en conseqüència, s’ha d’entendre que qui ha incomplert el
contracte no es sinó el propi Ajuntament”.
Respecte d’aquest punt, cal informar, com ja s’advertí a l’equip redactor per
escrit en reiterades ocasions, que la manca d’aportació a l’Ajuntament de la
documentació del POUM, en el format abans esmentat en efecte, està
afectant greument el procés d’emissió d’informes tècnics i Certificats
d’aprofitament urbanístic, amb els quals no pot aportar-se l’annex documental
o gràfic pertinent, referit al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal en
tramitació, en compliment de l’obligació d’informació que recau en aquesta
Administració; com tampoc permet, aquest incompliment, la continuació de les
converses que convé seguir mantenint amb els organismes i Administracions
públiques les competències de les quals es veuen o es poden veure
afectades per la tramitació del planejament al·ludit.
Per més que el Sr. Domingo pretengui justificar el contrari, el cert és que
l’absència de dita documentació resulta de vital necessitat per aquesta
Administració, per més que el planejament de referència no estigui aprovat
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme competent a l’efecte.
En relació amb aquest fet, cal tenir molt present que, de conformitat amb allò
que estableix l’article 214 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, esdevé obligació del contractista d’indemnitzar tots els danys i
perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions que
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requereixi l’execució del contracte. I la manca d’aportació de la documentació
requerida per aquest Ajuntament, així com la deixadesa i abandonament de
les tasques redacció del planejament general, els criteris per a la
complementació del qual han estat sobradament indicades, no permet a
aquest Ajuntament donar compliment en forma a les seves obligacions
relatives a la publicitat i participació en els processos de planejament, en els
termes que disposa l’article 8 del vigent Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, com tampoc permet, a
la fi, disposar del planejament urbanístic general, en revisió del planejament
vigent, això és, del POUM en qüestió.
Per tot l’anterior, resulta plausible l’exigència de responsabilitat a l’equip
redactor com a conseqüència de la seva obligació d’indemnitzar tots els
danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de la seva
actuació.
Per tant , plantejats tots els anteriors termes, podem finalitzar que l’expedient
de rescissió contractual adoptat per aquest Ajuntament d’Òdena esdevé
ajustat a dret.
Per contra, les raons esgrimides pel Sr. Miquel Domingo Clota per no procedir
a tal rescissió no troben suport en cap de les clàusules de contracte, ni dels
Plecs de clàusules corresponents, d’aquí que es pugui afirmar que
efectivament ha existit un incompliment del contracte de redacció dels treballs
del POUM per part del Sr. Domingo, i més quan no s’ha provat per aquell que
l’estat actual de redacció de dit document sigui degut a la inactivitat de
l’Ajuntament contractant, sinó més bé per raons imputables únicament i
exclusiva a l’equip redactor del POUM.
4.

Conclusió final:
Atesos els antecedents i fonaments jurídics exposats, podem concloure que:
a. Esdevé jurídicament procedent desestimar les al·legacions (tant formals
com materials) presentades pel Sr. Miquel Domingo Clota, pels motius
que han quedat àmpliament explicitats en el present informe i, en
conseqüència, resulta ajustat a dret prosseguir amb la tramitació del
procediment de rescissió, per incompliment, del contracte de serveis per a
l’execució dels treballs de redacció dels documents del POUM i a la
reclamació de danys i perjudicis que s’han pogut ocasionar a aquesta
Administració Local, fins llur resolució definitiva .”

