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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

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

15/13
8 d’octubre de 2013
ordinària
de 19:04 a 20:54 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

Secretari accidental:

Antoni Pujadó Estany

A la Sala de Sessions de l’Ajuntament, quan són les dinou hores i quatre minuts del
deu de setembre de dos mil tretze, es constitueix el Ple amb el quòrum necessari,
atesa l’assistència de 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.- Aprovació d’actes de les sessions anteriors.
2.- Informació Presidència.
3.- Resolucions Alcaldia.
4.- Informe morositat 3r. Trimestre 2013.
5.- Modificació de crèdit 10-2013 .
6.- Modificació Ordenances Fiscals 2014.
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7.- Pròrroga de contracte de manteniment enllumenat públic.
8.- Mocions.
9.- Urgències.
10.- Precs i preguntes.
1.

APROVACIÓ D’ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.

S’aproven per unanimitat les actes de les sessions núms. 5 i 14 de 2013 que
corresponen a les sessions que van tenir lloc els dies 29 d’abril i 10 de setembre
respectivament, amb les següents correccions en l’acta núm. 14 de data 10 de
setembre: a la pàgina 2, en el punt 2, informació presidència, en el paràgraf segon
on diu: “la possibilitat de baixar les notificacions” ha de dir “la possibilitat de
descarregar les notificacions”, a la pàgina 5 en el punt 5, modificació ordenança
fiscal núm. 32 reguladora de la taxa per la prestació de l’escola bressol, en el primer
paràgraf, on diu: “dels licitadors del servei”, ha de dir: “dels usuaris i famílies
receptores”, a la pàgina 9, en el punt 8, licitació contracte servei de recollida de
residus urbans i neteja viària, on diu: “per no haver poder haver estat”, ha de dir”
“per no haver estat capaços”, a la pàgina 14, en el punt 12.1 moció per a
l’aclariment de la normativa laboral que afecta a les persones que col·laboren amb
els clubs i entitats esportives sense ànim de lucre, on diu: “que presten favor”, ha de
dir: “que presten a favor”, a la pàgina 23, en el punt 14, precs i preguntes, a les
respostes de l’alcalde en el paràgraf 3, on diu “no esta consensuat el projecte” ha
de dir: “no està finalitzat el projecte”.
2.

INFORMACIÓ PRESIDÈNCIA.

No hi ha informes de presidència
3.

RESOLUCIONS ALCALDIA.

Es pren coneixement de les Resolucions de l’Alcaldia emeses durant el mes de
setembre de 2013, comprensives dels números 490 a 550, ambdues incloses, les
quals han estat a disposició de totes les regidores i dels regidors des que fou
convocada la sessió del ple.
4.

INFORME DE MOROSITAT 3R. TRIMESTRE 2013.

Anunciada i llegida la proposta, el Sr. Antoni Pujadó i Estany, explica les quatre
parts de què consta el document.
A continuació es pren coneixement de l’informe de morositat que es transcriu, que
correspon al tercer trimestre de 2013, elaborat en data 1 d’octubre de 2013 i
s’aprova el seu contingut, per unanimitat dels onze membres que formen la
corporació.
“Antoni Pujadó Estany, d’acord amb el que disposen els articles quart i cinquè de la
Llei 15/2010 ( a partir d’ara LMO), de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de
29 de desembre per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en
les operacions comercials, emeto el següent
INFORME:
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L’article 4.3 i 4.4 de la LMO disposa el següent:
“4.3 Els Tresorers, o en defecte seu, Interventors de les Corporacions locals
elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos en
aquesta Llei per al pagament de les obligacions de cada Entitat Locals, que inclourà
necessariament el nombre i quantia global de les obligacions pendents en les que
s’està incomplint el termini.
4.4. Sense perjudici de la seva possible presentació en el Ple de la Corporació
local, el referit informe s’haurà de trametre, en tot cas, als òrgans competents del
Ministeri d’Economia i Hisenda i, en cada àmbit territorial, als de les Comunitats
Autònomes que d’acord amb els respectius Estatuts d’Autonomia tinguin
atribuïda la tutela financera de les Entitats Locals. Aquets òrgans podran
igualment requerir la remissió dels esmentats informes”.
En base a aquets articles el Ministeri d’Economia i Hisenda va elaborar
l’anomenada “Guía para la elaboración de los Informes trimestrales que las
entidades locales han de remitir al Ministerio de Economía i Hacienda, en
complimiento del artículo .....”. D’acord amb aquesta guia l’estructura de l’informe a
emetre ha de tenir la composició següent:
a) Pagaments realitzats en el Trimestre
b) Interessos de demora pagats en el trimestre
c) Factures o documents justificatius pendents de pagaments a la fi del
trimestre
d) Factures o documents justificatius que al final del trimestre, hagin
transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre de
factures i no s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement
de l’obligació.
El detall del contingut de cadascuna d’aquestes parts serà:
a) Pagaments realitzats en el Trimestre.
En aquest informe només apareixeran els justificants registrats que s’hagin pagat
en el trimestre objecte de l’informe. El model demana el càlcul de períodes mitjos:
període mig de pagament en dies (PMP) i període mig de pagament excedit
(PMPE) també en dies. El càlcul d’ambdues magnituds s’ha fet de la següent
manera:
-

Període mig de pagament (PMP): Indica el número de dies promig que s’ha
tardat en fer els pagaments i es calcula per la diferència, en dies, entre la
data de pagament real de l’operació i la data d’inici, que pel que fa a les
factures i/o rebuts coincideix amb la data de registre de la factura.

Σ (Número de dies període de pagament x Import de l’operació)
PMP = ——————————————————————————————
Σ Import de l’operació
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-

Període mig de pagament excedit (PMPE): indica el número de dies promig
que les operacions pagades fora de termini han excedit el termini legal, és a
dir, pagades més enllà del seu venciment. En aquest cas el número de dies
es calcula per la diferència entre la data de pagament real de cada operació
i la data de venciment d’aquella operació.

Σ (Número de dies període de pagament excedit x Import de l’operació)
PMPE = ————————————————————————————————
Σ Import de l’operació
b) Interessos de demora pagats en el trimestre
c) Factures o documents justificatius pendents de pagaments a la fi del trimestre
En aquest informe apareixeran les factures i/o justificants registrats que es trobin
pendents de pagament al final del trimestre de referència. El model demana el
càlcul de períodes mitjos: període mig de pendent de pagament en dies (PMPP) i
període mig pendent de pagament excedit (PMPPE) també en dies. El càlcul
d’ambdues magnituds s’ha fet de la següent manera:


Període mig de pendent de pagament (PMPP): indica el número de dies
promig d’antiguitat de les operacions pendents de pagament a final de
trimestre. El número de dies pendents de pagament es calcula per la
diferència entre la data de finalització del trimestre i la data d’inici del còmput
(la de registre de la factura).