12è. Consta a l’expedient l’Informe redactat per l’arquitecte municipal en què
s’acredita que el CD lliurat amb l’escrit 1513 del Registre d’Entrada, conté tota la
documentació que el Sr. Domingo relaciona al document registrat.
13è. Durant el període comprés entre el 20 de juny de 2012 i el 22 d’octubre de
2013, consta que l’ajuntament d’Òdena, bé amb presència de l’alcalde i del lletrat
Sr. Roger Comas i l’advocat Sr. Segimon Gallifa en representació del Sr. Miquel
Domingo, van mantenir converses amb l’objecte d’assolir un acord i finalitzar el
procediment per via convencional.
14è. No consta al Registre d’entrada de l’Ajuntament d’Òdena, que amb
posterioritat al dia 16 d’abril de 2013, el Sr. Domingo hagi fet lliurament de la
documentació restant i dels plànols en el format requerit tal i com expressa a l’escrit
registrat amb número 1513/2013 del Registre d’Entrades.
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En base als antecedents ressenyats, atès que ha transcorregut temps més que
suficient per a la presentació de la resta de documentació en els termes acordats,
que complementin els que el contractista va lliurar en data 16 d’abril de 2013.
Vist l’informe de secretaria-intervenció.
Atesa la legislació aplicable, s’acorda:
Primer. Desestimar les al·legacions formals i materials presentades pel Sr. Miquel
Domingo Clota, per les raons que s’expressen a l’informe transcrit a l’antecedent
núm. 11 de la proposta.
Segon. Prosseguir la tramitació de l’expedient de rescissió contractual i reclamació
de danys.
Tercer. Sol·licitar a la Comissió Jurídica Assessora a través de la corresponent
Conselleria de la Generalitat, l’emissió de dictamen preceptiu previ a l’acord de
resolució contractual.
10. MOCIONS
10.1 SOBRE LA MODIFICACIÓ DEL RDL 8/2013 DE MESURES URGENTS
CONTRA LA MOROSITAT DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I DE
SUPORT A ENTITATS LOCALS AMB PROBLEMES FINANCERS
Anunciada i llegida la Moció, el Sr. alcalde explica que els ajuntaments que tenen
deutes amb proveïdors, l’Estat ho finançava i alhora ho feia a la Generalitat, de
manera que podien transferir-se els imports deguts als Ajuntaments. Això diu, que
és un ajut, l’Ajuntament d’Òdena, que tradicionalment, tant des d’un punt de vista
tècnic com polític, ha pagat a 30 dies, no en pot gaudir. Amb les mesures del
Govern diu que es menysté als que compleixen i es premia als que no ho han fet
tant bé, per això tots els grups municipals volen manifestar una protesta i que es
tingui en consideració.
A continuació, s’acorda per unanimitat dels onze membres que formen la
corporació, aprovar la següent MOCIÓ:
El passat 28 de juny el Govern de l’Estat aprovava el RDL 8/2013 “de Mesures
urgents contra la morositat de les Administracions Públiques i de suport a Entitats
Locals amb problemes financers” , que estableix una tercera i última fase del
denominat mecanisme de finançament per al pagament a proveïdors, que, com a
mesura extraordinària ajudi a les administracions autonòmiques i locals a reduir el
seu deute comercial acumulat.
Com indica l’article 8 d’aquest real decret, les CCAA que ho sol•licitin,
podran participar d’aquesta nova fase del mecanisme al que es refereix l’Acord
del Consell de Política Fiscal i Financera de 6 de març, per al que es fixen les
línies generals d’un mecanisme extraordinari de finançament per al pagament a
proveïdors per part de les CCAA.
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L’article 9 d’aquest RDL “Transferencias de la Comunidades Autónomas” preveu
que a part de les relacions jurídiques previstes en l’article 3, s’inclouran també les
transferències de les Comunitats Autònomes a Entitats Locals fins al límit de les
obligacions pendents de pagament per part de la Comunitat Autònoma a 31 de
desembre de 2012, però sempre i quan l’Entitat Local tingui obligacions pendents
de pagament que hagi inclòs en aquesta nova fase del mecanisme. A més només
es rebrà la part de les transferències pendents equivalents a la quantitat que
l’Entitat Local ha inclòs en aquesta nova fase del mecanisme de finançament.
Aquest fet pot suposar un greuge per aquells ajuntaments, que per la seva bona
gestió financera, no tenen un volum important d’obligacions pendents de
pagaments a proveïdors, per la qual cosa no es veuen en la necessitat d’utilitzar
les mesures que es regulen en aquest RDL. Però que per altra banda
pateixen un important deute acumulat per part de la Generalitat de Catalunya,
fet que els posa constantment en una delicada situació financera.
Un greuge que es fa encara més evident en aquells ajuntaments que han
utilitzat el crèdit per pagar proveïdors, per complir així amb els termenis de
pagament marcats en la Llei contra la morositat, i que hauran de suportar
importants despeses financeres. Si mitjançant aquest RDL les CCAA poguessin
fer front a les obligacions pendents de pagament envers a aquestes Entitats
Locals, aquestes podrien amortitzar el crèdit i
reduir considerablement les despeses financeres. Malauradament el redactat
actual del RDL no ho fa possible.
Pels motius anteriorment exposats, els grups municipals de Convergència i Unió,
Esquerra Republicana de Catalunya i Partit dels Socialistes de Catalunya
acorden:
Primer.- L’Ajuntament d’Òdena insta al Govern de l’Estat a modificar el RDL
8/2013, per tal que s’incloguin en l’àmbit objecte d’aplicació d’aquest RDL, les
transferències de les Comunitats Autònomes, per les obligacions pendents de
pagament, a Entitats Locals, encara que aquestes Entitats Locals no hagin fet ús
de les mesures que regula aquest RDL.
Segon.Fer arribar aquests acords al Govern de l’Estat, a la Mesa i
Grups Parlamentaris del Congrés de Diputats, al Govern de la Generalitat de
Catalunya i a la mesa i grups parlamentaris del Parlament de Catalunya.
10.2 SOL·LICITAR AL GOVERN DE LA GENERALITAT LA POSADA EN
MARXA D’UN PLA DE RESCAT PER A LES PERSONES ATURADES DE
LLARGA DURADA
Llegida la moció, el Sr. alcalde assenyala que el grup PSC va fer arribar al Ple
anterior una moció demanant mesures concretes per a majors de cinquanta anys,
que el Govern diu que entén i que té sentit, però demana que constin les accions
del Govern de la Generalitat, les quals mai seran prou, però que amb l’ajuda dels
fons, bàsicament europeus, permeten millorar l’ocupabilitat de les persones de
Catalunya i d’Òdena.
El Sr. Francisco Guisado, regidor i portaveu del grup municipal PSC-Òdena, no té
inconvenient que consti, sempre però que quedi separat de la moció.
Seguidament s’acorda per unanimitat dels onze membres que formen la corporació,
la següent MOCIÓ
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Els Grups Municipals de l’Ajuntament d’Òdena proposen l’aprovació de la següent
moció al Ple d’aquesta Corporació.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’actual situació laboral de les persones aturades de llarga durada de més de 50
anys a Catalunya, posa de manifest la precària situació d’aquest col•lectiu en risc
d’exclusió, convertint-los en un dels sectors socials més vulnerables enfront de la
dramàtica situació que ha generat la crisi econòmica.
La taxa d’atur de les persones de més de 50 anys a Òdena arriba a prop del 30%,
del total d’aturats, d’acord amb les dades del mes d’agost; d’un total de 359 aturats .
La situació requereix que les administracions adoptin mesures urgents per la
reforma del mercat laboral, així com altres reformes del sistema actual, per
aconseguir un teixit productiu que doni sortida a la situació global de l’atur, i també,
a les persones que majoritàriament han estat actius durant la seva vida laboral i que
en aquest moment es troben en perill d’exclusió social. Els aturats de llarga durada
es troben condemnats a una situació de manca d’expectatives laborals, motivada
només per la seva edat (discriminació per raó de l’edat), sense tenir en compte la
seva experiència laboral, formació, competències i habilitats, etc. Cal concentrar
els esforços de tot un país en lluitar contra l’atur, especialment el de llarga durada i
de les persones de més de 50 anys.
Les últimes reformes aplicades pel Govern central han suposat retallades
importants dels drets en matèria laboral, Seguretat Social i de protecció de l’atur.
Això ha significat per a aquest col•lectiu un perjudici excessiu i ha agreujat encara
més la seva situació, arribant a considerar-se com de total abandonament. Alguns
exemples d’aquesta situació tan precària són el següents: la reforma laboral va
facilitar l’acomiadament de treballadors indefinits; les polítiques actives de formació
han vist reduïdes dràsticament les seves dotacions pressupostàries; s’ha suprimit
un subsidi per treballadors majors de 45 anys; la percepció del subsidi per a
persones aturades de més de 52 s’ha endarrerit fins als 55 anys limitant, a més, les
condicions per al seu atorgament; la pròpia modificació de l’edat de jubilació
anticipada perjudica directament a aquest col•lectiu; etc ...
Però l’anàlisi de la realitat va més enllà de les dades i és que darrera d’aquestes
dades, hi ha persones en risc d’exclusió social fruit de la seva exclusió del mercat
laboral, i per tant, que han de sobreviure amb l’ajut d’institucions amb recursos de
beneficència, tot i que la seva voluntat és la d’obtenir i cobrir les seves necessitats
mitjançant el desenvolupament d’un lloc de treball digne, i no de les escasses
ajudes a les que poden accedir per pal•liar la seva situació actual.
Cal per tant, plantejar la necessitat d’un Pla de rescat amb fons públics per aquest
col•lectiu que es podria quedar en situació total de desemparament, inclòs en el
supòsit que arribi el moment tan desitjat de superació de la forta crisis econòmica
que patim. Així com en el seu moment es van destinar recursos públics per rescatar
a la banca, amb interessos purament econòmics i financers, ara cal rescatar a les
persones que han de ser sempre la prioritat dels governs.
27