Σ (Número de dies pendent de pagament x Import de l’operació)
PMPP = ——————————————————————————————
Σ Import de l’operació
S’adjunta a l’informe una relació detallada de les factures o documents justificatius
pendents de pagament a final del trimestre i fora del període legal de pagament.


Període mig pendent de pagament excedit (PMPPE): Indica el número de
dies promig que les operacions pendents de pagament que al final del
trimestre han excedit el termini legal establert. Per calcular el número de
dies del pendent de pagament excedit es prendrà la diferència per cada
factura, en dies, entre la data final del trimestre i data de venciment de
l’operació (per l’any 2013, 30 dies a comptar a partir de la data de registre
de la factura)

Σ (Número de dies pendent de pagament excedit x Import de l’operació)
PMPPE = ——————————————————————————————
Σ Import de l’operació
d) Factures o documents justificatius que al final del trimestre, hagin transcorregut
més de tres mesos des de la seva anotació en el registre de factures i no s’hagin
tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l’obligació.
En aquesta part de l’informe només apareixeran factures que portin més de tres
mesos registrades i a la data de final de trimestre es trobin pendents de
comptabilitzar definitivament. S’inclou el càlcul d’un indicador, anomenat període
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mig d’operacions pendent de reconeixement (PMOPR) que és l’indicador del
número de dies promig d’antiguitat d’aquestes operacions. Per a calcular el PMOPR
es fa per diferència, en dies, de la data final del trimestre i la data de registre del
justificant.
Σ (Número de dies transcorreguts des de l’anotació x Import de l’operació)
PMOPR = ———————————————————————————————
Σ Import de l’operació
Per tant, només s’inclourà aquelles factures i/o justificants que a la data de
referència faci més de tres mesos que estan pendents de comptabilitzar
definitivament. Si per exemple, estem elaborant l’informe del quart trimestre, només
inclourà factures que a 30 de setembre no estiguin comptabilitzades i faci més de
90 dies que estan registrades, tot i que algunes poden haver estat objecte de petició
d’aclariments o rectificacions per desacord amb el lliurament dels bens o bé en la
prestació del serveis o per inexactitud de les dades.
S’adjunta a l’informe una relació detallada de les factures o documents justificatius
objecte d’aquest apartat.
D’altra banda, mitjançant Resolució del Departament d’Economia i Coneixement
1406/2011, d’1 de juny es varen modificar els annexos de l’Ordre ECF/138/2007 de
27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals,
establint que les entitats locals tenen l’obligació de trametre a Tutela Financera
informació relativa a la Llei de la lluita contra la morositat , afegint un nou model IT,
Informe de tresoreria a l’annex 4 de l’Ordre ECF 138/2007.
Així, en l’esmentada norma es disposa que “s’ha de fer constar la informació
relativa al compliment dels terminis que preveu aquesta Llei per al pagament de les
obligacions de cada entitat subjecte a tutela financera, en el format del Model IT,
Informe de Tresoreria, amb el detall del nombre i l’import dels pagaments realitzats
durant el període, dins o fora del termini legal, i de les obligacions pendents en les
quals s’incompleixi el termini legal en la data de tancament de període”.
D’altra banda i per tal de donar una millor informació s’afegeix, si s’escau, als
documents exigits pel Ministeri d’Economia i Hisenda i/o el Departament
d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya un detall de:
-

Les factures pendents de pagaments a final del trimestre, fora del període
legal de pagament.

-

Les factures o documents justificatius al final del trimestre amb més de tres
mesos de la seva anotació en registre de factures.

3r. TRIMESTRE DE 2013
a) Pagaments realitzats en el Trimestre.
Pagaments realitzats en el Trimestre
Període

Període

Pagaments realitzats en el Trimestre
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mitjà
pagament
(PMP)
(dies)

mitjà
pagament
excedit

28,95
28,95
20,20
22,93
30,93
14.53
0,00
0,00

Despeses en Béns Corrents i Serveis
Aplicats a Pressupost (Capítol 2) per articles
20- Arrendaments i Cànons
21- Reparació, Manteniment i conservació
22- Material, Subministraments i Uns altres
23- Indemnització per raó del servei
24- Despesa de Publicacions
26-Treballs realitzats per Institucions s.f. de
lucre
27-Despeses imprevistes i funcions no
classificades
2- Sense desagregar
Pendents d’aplicar a pressupost
Inversions reals
Aplicats a Pressupost (Capítol 6)
Pendents d’aplicar a pressupost
Altres pagaments realitzats per operacions
comercials
Aplicats a Pressupost
Pendents d’aplicar a Pressupost
Sense desagregar
Aplicats a Pressupost
Pendents d’aplicar a Pressupost
TOTAL

Dins període legal
pagament

Fora període legal
pagament

Nombre
pagaments

Import total

Nombre
pagament

Import total

11,32
11,32
8,00
9,51
11,68
0,00
0,00
0,00

298
298
13
66
211
6
0
0

204.952,12
204.952,12
9.278,81
50.711,98
144.142,15
245,77

155.091,49
155.091,49
1.742,40
22.394,16
130.954,93

0,00

0,00

0

16,75
0,00
46,20
46,20
0,00
24,12

0,00
0,00
25,64
25,64
0,00
14,91

2
0
3
3
0
43
43

24,12
0,00
0,00
0,00
0,00
31,74

14,91
0,00
0,00
0,00
0,00
15,38

139
139
1
46
92
0
0
0
0
0
0
0
0
19
19
0
11
11
0
0
0
0
0
169

0
0
0
0
344

573,41
20.192,08
20.192,08
18.559,17
18.559,17

243.703,37

61.414,25
61.414,25
4.005,87
4.005,87

220.511,61

Com podem comprovar els pagaments realitzats en el 3r. Trimestre de 2013 fora
del període legal de pagament de 30 dies, representen un 32,94 % pel que fa al
nombre de pagaments i un 47,50 % pel que fa a l’import total del mateix. En el mes
d’agost, com a conseqüència de les vacances, només s’ha fet una pagament
mensual (a final de mes) la qual cosa ha suposat un endarreriment en el període
mig de pagament.
b) Interessos de demora pagats en el trimestre

c) Factures o documents justificatius pendents de pagaments a la fi del trimestre

Pendent de pagament al final del Trimestre
Factures o documents justificatius pendents de
pagament al final del trimestre