Per tot això, s’acorda:
INSTAR al Govern de la Generalitat de Catalunya a que posi en marxa un Pla de
rescat per adoptar mesures urgents i específiques destinades als treballadors de
cinquanta anys o més i en situació d’atur de llarga durada, entre d’altres:
-Fer accions de millora de l’ocupabilitat i l’ocupació de les persones aturades de
llarga durada.
-Impulsar programes de formació i treball per a les persones de cinquanta anys o
més, prioritzant el col•lectiu d’aturats de llarga durada.
-Posar en funcionament un dispositiu de reconeixement de competències amb
caràcter preferent.
-Aplicar polítiques actives específiques de qualificació i requalificació professionals
per a persones de cinquanta anys o més aturades de llarga durada.
-Establir un sistema de beques per assistència a la formació per a les persones
amb responsabilitats familiars.
-Realitzar accions de suport a l’autoocupació mitjançant
d’assessorament i acompanyament a la iniciativa emprenedora.

programes

-Col•laborar amb les organitzacions patronals que desenvolupen programes
d’acompanyament a partir del voluntariat de persones amb experiència en la
creació i direcció d’empreses.
-Incentivar, orientar i acompanyar les persones de 50 anys o més a la recerca de
feina.
-Atorgar ajudes a l’autoocupació/emprenedoria per l’impuls de projectes
empresarials, a través de l’assessorament i el suport financer públic, amb especial
èmfasi en les iniciatives de l’economia social.
-Establir incentius a la contractació estable d’aturats de llarga durada, amb especial
tractament de les empreses del tercer sector i l’economia social.
-Assegurar la disponibilitat de formació ocupacional per tal que les persones
aturades que no disposin de les competències bàsiques definides per la Unió
Europea puguin obtenir-les amb l’oferta de cursos del Servei d’Ocupació de
Catalunya.
-Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la
presidenta del Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya; i als presidents de l’Associació Catalana de Municipis, i de la Federació
de Municipis de Catalunya.
11. URGÈNCIES
11.1 VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA
Sotmesa a votació el caràcter urgent per incorporar a la sessió una moció en
defensa de la ràdio i televisió pública Valenciana, s’acorda per unanimitat dels onze
membres que formen la corporació, debatre i votar la moció presentada.
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11.2 MOCIÓ EN DEFENSA DE RÀDIO TELEVISIÓ PÚBLICA VALENCIANA
(RTVV)
Llegida la moció en defensa de la radio i televisió pública valenciana, el Sr. alcalde
diu que els mitjans públics són molt importants, malgrat l’ús que els governs de torn
en puguin fer.
El Sr. Francisco Guisado, regidor i portaveu del grup municipal PSC-Òdena diu que
la RTPV és una eina que s’ha de conservar però que alhora s’han de corregir
moltes coses.
El Sr. alcalde respon que el que cal és un mitjà públic i que funcioni, i que si es
tanca no es podrà fer ni bé ni malament. Ara el que estem d’acord és en demanar
que no es tanqui , basant-nos en la consideració del paper que ha fet TV3 a
Catalunya pel país i per la llengua, i entenem que allà hauria de fer el mateix i
hauria de ser una eina que ens agradaria veure aquí de la mateixa manera que ens
agradaria que TV3 la veiessin allà i poder creuar la informació.
Seguidament, s’aprova per unanimitat dels onze membres que formen la
corporació, la següent MOCIÓ:
Des dels Grups Municipals de l’Ajuntament d’Òdena volem manifestar el nostre
rebuig total i absolut a la decisió anunciada pel govern valencià de tancar la Ràdio
Televisió Valenciana (RTVV).
El tancament de la Ràdio Televisió Pública Valenciana és un atac al pluralisme
informatiu contra una televisió publica de qualitat que es va crear l’any 1989 amb
l’objectiu de garantir el dret a la informació, com a vehicle de difusió i promoció del
valencià i com a element de vertebració territorial per al País Valencià. Amb el seu
tancament, la societat valenciana es queda sense cap mitjà públic en la nostra
llengua, ja que el govern valencià també s’ha encarregat de censurar les emissions
de l’altra cadena que operava en la nostra llengua al País Valencià, TV3.
La crisi del servei públic audiovisual és de gestió política, clarament induïda amb la
finalitat d’ensorrar el gran mitjà comunicativament democratitzador en benefici
econòmic i polític del sector privat afí als partits dels Governs de torn.
Cal no oblidar que la responsabilitat de l’actual estat de fallida de RTVV és única i
exclusivament dels successius governs del PP, que l’han gestionat d’una manera
ruïnosa, a través dels directors generals que han anat nomenant al seu gust, i que
han introduït comissaris polítics per manipular la informació que eixia de RTVV al
seu gust, provocant que la major part de la societat valenciana deixarà de sentir-se
representada per un mitjà de comunicació que és seu.
Sense uns serveis públics de mitjans de comunicació plurals, de qualitat,
independents, rigorosos, professionals i al servei de la ciutadania no hi haurà ni
benestar informatiu ni comunicatiu ni de qualitat democràtica.
El Govern popular valencià hauria d'acatar la sentència i readmetre els treballadors
de RTVV acomiadats. Recordar que la nul·litat de l'ERO està basat en la falta de
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criteris d'afectació i en la manipulació de les llistes d'afectats per tal d'acomiadar als
treballadors per motius d‘afiliació i proximitat política.
Per acabar, manifestar el nostre suport als treballadors i treballadores de la Ràdio
Televisió Valenciana i encoratjar-los a continuar lluitant per la defensa dels seus
mitjans de comunicació públics.
Per tot allò exposat anteriorment, el Ple de l’Ajuntament d’Òdena pren els següents
ACORDS
PRIMER. Manifestar el més ferm rebuig de l’Ajuntament d’Òdena al tancament de
RTVV per la majoria absoluta del PP a les Corts Valencianes.
SEGON. Instar el Govern de la Generalitat Valenciana i al president de la
Generalitat, Alberto Fabra, a la negociació de les parts per a trobar una sortida
negociada per al manteniment de radiotelevisió valenciana.
TERCER. Exigir que la nova RTVV sigui allò per al que va ser creada, una veritable
TV pública, independent, plural i en català.
QUART. Notificar aquests acords a la Presidència de les Corts Valencianes i a la
Presidència de la Generalitat Valenciana.
12. PRECS I PREGUNTES
12.1 Regidora Sra. Ramona Vila, responsable de serveis a les persones, intervé
per:
a) Donar lectura al Manifest Institucional, 25 de novembre de 2013: DIA
INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES
DONES
Avui, 25 de novembre, Dia internacional contra la violència envers les dones, les
administracions i la societat civil volem expressar el nostre rebuig més rotund a
aquesta violència malauradament encara present a les nostres societats; una
violència que ens obliga a esmerçar tots els esforços, tots els recursos, totes les
voluntats per prevenir-la i eradicar-la.
La violència masclista és un fenomen estructural que adopta múltiples formes:
violència física, violència psicològica, violència sexual i abusos sexuals i violència
econòmica. Es pot manifestar en l’àmbit de la parella, en l’àmbit familiar, en l’àmbit
laboral, en l’assetjament sexual i per raó de sexe, o en l’àmbit social amb el tràfic de
dones i nenes, amb la mutilació genital femenina, els matrimonis forçats, la
violència derivada dels conflictes armats o amb la violència contra els drets sexuals
i reproductius i qualsevol de les formes anàlogues que lesionin la dignitat, la
integritat o la llibertat de les dones.
Totes elles requereixen respostes específiques i diverses, però tenen un
denominador comú: la violència contra les dones està profundament arrelada a les
estructures socials. Per això, les intervencions adreçades a abordar la violència
masclista no poden obviar el sistema que la sosté i la legítima, un sistema basat en
relacions de desigualtat entre dones i homes que, en molts aspectes, es resisteix a
desaparèixer.
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Les actuacions davant la violència exercida contra les dones han de tenir en compte
que les causes que les generen són multifactorials i, per tant, requereixen d’un
treball coordinat i transversal entre els diferents àmbits implicats i entre les
institucions i instàncies competents. Fa anys que treballem conjuntament des de la
voluntat política del Govern de la Generalitat, dels ajuntaments i les diputacions,
però també des de la tenacitat i la fermesa de la societat civil organitzada, de les
entitats i associacions de dones, i de totes aquelles persones que individualment
treballen de forma incansable per assolir aquesta fita.
És imprescindible millorar la sensibilització social i la prevenció de la violència
masclista amb actuacions adreçades a totes les dones i a tota la població, incidint
molt especialment en la població jove, concretament en les relacions de parella, per
tal d’evitar relacions desiguals.
És necessari promoure un canvi de mentalitats que faci que el maltractament contra
les dones sigui impensable, i situï el discurs en la dignitat, el respecte i la llibertat.
D’aquí la importància d’intervenir en els grups de població més jove. La prevenció
de la violència passa per la construcció de nous models de relació entre els sexes,
basats en l’equitat, el reconeixement i el respecte a la diferència, i potenciant la
paraula, el diàleg i l’escolta. Aquest treball s’ha de situar en espais de confiança i en
contextos que afavoreixin l’autonomia personal i l’ètica de la cura. Actualment, és
una realitat constatable que en l’àmbit educatiu, tant en el de l’educació formal com
en el de l’educació no formal, existeix una bona oferta de recursos, materials i
experiències per abordar la prevenció de la violència masclista.
L’objectiu és, doncs, acompanyar, recolzar i capacitar les persones joves i donar-los
els elements de reflexió i les pautes necessàries perquè actuïn amb el
convenciment que la violència masclista és rebutjable i inadmissible i que els
afectes entre dones i homes s’han de comunicar i compartir amb dignitat, respecte i
llibertat.
Aquest és el repte que tenim al davant i aquest és el nostre compromís. I per això,
seguirem treballant de manera conjunta i coordinada perquè les dones i els homes
d’avui, i també les generacions futures pugui viure en un món lliure de violència.

A continuació la Sra. Vila informa que el dia 25 de novembre tindrà lloc un acte a
l’Ateneu d’Igualada, en el que intervindrà l’ Empar Moliner.
b) Resposta a la pregunta de la darrera sessió de Ple formulada pel grup
PSC: Cost directe i indirecta de la Fira de la Cervesa de l’Espelt
La 2a Fira de la Cervesa ha costat un total de 2.320,79 euros, desglosats de la
forma següent: Cavisuart, per 3 sanitaris 388,17 €; Igra, punts de llum i aigua
1.009,14 €; comunicació a Anoia diari i Infoanoia 150 € ; Art de la llum 234,98 €;
Joan Solé, fotografia 181,50; Serveis de Jardineria Casalons 357 €.
c) Resposta a la pregunta de la darrera sessió de Ple: Efecte de la crisis sobre
accions de serveis socials
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Aquesta pregunta es respondrà el mes de gener, perquè aleshores es disposarà de
les dades de 2011, 2012 i 2013.
12.2 Sr. Francisco Guisado, regidor i portaveu del grup municipal PSC-Òdena
formula els següent precs i preguntes:
a) Prec. En relació als retrets que s’han fet sobre el compliment del conveni signat
per al finançament del POUM i més enllà de que es pogués fer més o menys bé,
insta que les parts signadores del conveni compleixin el pactat i qui hagi de pagar
que ho faci. Respecte al contracte de redacció, lamenta que els tècnics no puguin
fer còpies dels documents que formen part del POUM, que en aquest cas o es fa el
treball o es rescindeix contracte, però considera, que s’ha optat per el procediment
més llarg.
b) Prec. El Sr. alcalde ha dit que desconeixia que la Zona Franca fes cap
requeriment per escrit a l’Ajuntament, reclamant cercar la millor manera per resoldre
l’impàs per a l’acompliment del conveni, i el Sr. Guisado afirma que a través d’un
directiu de la Zona Franca disposen d’una còpia de l’esmentat escrit.
c) Pregunta. Si ja estan aprovats els projectes de Can Riba, serà tota la Junta de
Compensació qui haurà de fer front a les despeses de les obres que s’executaran
per fases?
El Sr. alcalde respon que sí.
d) El Sr. Guisado recorda a la presidència que l’aportació de diners de la Diputació
per a finalitats socials que ha anunciat al principi, ha estat possible perquè el PSC
va donar suport als pressupostos de CIU a la Diputació a condició d’incorporar
aquetes ajudes.
e) En relació a la valoració negativa que ha fet l’alcalde sobre el butlletí que ha
publicat el PSC, posa el seu grup a disposició de la presidència per veure on estan
les informacions tergiversades, perquè l’objectiu del grup socialista és el de ser
contundents però rigorosos en la informació que es dóna.
f) El grup PSC-Òdena fa una valoració molt positiva de la signatura de conveni amb
LIDL per a donar suport al banc d’aliments.
- L’alcalde, Sr. Solé respon que s’està en negociacions amb el Sr. Singla a qui se li
ha traslladat que les obligacions deriven de l’aprovació provisional del POUM i havia
de fer front al pagament, com ja ha fet el CZF fil per randa, i per tant diu, si el Sr.
Single no ho ha fet, és perquè alguna cosa s’ha fet malament. En tot cas, continua,
el Sr. Singla ha estat a l’Ajuntament en nom propi, dels germans i de les empreses
a qui representa i espera que es pugui solucionar.
Segueix dient que es compromet pel proper Ple, als efectes de donar informació a
portar la carta de la Zona Franca i poder parlar del que diu i també portarà el
conveni signat amb el CZF que a dia d’avui no s’està incomplint, perquè s’haurien
de retornar els diners en el cas de que després de l’aprovació definitiva els terrenys
objecte del conveni no estiguessin inclosos dintre del planejament com a zona
industrial i fos culpa de l’Ajuntament. Demana en la seva conseqüència ser
rigorosos.
Segueix dient que en cas de produir-se incompliment per part de l’Ajuntament,
aleshores s’haurien de retornar els diners i afegeix que un dia s’haurà de parlar des
d’un punt de vista jurídic de la naturalesa del conveni, doncs entén, que digui el què
digui, és un conveni urbanístic.
Reitera el compromís de portar la carta del Consorci de la Zona Franca, que
efectivament existeix, en la qual no es demana la devolució dels diners i també
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portarà el conveni subscrit que especifica en quin supòsit s’haurien de retornar els
diners.
Conclou dient que per tot el què ha explicat no hi ha incompliment ni obligació de
retornar els diners a dia d’avui, perquè no s’ha produït l’aprovació definitiva del
POUM.
- Agraeix la felicitació pel conveni amb LIDL que ha obligat a comprar una nevera
per a la conservació dels aliments.
g) El Sr. Francisco Guisado presenta dues mocions per a ser discutides tant en la
part expositiva com resolutiva, sense treure però l’objecte de les mateixes i
posteriorment, ser incorporades a la propera sessió del Ple :
•