Despeses en Béns Corrents i Serveis
20- Arrendaments i Cànons

Període
mitjà del
pendent de
pagament
(PMPP)
(dies)

21,48
9,86

Període
mitjà del
pendent de
pagament
excedit
(PMPPE)
(dies)

13,33
0,00

Dins període legal a
final del trimestre

Fora període legal a
final del trimestre

N.
Opera
cions

N.
Oper
acion
s
13
0

154
2

Import
total

87.078,10
992,83

Import total

38.677,40
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21- Reparació, Manteniment i conservació
22- Material, Subministraments i Uns altres
23- Indemnització per raó del servei
24- Despesa de Publicacions
26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre
27- Despeses imprevistes i funcions no classificades
2- Sense desagregar
Inversions reals
Altres pagaments realitzats per operacions comercials
Sense desagregar
TOTAL
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25,38
20,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,21
0,00
21,18

19,01
12,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13,33

38
114
0
0
0
0
0
0
10
0
164

18.715,49
67.369,78

2.217,51
89.295,61
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4
9
0
0
0
0
0
0
0
0
13

3.967,59
34.709,81

38.677,40

Com podem comprovar les operacions pendents de pagament fora del període legal
al final del 3r. trimestre del 2013, representant un total del 6,03 % pel que fa al
nombre de pagaments i un 17,33 % pel que fa a l’import total dels mateixos.
Relació detallada de les factures que a final del trimestre resten fora del període
legal de pagament.
Import
factura

Descripció
SEGURA CARLES, JOSEP MARIA - QUOTA TRIMESTRAL ASSESSORAMENT MERCANTIL, FISCAL I COMPTABLE
GUARDERIA LLAR VAILETS
SEGURA CARLES, JOSEP MARIA - QUOTA TRIMESTRAL ASSESSORAMENT MERCANTIL, FISCAL I COMPTABLE
GUARDERIA
DIGESTUM LEGAL, S.L.P. - ELABORACIO ESTUDI EN BASE A LES NOMINES PERSONAL, PLANTILLA I LLOCS
TREBALL
ABACUS, S..COOP.C.L. - COMPRA MATERIAL VARI PER ESCOLA ESTIU 2013
SEGURA CARLES, JOSEP MARIA - QUONTA PRIMER TRIMESTRE ASSESSORAMENT MERCANTIL,L FISCAL I
COMPTABLE GUARDERIA
SEGURA CARLES, JOSEP MARIA - QUOTA SEGONTRIMESTRE ASSESSORAMENT MERCANTIL, FISCAL I
COMPTABLE GUARDERIA
EMINFOR, S.L. - DESINFECCIO CIRCUITS AIGUA CALETNA SANITARIA, PAVELL, CAMP FUTBOL, PISCINA,
ESCOLA I LLAR INFANTS I ANAL
CONSTRUCCIONES OSCAR VILLAR - RECONSTRUCCIO MURET PEDRA CAMI CAN MASARNAU
CONSTRUCCIONES OSCAR VILLAR - FER TROS MES MUR NO TEMPLAT AL PRESSUPOST DE RECONSTRUCCIO
MUR FONT MASARNAU
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRACTAS, S.A. - SERVEI RECOLLIDA, NETEJA VIARIA, RECOLLIDA
REBUIG MES AGOST 2013
BASIC ONA NATACIO, S.L. - SERVEI SOCORRISME MES AGOST 2013
BASIC ONA NATACIO, S.L. - SERVEI CONTROL ENTRADES AGOST 2013
BASIC ONA NATACIO, S.L. - TREBALLS PINTURA A LA PISCINA MUNICIPAL
TOTAL PENDENT FORA PERÍODE LEGAL DE PAGAMENT

Consta en aquesta tresoreria els requeriments següents:
•
•
•
•

Registre de sortida de 13/08/2013 a Josep M. Segura i Carles acreditatiu de
les raons per les que no es pot reconèixer les factures.
Registre de sortida núm. 1848 de 27/09/2013 a ABACUS, S..COOP.C.L.
acreditatiu de les raons per les que no es pot reconèixer les factures.
Registre de sortida núm. 1799 de 23/09/2013 a EMINFOR, S.L. acreditatiu
de les raons per les que no es pot reconèixer les factures.
Pel que fa a les factures emeses per BÀSIC ONA NATACIÓ, S.L., empresa
adjudicatària de diversos serveis relacionats amb la piscina municipal, no
s’ha pogut reconèixer per manca a data de 30 de setembre de 2013 de
l’estat de comptes de les entrades a la piscina amb la conciliació
corresponent.
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252,12
265,78
2.178,00
596,03
265,78
265,78
2.208,25
1.055,12
450,12
25.147,29
3.038,31
2.700,72
254,10
38.677,40

Factures o documents justificatius que al final del trimestre, hagin transcorregut més
de tres mesos des de la seva anotació en el registre de factures i no s’hagin tramitat
els corresponents expedients de reconeixement de l’obligació.
Factures o documents justificatius que al final del trimestre, hagin
transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el
registre de factures i no s’hagin tramitat els corresponents expedients
de reconeixement de l’obligació

Període mitjà
operacions
pendents
reconeixement
(PMOPR)

Pendent de reconeixement
obligacions
Número

Import
total

255,00

1

265,78

Inversions reals

0,00

0

0,00

Sense desagregar

0,00

0

0,00

255,00

1

265,78

Despeses Corrents en Béns i Serveis

TOTAL

Relació detallada de les factures o documents justificatius que al final del trimestre,
hagin transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre de
factures i no s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de
l’obligació.
Descripció

Import fra.

SEGURA CARLES, JOSEP MARIA - QUOTA TRIMESTRAL ASSESSORAMENT MERCANTIL, FISCAL I COMPTABLE
GUARDERIA
FACTURES AMB MÉS DE TRES MESOS SENSE APROVAR

265,78
265,78

Informe de Tresoreria apartat 7 de l’annex 2 de l’Ordre ECF/138/2007, de 27
d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals.
Nombre

Import

%

Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal

578

497.700,55

Resta de pagaments

141

192.947,23

27,94

Pagaments totals durant el trimestre

719

690.647,78

100,00

7

24.798,26

0,00

Obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint el termini legal a la data de tancament
del trimestre natural

5.

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 10-2013.