Moció municipal sobre la Llei de la Dependència,

A continuació llegeix la moció, a través de la qual es pretén:
1.- Instar al Govern de la Generalitat a garantir un model d'atenció a les persones
amb dependència i de promoció de l'autonomia personal que atorgui la seguretat en
l'exercici dels drets de les persones en aquesta matèria i a tal efecte, presentar amb
caràcter d'urgència una proposta de sostenibilitat del sistema i traslladar-lo al
Parlament de Catalunya per a fer un debat monogràfic.
2.- Denunciar l'actuació del Govern de l'Estat pel que fa a les modificacions legals
de la LAPAD, totes restrictives en els drets de les persones així com i la disminució
de recursos que es destinen al seu compliment.
3.- Instar al Govern de la Generalitat a garantir el compliment efectiu de la
normativa vigent acabant amb les rebaixes retroactives i suspensions discrecionals
de prestacions i serveis, com ha estat la denegació d'accés a la prestació
econòmica vinculada a servei de residència.
4.- Instar al Govern a derogar totes les retallades de prestacions i serveis que s'han
fet de manera retroactiva durant el 2013 i a restablir-les als pressupostos del 2014,
com és el Programa d'Autonomia a la Pròpia Llar i les convocatòries d'ajuts que
enguany s'han publicat amb retallades importants.
5. Instar el Govern a garantir els serveis d'atenció diürna i residencial a les
persones amb discapacitat intel·lectual tot procedint a agilitzar les conformitats i els
pagaments.
6.- Instar el Govern de la Generalitat a presentar amb caràcter d'urgència un pla de
pagaments a les entitats i empreses amb qui té deutes relacionats amb la prestació
de serveis d'atenció a la dependència.
7.- Donar suport, amb eines i finançament, als Ajuntaments i Consells comarcals
que actualment són els que s'estan fent càrrec amb el SAD social de totes aquelles
persones en situació de dependència de graus exclosos per la llei Estatal i dels
quals la Generalitat tampoc se'n fa càrrec.
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8.- Demanar al Síndic de Greuges un informe de la situació actual de les persones
en situació de dependència per tal de conèixer l'aplicació real de la llei de promoció
de l'autonomia personal i atenció a la dependència i l'afectació de les seves
mancances en els drets de les persones amb dependència.
9.- Donar informació a les persones afectades per la no prescripció de la prestació
econòmica vinculada sobre com poden reclamar al Govern de la Generalitat
l'atorgament d'aquesta prestació per tal de poder accedir a una plaça residencial.”
•