Anunciada i llegida la proposta, el Sr. Guisado anuncia el vot contrari del grup PSCÒdena en aquest punt al considerar que tal i com ja es va manifestar en l’acord
d’aprovació del pressupost hi ha aplicacions pressupostària infradotades i una de
les proves d’aquest fet és justament la present modificació de crèdit.
Seguidament per l’Alcaldia es sotmet la mateixa a votació i s’adopta per majoria
absoluta, amb sis vots a favor que corresponen als regidors 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:
Expedient número 10/2013, de modificació de crèdits del pressupost de despeses
ANTECEDENTS
8
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1. Per Providència de l’Alcaldia de data 24 de setembre 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 2012.
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, el Ple acorda:
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 10/2013, d’acord amb
el detall següent:
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT ENTRE APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES:
Aplicacions pressupostàries de baixa
21.92000.12001 – Administració General – Retribucions
bàsiques Grup A
24.24100.22706 – Promoció del treball – Contractes
prestació de serveis
TOTAL APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE BAIXA
Aplicació pressupostària d’alta
31.45000.21000 – Admo. Gral. Infraestrcutures – Reparació
i manteniment vies públiques
24.45900.46200 – Altres infraestructures – A Ajuntaments
TOTAL APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES D’ALTA

Import
-13.722,18
-1.325,00
-15.047,18
Import
13.722,18
1.325,00
15.047,18

GENERACIÓ DE CRÈDITS:
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Pressupost de Despeses:
31.45000.21000 – Admo. Gral. Infraestrcutures –
Reparació i manteniment vies públiques
Total pressupost despeses ................................................
Pressupost d’Ingressos:
10.52100 – Interesssos de dipòsits en entitats de crèdit
Total Pressupost ingressos ...............................................

6.277,82
6.277,82
6.277,82
6.277,82

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.

MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS 2014.

Anunciada i llegida la proposta el Sr. Alcalde manifesta que prèviament a
l’aprovació del pressupost per a l’exercici 2014 prevista pel proper mes de
desembre cal aprovar les ordenances fiscals de tal manera que les previsions de
l’estat d’ingressos siguin el més acurades possible. Continua el Sr. Alcalde fent una
explicada detallada de les variacions, en quantia, de totes i cadascuna de les
ordenances que es modifiquen.
El Sr. Carles Casanova manifesta que tal i com es desprèn de les explicacions del
Sr. Alcalde, queda clara la voluntat de l’equip de govern de congelar, quan no
disminuir, la fiscalitat local tot i tenint clara la disminució en la recaptació prevista de
l’IBI ja aprovada en un Ple anterior.
El Sr. Guisado manifesta no esta gens d’acord amb les paraules del Sr. Casanova i
alhora anuncia el vot contrari del grup PSC-Òdena en aquest punt pels següents
motius:
-

-

Encariment de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana (plus vàlua). Després de fer una breu explicació del
procediment pel càlcul de les liquidacions, manifesta que enguany aquest
impost s’ha pervertit, tota vegada que el seu esperit és el de gravar un
increment de valor que enguany, en funció de l’evolució del mercat
immobiliari no és produeix en molts casos. D’altra banda, en el cas dels
desnonaments és liquida l’impost de la mateixa manera que es faria si la
transmissió obeís a un fet comercial o especulatiu sobre el terreny cosa que
malmet, encara més, la situació financera i social dels desnonats. Per tot
això s’hauria de poder discriminar positivament les liquidacions que neixin
fruït dels desnonaments. Acaba el Sr. Guisado manifestant que coneix
perfectament que això enguany no és possible en la legislació vigent, i per
aquesta raó li agradaria que de forma conjunta amb tots els membres de la
Corporació es duguessin a terme les gestions (mocions, etc.) que tinguessin
com objectiu corregir aquesta situació.
Taxa escola bressol. Es segueix modificant les taxes posteriorment a la
matricula de les nenes/s. Així les famílies han de fer front a uns imports que
no coneixien d’antuvi, la qual cosa diu molt poc en relació a la seriositat de
l’Ajuntament, en la prestació del servei.
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Taxa celebració casaments. L’Ajuntament hauria de facilitar el casament
civil, cosa que no es fa en la proposta d’increment de la taxa pel que fa a la
utilització d’una sala diferent a la del saló de sessions.
Pel que fa a la diferent tributació en algunes taxes en funció de la residència
del contribuent, vol fer constar en acta l’apartat sisè de l’informe emès pel
Secretari-Interventor Accidental que seguidament llegeix:
SISÈ.- En la proposta d’acord de la modificació de les ordenances reguladores
de la taxa per la prestació del servei de piscina i instal·lacions esportives, de la
taxa per la utilització dels locals municipals i altres serveis opcionals en la
celebració de matrimonis civils i dels preus públics, s’estableixen tarifes
diferenciades a aplicar als veïns/es empadronats al municipi d’Òdena.
A judici del que signa, no té cap tipus de justificació la previsió normativa d’un
tracte fiscal diferenciat entre usuaris empadronats i no empadronats, al
vulnerar el principi d’igualtat que inspira el sistema tributari, i per tant no crec
ajustat ni conforme a dret cap dels apartats de les ordenances relatius a la
discriminació per raó d’empadronament esmentades.

Es contestació a les manifestacions del Sr. Guisado, l’Alcalde manifesta el següent:
-

-

-

Pel que fa a la modificació en el tipus de l’impost sobre l’increment de valor
dels terrenys de naturalesa urbana (plus vàlua), vol deixa clar que tot i
l’increment del tipus d’un 10,80% al 27,00% proposat, l’import de les quotes
resultants seran aproximadament d’un terç de les d’enguany i això com a
conseqüència de la disminució de la base liquidable com a resultat de la
nova valoració col·lectiva de caràcter general en relació als solars. Continua
el Sr. Alcalde dient que malauradament de desnonats ja n’hi havia abans del
2011, i que en aquets cas l’aleshores equip de govern del qual el Sr.
Guisado n’era el cap no va fer res del que ara proposa. Acaba el Sr. Alcalde
preguntant al Sr. Guisado sobre quin tipus aplicaria?. Li contesta el Sr.
Guisado dient que no tocaria el tipus i alhora fa lliurament al Sr. Alcalde
d’una documentació relativa a aquesta problemàtica elaborada per la
Federació de Municipis de Catalunya en el marc del Seminari de Dret Local.
El Sr. Alcalde vol fer constar en acta que la normativa a la que s’ha d’acollir
per a la liquidació de l’impost és la que és i que l’Ajuntament no pot fer altra
cosa que acomplir-la i en el seu cas, aplicar-la.
Pel que fa al servei d’escola bressol, el Sr. Alcalde manifesta esta d’acord
amb les paraules del Sr. Guisado en el sentit de que prèviament al
començament del curs escolar les famílies haurien de disposar de tota la
informació relativa al proper curs. D’alta banda, no es menys cert que en el
curs 2013/2014 s’ha procedit a la licitació del servei i el procediment ha
finalitzat en una data posterior a la de la matriculació de les nenes/s, la qual
cosa ha motivat les presents disfuncions. Acaba el Sr. Alcalde manifestant el
compromís de l’equip de govern a que en el proper curs 2014/2015 això no
succeeixi.
Pel que fa a la taxa per celebració de casaments civils, l’objecte és per una
part, cobrir, en la mesura del possible les despeses que qualsevol cerimònia
suposa a l’Ajuntament i per altra banda discriminar positivament als veïns/es
del municipi, de la mateixa manera que es fa en altres taxes.
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El Sr. Casanova vol puntualitzar i deixar clar que el procediment per la liquidació de
les plus vàlues és el que marca la norma i que tot i l’increment del tipus les quotes a
ingressar pels contribuents seran d’aproximadament una tercera part de les
d’enguany, la qual cosa fa que de cap de les manera es pugui compensar la
minoració en la recaptació de l’IBI amb la previsió de recaptació de la plus vàlua.
El Sr. Guisado vol que quedi constància que es coneixedor que la norma relativa a
la liquidació de la plus vàlua és la que és i que l’Ajuntament esta obligat a aplicar-la
i en cap moment ha dit que no ho fés. Ara bé, l’Ajuntament podria no incrementar el
tipus o fins i tot no aplicar aquest impost, tota vegada que aquest es un impost no
obligatori. Acaba el Sr. Guisado dient que tributar sobre un increment de valor quan
aquest no hi és no és just.
Acaba el Sr. Alcalde dient que tots els impostos generen en algun moment i en
algun cas concret injustícies com les expressades pel Sr. Guisado i que en tot cas
es tracta de que entre tots plegats s’intenti arribar a una situació en la que aquestes
siguin les mínimes possibles.
Seguidament per l’Alcaldia es sotmet la mateixa a votació i s’adopta per majoria
absoluta, amb sis vots a favor que corresponen als regidors 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:
EL text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores
dels tributs locals.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003,
de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble
funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i
alhora comunicació informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i
l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que
les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim
d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,
una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades
anteriorment.
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de
mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la
modificació de les seves tarifes.
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Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen,
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible
del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Vista la Memòria de l’Alcaldia, i l’informe de Secretaria-Intervenció, s’acorda:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió,
Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir
per a l’exercici 2014 i següents.
Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2013 i següents la modificació
de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l’impost sobre béns immobles.
Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica
Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana.
Ordenança fiscal núm. 12 reguladora de la taxa per llicències o la comprovació
d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme.
Ordenança fiscal núm. 13 reguladora de la taxa per la prestació del servei de
piscina i instal·lacions esportives.
Ordenança fiscal núm. 15 reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús
públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals,
estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues.
Ordenança fiscal núm. 18 reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de
venda, etc.
Ordenança fiscal núm. 19 reguladora dels preus públics.
Ordenança fiscal núm. 22 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis
d’intervenció integral de l’Administració municipal en les activitats i instal·lacions.
Ordenança fiscal núm. 31 reguladora de la taxa pel servei de celebració civil de
casaments a l’Ajuntament.
Ordenança fiscal núm. 32 reguladora de la taxa pel servei de l’escola bressol.
Tercer.- Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i
Recaptació dels ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord primer,
així com el text de les Ordenances que s’especifiquen seguidament, és coincident
en tot allò que constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el
model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la
Província de 30 de setembre de 2013.
Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l’impost sobre béns immobles.
Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica
Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana.
Quart.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2014, seran objecte de publicació en el
Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents:
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1) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per
part de l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model proposat i
aprovat per la Diputació de Barcelona.
2) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de Barcelona
i publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 30 de setembre de 2013, es farà
pública l’adaptació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels
ingressos de dret públic municipals i el text de les Ordenances fiscals detallades
seguidament:
Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l’impost sobre béns immobles.
Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica
Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana.
Cinquè.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors
acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades
durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
7.

PRÒRROGA
PÚBLIC.

DE

CONTRACTE

DE

MANTENIMENT

ENLLUMENAT

Anunciada i llegida la proposta es sotmet la mateixa a votació i s’adopta per
unanimitat el següent ACORD:
El Ple municipal, en sessió de 14 de juliol de 2009, va adjudicar a SOLER
MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU S.L., el contracte del servei de
manteniment de l’enllumenat públic municipal, pel termini de quatre anys, comptat
des de l’inici de prestació del servei, i prorrogable de forma expressa per terminis
màxims d’un any, sense que la durada de la seva vigència, incloses les pròrrogues,
pugui excedir els sis anys.
L’inici del servei tingué lloc el dia 1 de novembre de 2009, pel que en data 1 de
novembre de 2013 finalitzarà el termini original del contracte.
Atès que el servei es ve prestant de conformitat i que és possible la pròrroga del
contracte.
Vist l’informe tècnic de data 23 de setembre de 2013,
El Ple de l’ajuntament acorda:
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Primer.- Aprovar la pròrroga del contracte del servei de manteniment de
l’enllumenat públic municipal subscrit amb SOLER MANTENIMENT PREVENTIU I
CORRECTIU S.L., pel termini d’un any i amb efectes des del dia 1 de novembre de
2013.
Segon.- El servei s’haurà de prestar en les mateixes condicions i preu del contracte
vigent, amb els increments previstos en el seu clausulat.
Tercer.- Facultar al Sr. alcalde per a la signatura dels documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
Quart.- Notificar aquest acord a SOLER MANTENIMENT PREVENTIU I
CORRECTIU S.L.
8.

MOCIONS.