Moció de rebuig a l’avantprojecte de Llei de reforma del sistema de
pensions presentat pel Govern Central

Llegeix la moció, a través de la qual es pretén:

1.
Mostrar el rebuig de l’Ajuntament d’Òdena a l’Avantprojecte de Llei de
Reforma del Sistema de Pensions presentat pel Govern Central, que
injustificadament pretén rebaixar el poder adquisitiu de les persones pensionistes
actuals i futures.
2.
Davant les taxes d’atur actuals de desocupació i l’envelliment de la població,
manifesta que la vigència de la reforma pactada de la llei 27/2011, d’1 d’agost,
sobre actualització, adequació i modernització del Sistema de Seguretat Social,
garanteix la sostenibilitat del sistema, i que el Fons de Reserva de la Seguretat
Social amb el que compta el Sistema Públic de Pensions Espanyol pot fer front a
situacions socioeconòmiques com la que estem travessant actualment
3.
Reafirmar què qualsevol adaptació i reforma del sistema de pensions ha de
tenir el consens dels interlocutors socials i el conjunt de les forces polítiques en el
marc del Pacte de Toledo.
4.
Posar aquest acord en coneixement del Govern de l’Estat espanyol, a tots els
grups parlamentaris del Congrés i el Senat, així com del Parlament de Catalunya”
1.
Mostrar el rebuig de l’Ajuntament d’Òdena a l’Avantprojecte de Llei de
Reforma del Sistema de Pensions presentat pel Govern Central, que
injustificadament pretén rebaixar el poder adquisitiu de les persones pensionistes
actuals i futures.
2.
Davant les taxes d’atur actuals de desocupació i l’envelliment de la població,
manifesta que la vigència de la reforma pactada de la llei 27/2011, d’1 d’agost,
sobre actualització, adequació i modernització del Sistema de Seguretat Social,
garanteix la sostenibilitat del sistema, i que el Fons de Reserva de la Seguretat
Social amb el que compta el Sistema Públic de Pensions Espanyol pot fer front a
situacions socioeconòmiques com la que estem travessant actualment
3.
Reafirmar què qualsevol adaptació i reforma del sistema de pensions ha de
tenir el consens dels interlocutors socials i el conjunt de les forces polítiques en el
marc del Pacte de Toledo.
4.
Posar aquest acord en coneixement del Govern de l’Estat espanyol, a tots els
grups parlamentaris del Congrés i el Senat, així com del Parlament de Catalunya”
a)
Òdena Village: el perimetrals amb tanques de fusta de zones boscoses i/o
camps per damunt de Puig Rabat ho entenem com a part de l’anomenat projecte
Òdena Village . Es així?. Tenen llicencia? Quina finalitat té?. En que consisteix el
projecte Òdena Village?.
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b)
Cursets i tallers: Afecta la crisi al nombre d’usuaris dels diferents cursets i/o
tallers que es fan en els nostres centres? Ens poden donar estadístiques dels últims
3 anys?.
c)
TERRITORIA PLUS : Quins han estat fins a la data i quin el seu cost dels
treballs en temes urbanístics realitzats per TERRITORIA PLUS?.
d)
Sopar ADFs: Quin es el paper i quin el cost (directe i indirecte) per
l’Ajuntament del Sopar a les ADFs del conjunt de la província organitzat per la
Diputació de Barcelona al nostre Pavelló?. Quin format te? I quin el seu protocol?
e)
Parc Geològic: Es va demanar fa uns mesos el projecte de Parc Geològic
del Municipi. Com a quedat el tema. En tenim resposta?.
f)
La Llar dels Vailets. SCCL: Quina es la posició de l’equip de govern, i per
tant de l’Ajuntament en el futur de la Societat Cooperativa Catalana Limitada SCCL.
La Llar dels Vailets. Quins son els parers dels diferents membres del Consell
Rector? S’ha tornat a reunir el Consell Rector després de l’estiu? per a preparar
l’assemblea compromesa que hauria de decidir si continua la societat ampliant
l’objectiu de la mateixa o pel contrari es liquidaria.
g)
Cal Copi: Quines accions com a govern s’han posat en marxa per a
l’acompliment de la sentència sobre Cal Copi?. Quina regidoria fa el seguiment i es
responsable?.
a.
Prec. Hem insistit moltes vegades, avui ho fem de nou en forma de prec, el
temps que ha passat des de l’estintolament d’urgència desprès del foc a la finca de
Cal Copi, no pot garantir la seguretat del immoble sense un seguiment del mateix.
Preguem que s’actuï com en procediment sigui necessari per a garantir primer la
seguretat de les persones, seguit del seu patrimoni i del patrimoni municipal que
suposa la finca.
h)
ATLL: Sense valorar la privatització de l’empresa pública Aigües Ter
Llobregat (ATLL), en les condicions que s’ha fet, afecta a les empreses gestores
del servei en baixa d’alguna manera? i per extensió a l’ajuntament i els usuaris?.
-