8.1

MOCIÓ DE SUPORT AL CORRELLENGUA 2013

Anunciada i llegida la moció es sotmet la mateixa a votació i s’adopta per unanimitat
el següent ACORD:
Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització del català arreu del territori,
convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en l’element
d’integració de les persones nouvingudes,
Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals i
comunitàries,
Atesa la consolidació que després de 17 anys està assolint la iniciativa cívica del
Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i
societat civil en general,
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL),
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots
els municipis i comarques de parla catalana,
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest
municipi,
El Ple de l’Ajuntament d’Òdena reunit el dia 8 d’octubre de 2013, acorda:
Donar suport al Correllengua 2013 com a instrument reivindicatiu de la societat a
favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels territoris de
parla catalana i a favor de la seva unitat.
Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats en organitzar el
Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessària per al bon
desenvolupament de les activitats programades.
Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis
d’aquesta corporació.
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Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la Coordinadora
d’Associacions per la Llengua catalana (CAL) i encaminades a facilitar l’apropiació i
l’ús del català oral entre persones i col·lectius, especialment entre la població
nouvinguda.
Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions per la
Llengua catalana (CAL), al carrer Muntadas, 24-26 baixos 08014 de Barcelona, o a
través de l’a/e: cal@cal.cat, i als organitzadors locals del Correllengua.
Seguidament la Sra. Ramona Vila fa lectura del següent manifest:

MANIFEST DEL CORRELLENGUA 2013
Hi ha moltes coses que sabem segur: sabem, per exemple, que s’aprèn a parlar
en el si d’una comunitat que és la que ens dóna la vida, la llengua, la cultura i la
identitat. I sabem també que la llengua no és només un mitjà de comunicació
sinó que és el medi en què els humans creixen i les cultures es construeixen.
Per això la llengua és un bé tan preuat, tan irrenunciable, tan definitiu. Gràcies a
la llengua esdevenim humans capaços de parlar i pensar, capaços de somiar i
d’imaginar, de tenir sentiments i consciencia, d’entrar en diàleg amb altres i de
comprometre’ns amb ells i a favor seu.
Els catalans –antics o nous, arribats de ben a prop o de ben lluny- podem
discutir i discrepar, però si ho podem fer és perquè compartim una llengua que
ens ajuda a entendre’ns i, fins i tot, a entendre que de vegades no ens entenem.
Com que és la llengua la que ens permet fer això, no podem discutir sobre la
llengua. La llengua és indiscutible, és bàsica. Sense ella, no seríem capaços
d’acceptar-nos tal com som.
I per això rebutgem amb decisió qualsevol atac contra la llengua, que acostuma
a ser un atac o bé ignorant o bé malintencionat. Perquè, ¿quin mal ens ha fet
aprendre la nostra llengua? ¿Quin mal li pot fer a ningú aprendre-la? Cap, ben
al contrari. A cada país passa el mateix, i a Catalunya també: quan algú rebutja
o ataca la pròpia llengua vol dir que no s’accepta a si mateix, que no es troba a
gust en el seu país, amb les persones amb què, teòricament, conviu. Recuperar
l’amor i l’interès per la llengua és recuperar l’autoestima. I és ben clar que, quan
ens respectem a nosaltres mateixos, també és més fàcil que ens respectin els
altres.
La llengua només port ser element d’unió, de creació, de dinamisme, d’afecte,
d’autoestima. Que en aquest Correllengua 2013, la força i la vitalitat de la
llengua catalana corrin per carreres i places de tots els Països Catalans. No
podem cedir cap racó, ni un pam de terra ha de quedar abandonat: la llengua
que ho omple tot, ho fa per omplir-nos a nosaltres, per fer-nos més cultes, més
civilitzats, més lliures. Amb gent de molt diversa procedència, passem les hores
en amable conversa. Què ningú no se senti sol. Parlem d’un en un i, si cal, tots
alhora. Per defensar la llibertat urgent de la llengua i del país, sovint maltractats
per intents indignes d’opressió, de reducció, de supressió. “No exagereu?”,
preguntarà algú. “Doncs no, gens no exagero, només cal que mireu al voltant
vostre.”
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Visca el Correllengua!
Visca els Països Catalans!
Visca Catalunya lliure!
Josep-Maria Terricabras
9.

URGÈNCIES.

Pel Sr. Alcalde es proposa incloure en l’ordre del dia de la present sessió la
deliberació i aprovació, si escau, d’una moció relativa a donar suport a la vaga
indefinida i a les reivindicacions dels docents de les Illes Balears. El motiu d’aquesta
petició obeeix no tant a la urgència com a la seva idoneïtat i l’oportunitat tenint en
compte els esdeveniments relacionats amb aquest assumpte. Posat a votació la
inclusió en l’ordre del dia de la moció per a donar suport a la vaga indefinida i de les
reivindicacions dels docents de les Illes Balears, s’aprova per unanimitat la seva
inclusió en l’ordre del dia.
9.1. MOCIÓ EN SUPORT A LA VAGA INDEFINIDA I DE LES REICINDICACIONS
DELS DOCENTS DE LES ILLES BALEARS.
Anunciada i llegida la moció es sotmet la mateixa a votació i s’adopta per unanimitat
el següent ACORD:
Els docents de les illes Balears varen iniciar el passat 16 de setembre una vaga
indefinida que va tenir durant la seva primera jornada un 91% de seguiment. La
vaga ha estat convocada contra la política educativa i lingüística del Govern.
El Govern Bauzá, amb l'oposició de tots els sindicats, de tota de la comunitat
educativa i de la societat illenca, vol impulsar nombroses mesures que afecten
negativament l’escola, el professorat i l’alumnat. Entre aquestes mesures n'hi ha
que deriven del fet que les illes Balears es situen a la cua de la inversió educativa
de l'Estat, atès l'espoli fiscal que pateixen els illencs amb un 48% d'imposts pagats
que no retornen i que ara amb l'afegitó de la crisi i de les mesures de Mariano Rajoy
afecten a la reducció de salaris, jornada, plantilles, ràtios, jubilacions,
acomiadaments, concessió de beques o prestacions a l’alumnat o a les seus
famílies.
A més d'aquestes mesures derivades de l'espoli sistèmic de l'Estat Espanyol als
territoris dels Països Catalans, el govern Bauzá ha aprovat un decret, el TIL, que
pretén impedir que el català sigui la llengua vehicular del sistema educatiu. La
dignitat d’uns docents directors de centre amb el suport dels seus consells escolars
que s’han negat a aplicar aquest decret, ha comportat haver estat expedientats per
Conselleria i suspès de feina i sou. Cal destacar que aquest programa, el TIL, ha
estat suspès cautelarment pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears que
el govern Bauzà ha ignorat completament amb l’aprovació d’un decret-llei per la via
d’urgència. La conselleria ha creat un caos organitzatiu amb un decret imposat,
precipitat, mal planificat, sense el consens necessari que necessita tota normativa
educativa que es vulgui posar en marxa dins un sistema educatiu. Bauzá fa feina
per desmuntar un model lingüístic escolar que funciona i que té l’aval del 87% dels
pares i mares el curs passat, i del 90% dels pares i mares enguany, que triaren el
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català com a llengua a l'ensenyament i no fa front a les necessitats reals del
sistema, com és el fracàs escolar.
El Govern Bauzá també ha intentat laminar la llibertat d'expressió amb la Llei de
símbols la qual el mateix Consell Consultiu de les Illes Balears ha dictaminat que
atempta contra la llibertat d'expressió i és anticonstitucional o amb el mateix sentit
la Llei de Convivència. Aquestes lleis pretenen emmordassar les opinions dels
mestres i prohibir símbols de Mallorca a les escoles com les quatre barres que l'any
1229 portà Jaume I a l'illa de Mallorca.
Per tots aquests motius ell Ple adopta els següents acords:
Primer.- El Ple de l’Ajuntament manifesta el seu suport a la comunitat educativa de
les Illes Balears i a totes les accions que de manera cívica es realitzin.
Segon.- Demanar al Govern de les Illes Balears derogui el Decret de Tractament
Integral de Llengües per afectar negativament a la pervivència de la llengua
catalana i pel fet que la seva aplicació en cap cas ajudarà els alumnes de les
escoles illenques a millorar el seu rendiment acadèmic, ni tampoc possibilitarà
l'aprenentatge de la llengua anglesa de forma adequada, ans al contrari,
empitjorarà de forma molt clara el seu aprenentatge en conjunt.
Tercer.- Demanar al Govern de les Illes Balears retiri els avantprojectes de la Llei
de símbols i de la Llei de Convivència ja que atempten contra la llibertat d'expressió
i pretenen esborrar les nostres senyes d'identitat comunes.
Quart.- Rebutjar l'actitud de falta de diàleg i de consens del Govern de les Illes
Balears respecte a tota la comunitat educativa i la resta d'agents socials.
Cinquè.- Comunicar aquest acord a la Presidència del Govern Balear i a
l’Assemblea de treballadors i del comitè de vaga amb adreça postal al Carrer Miquel
Costa i Llobera, 42 de Pollença (07460) Mallorca .
10.