Es possible un conveni ara per a la depuradora de L’Espelt?
La connexió encara pendent de la xarxa ATLL amb La Conca d’Òdena es
ara mes factible?. Tenim data per a aquesta obra?.
Prec: Hem patit en el passat i en patirem en el futur els efectes de la
sequera. Si no estem en xarxa en alta no ens en sortirem i la malmesa
economia local pot rebre el cop definitiu. Preguem accions locals a nivell de
Conca en aquest aspecte.

i)
Reductors de velocitat: En quina fase d’execució es troba el projecte de
revisió dels reductors de velocitat en la calçada ?. Que queda en tot cas pendent?
Quan es pensa concloure?. I quina valoració en feu i quina valoració per part dels
veïns us arriba?
j)
FUNOSA: El projecte de seguiment per part de la Generalitat de les
mesures correctores per part de l’empresa FUNOSA en quant a emissions a
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l’atmosfera com està? I el projecte municipal, amb assessorament de la Generalitat
per les emissions sonores?. Demanem copia de la documentació de les actuacions
realitzades.
- El Sr. alcalde respon a la pregunta dels cursets i tallers dient que es buscarà
informació i explica que hi ha convocats 4 cursos d’informàtica , dels quals 1 està
ple, un segon només té un inscrit i els 2 restants només tenen dos inscrits.
Respon també el Sr. alcalde a la pregunta sobre l’organització del dinar de
l’ADF que tindrà lloc el dia 23 de novembre que diu consistirà en un acte festiu de
lliurament dels premis anuals de prevenció d’incendis forestals, 17a edició, que
convoca la Diputació de Barcelona per a distintes activitats i que cada any es
celebra en un poble diferent. Diu que l’ADF Òdena fa reunions sovint, que durant
anys no ho feien, i que hi ha una previsió d’assistència d’unes 650 persones.
En relació al pressupost de l’acte corre a càrrec de la Diputació i l’Ajuntament no ha
de fer front a cap cost directe, sinó que només assumeix el cost de protecció de la
pista i l’electricitat, i implicarà la reducció dels actes esportius de dissabte i el
diumenge, i en relació al lloc diu que es fa al pavelló, perquè tant la Diputació com
l’ADF han considerat que és un lloc immillorable.
El Sr. alcalde respon que el projecte Geoparc es va presentar a la
convocatòria d’objectiu FEDER i ha estat considerat un projecte subvencionable
però no havia obtingut prou punts per entrar a la distribució dels recursos que
disposen. Explica que de nou es presentarà l’any 2014 i que si algun ajuntament
que li han atorgat renunciés, aleshores Òdena ja hi accediria.
- La Sra Maria Sayabera, regidora d’educació, respon arran les preguntes
sobre la cooperativa de la llar dels Vailets, que demà tindrà lloc una reunió del
Consell Rector, en la que espera poder conèixer el parer dels seus membres i que
l’equip de govern estaria en la posició de fer-se seu allò que decidís l’Assemblea
que convoqui la Cooperativa.
k) El Sr. Guisado pregunta poder conèixer els arguments i disposar dels documents
que fonamenten els decrets núms. 610, 611, 612 i 613 que resolen al·legacions en
relació a la imposició de multes, per ponderar l’acció del govern o del servei de
vigilància en relació a la retirada de multes i si els decrets són formalment correctes.
- El regidor Sr. Sergi Lozano dóna resposta a la pregunta assenyalant que
farà arribar els informes al grup socialista.
- l Sr. alcalde respon també, en tant que signador de les resolucions dient que
ha d’aplicar algun criteri tècnic i en aquest sentit diu no haver parlat amb cap de les
persones que han formulat al·legacions i que signa les resolucions que li proposen
els tècnics sense entrar a qüestionar-les, perquè considera que no ho ha de fer. En
el cas que es planteja, considera que si un conductor denunciat fa un recurs , que
és un dret que té, i a l’informe tècnic se’ls dóna la raó, ell com alcalde signa segons
li arriba la proposta, estimant o desestimant la reclamació, sense més
consideracions, perquè, diu, no creu que hagi d’exercir de policia.
Conclou dient que no hi ha cap problema en mirar els expedients que es demanen,
tot assenyalant que s’ha produït una acumulació de resolucions sobre aquesta
matèria que ignora perquè han coincidit en el temps.
Afegeix que els agents de la policia tampoc se’ls ha donat instruccions específiques
de multar, perquè creu que els tècnics coneixen les seves obligacions, amb un
component sempre de ma esquerra, perquè al final diu, això és un poble i tothom es
coneix, però la policia està per denunciar i sancionar i aplicar els reglaments.
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Finalment, i sense mes intervencions, i no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr.
Alcalde dóna per acabada la sessió, essent les 21’00 hores (vint-i-una hores) la
qual cosa certifico.
La secretària-interventora,

Vist i Plau
L’Alcalde,

Teresa Barbany Baró

Pep Solé Vilanova
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