PRECS I PREGUNTES.

El Sr. Alcalde, en nom del Consistori vol donar el condol per la mort de la veïna
d’aquest municipi, Sra. Juana Martínez a la seva família i àmics. Tanmateix fa
extensiu a la Corporació que la família de la Sra. Martínez va agrair a l’Ajuntament
la dedicació i el suport obtingut en aquests difícils moments.
El Sr. Casanova en contestació a la pregunta del Sr. Guisado formulada en el Ple
del mes de setembre passat:
Quins sectors paguen menys IBI amb la nova revisió, al 100% de la capacitat dels
seus solars o parcel·les ?
Li contesta el següent:
La revisió cadastral no preveu sectors
La revisió cadastral preveu zones de valor
Les zones de valor que han vingut donades per la Gerència del Catastro (Ministeri
d’Hisenda) han estat publicades públicament
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Les zones que ens demana han quedat d’aquesta manera:

Sòl repercussió €/m2

2008

Òdena Nucli antic

1.088 €

Òdena Sant Olga

818 €

Òdena Crta Manresa 200

883 €

Òdena Mestre Vila (PUrb)

1.088 €

Òdena Z. Cal Teixidor

1.088 €

S.Pere / Sant Jaume

883 €

Pla Masia / S. Pere parcial

948 €

Sant Ramon / Z. Escorpia

883 €

Rosdor Industrial

474 €

Espelt nucli
Raval Aguilera
Casetes Mussons

1.088 €
883 €
504 €

2014

210 €

Passa a
U
172 €

86 €
Passa a
U
Passa a
U
Passa a
U

Aquests preus segons les zones de valors fan que l’IBI tingui un comportament
diferent segons les tipologies de les finques.
Es pot ben bé donar el cas que en un mateix carrer, amb cases, a tocar, es donin
casuístiques diferents.
Per exemple, hi pot haver un solar sense construcció que baixarà IBI, i al costat una
propietat amb garatge i pis que pot ben bé passar que baixi IBI el garatge i pugi la
vivenda.
El Sr. Gabarró en contestació a la pregunta del Sr. Guisado formulada en el Ple del
mes de setembre passat:
Aprovar el següent recurs tècnic per a l'Ajuntament d'Òdena, consistent en la
Redacció de plans, projectes i informes. Actuació: Proposta de xarxa itinerària
d'Òdena. De que es tracta i voldríem informació al respecte
Li contesta el següent:
Correspon a l’ajut que es va sol·licitar en el catàleg de la DIBA 2012 que consisteix
en la redacció d’un projecte de senyalització de l’entorn rural d’Òdena. En aquest
projecte, s’hi ha inclòs tots els elements singulars de l’entorn rural del municipi com
19

per exemple edificis i construccions, arbres monumentals, fonts, senders de petit
recorregut, etc. Ël projecte acaba de ser lliurat i esta a la vostre disposició. Es de
destacar el treball que s’ha dut a terme, ja que aprofitant que s’estava fent el
catàleg de camins i l’inventari del patrimoni, el que s’ha fer es harmonitzar-ho tot i
crear unes rutes i senyalitzacions tenint en compte els altres dos projectes.
La Sra. Vila en contestació a la pregunta del Sr. Guisado formulada en el Ple del
mes de setembre passat:
SONA A GUITARRA. Quins han estat els ingressos del curs d’orquestra de guitarra,
segons els preus públics aprovats per la JGL. I quins han estat les despeses,
directes i indirectes del mateix curs i activitats de SONA A GUITARRA. I quina ha
estat la difusió d’aquests preus per a l’obertura d’aquest concurs.
Li contesta fent lliurament de la següent informació:
1 Divulgació de la notícia
Internet
Es va fer a través d'un enllaç web específic.
Es va publicar a la web corporativa
Es va enviar a una selecció de correus d'escoles de Música i Conservatoris de
Catalunya i Espanya
Es va enviar a la llista de distribució de notícies de cultura
Es va enviar als i les participants de les edicions anteriors.
Es va enviar a les famílies de l'Escola Castell d'Òdena
Es va enviar a les famílies i alumnes de l'escola de Música d'Igualada
Mitjans impresos
Es va publicar el programa sencer a l'agenda d'estiu "Fes l'estiu a Òdena" repartit
per cada casa.
Es va publicar a l'Enllaç i la Veu de l'Anoia com a notícia.
Es va publicar al butlletí l'ACCENT N 67 a la contraportada, apartat agenda.
Es va editar programes impresos que es van dur a l'Escola de Música d'Igualada
per repartir a l'alumnat de guitarra.
2 Crònica
Es va publicar al butlletí l'ACCENT N 68 pàgina 6
Notícia als mitjans locals.
Recull fotogràfic en CD , arxiu municipal.
Galeria d'imatges Web corporativa
DESPESES

DESPESES DIRECTES

Nadia Borislova
Maria Jesús de Arenzana i Joan
valentí

CONCEPTE

EUROS

(Taula Rodona, Concert, jurat concurs i Classe
magistral)

570,00

(Concert)

600,00
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David Murgadas

(Direcció artistica, professor i concert)

1.750,00

David Murgadas

(4 Guitarristes de reforç)

David Murgadas

(Classe Magistral)

Adam Ruedas

(Concert)

Fernando Rodriguez

(Taula rodona)

60,00

Fernando Rodriguez

(Classe Magistral)

70,00

Lorena Esteller

Guixeta

Mireia Gonzalez

Presentadora

84,00

Pere Regordosa

Dietes (viatges a l'aeroport, parking)

65,95

Radio Sala

Sonoritzacions

Ajuntament

Fotocopies

100,00

Santi Carbonell

Fotografia

375,00

Apartaments Ramblanova

Allotjament Nadia

332,50

Nus

Detall M. Jesús de Arenzana

30,00

Joieria Rossich

Detall Nadia Borislova

95,00

100,00
35,00
100,00

108,00

1.566,95

Premi

50,00

Samuntà

Sopar dia 26 juny (Taula Rodona)

112,80

Il Nuovo

Sopar dia 27 juny (Concert Adam i Nadia)

Il Nuovo

Sopar dia 30 juny (Fi de curs i festa)

220,50

Aladetres SCP

Modificacions sistema d'inscripció

216,00

Catalunya Banc SA

Carrec ingres TPV

30,00

DESPESES INDIRECTES

0,56
Total despeses

6.672,26 €

INGRESSOS
INSCRIPCIONS

CURS ORQUESTRA DE
GUITARRA

Adam Ruedas

Premi 2012

Elise Vivier

Premi 2012

CLASSES
MAGISTRALS

CONCURS

TOTAL
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Emma Campàs

Premi 2012

30,00

Emma Gómez

75,00

Jon Naranjo

75,00

Jordi Torelló

35,00

Premi 2012

30,00
30,00

Miquel Naranjo
Ona Alonso

30,00

75,00

30,00

Premi 2012

Pere Jorba

75,00

Pere Miquel Marbà

Premi 2012

Sancho Zamora

Premi 2012

50,00

Sandra Pueyo

30,00

75,00

Joan Benejam

50,00

Àngel Nuñez Marmol

50,00
740,00

COL·LABORACIONS
Nus

metalic

50,00

La llibreria

metalic

20,00

M. Cinta

metalic

20,00

Dalvil's

metalic

10,00

El Vienés

metalic

50,00

Grup Soler

metalic

100,00

Red Music

1 val-valor 150 €

150,00

Auvisa

2 vals valor 75 €

150,00

Luthier

2 vals valor 100 €
1 Guitarra valor 350 € (Premi desert vàlid
pel 2014)
1 val-valor 150 € (Premi desert vàlid pel
2014)

200,00

Picado
Farmacia Torello

350,00
150,00
1.250,00

VENDA D'ENTRADES
ENTRADES

PREU

RECAPTACIÓ

CONCERT DIA 27

16

5,00

80,00

CONCERT DIA 28
CONCERT DIA 29 A
L'ESPELT

14

5,00

70,00

CONCERT DIA 30

42

gratuit
5,00

210,00
360,00

SUBVENCIÓ DE LA
DIPUTACIÓ

1.250,00
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Total 3.600,00
€
ingresos

El Sr. Guisado fa les següents preguntes i precs al ple:
1.- El prec que l’Alcalde en nom i representació de tota la Corporació faci arribar a
la família Martínez Borrega, el condol per la tràgica mort de Joana Martínez
Borrega, i l’oferiment a la família per allò que puguin necessitar en aquets moments.
2.- Voldrien saber estadísticament l’efecte de la crisi sobre la població del municipi
en els ajuts dels serveis socials i altres indicadors, banc d’aliments, sanitaris,
policials, etc.
3.- Voldrien conèixer el cost, tan directe com indirecta de la Fira de la cervesa a
l’Espelt, per a les arques municipals.
4.- La Vicepresidenta del Govern i consellera de Governació, Sra. Joana Ortega, ha
dit públicament que la Generalitat pagarà la pràctica totalitat del deute que té amb
els Ajuntaments abans de final d’any. Això significarà a Òdena que a banda del
deute, es faran càrrec de les quantitats compromeses al Pla de Barris i no
reflectides en el pressupost de la Generalitat? Com s’ha concretat en el nostre cas
això.
Seguidament el Sr. Guisado fa lectura del títol d’una moció sol·licitant al Govern de
la Generalitat de Catalunya que posi en marxa un pla de rescat per a les persones
aturades de llarga duració i alhora en fa lliurament per escrit a la SecretariaIntervenció, es compromet a aportar el fitxer i sol·licita la seva inclusió en la propera
sessió del Ple.
El Sr. Guisado manifesta que l’acta de la Junta de Govern del passat 3 d’octubre es
va informar una activitat a nom del Sr. Jordi Compte Angles. La pregunta que fa és
si es pot tramitar una llicència en un sol en procés de desenvolupament urbanístic?
Li contesta el Sr. Alcalde que en el moment és que es va demanar si que es podia
fer. També es cert però que enguany no podria. En tot cas però i tenint en compte
el caràcter reglat de les llicències aquestes s’han de tramitar i per tant no es pot
aturar allò que es va demanar quan es podia fer.
El Sr. Guisado fa lectura del Decret núm. 544 en el que es dona compliment a la
sentència del Jutjat Social núm. 9 de Barcelona en el procediment 141
/2013 A, i es declara improcedent l’acomiadament efectuat per aquest Ajuntament a
la Sra. Gemma Cubí Guim en data 29 de desembre de 2012 i s’opta per
l’abonament d’una indemnització líquida de 22.932,60 euros. El Sr. Guisado fa una
valoració molt negativa d’aquesta sentència i alhora demana una explicació.
En resposta a la explicació sol·licitada pel Sr. Guisado, el Sr. Alcalde manifesta que
la Sra. Cubi va estar contractada aproximadament durant set anys en contractes
d’un any que acabaven i començament, es a dir, en cap moment mitjançant cap
tipus de pròrroga de contracte. Així mateix, el cost de la contractació es finançava
en gran part mitjançant subvencions atorgades per diferents administracions (els
primers anys per la Diputació i els últims per la Generalitat). L’últim dels contractes
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va vèncer el 29 de desembre de 2012 i com a conseqüència de la denegació per
part de la Generalitat de la subvenció fins aleshores atorgada no es va tornar a fer
un nou contracte. Per tant, el més correcte es dir que va acabar el contracte i no
s’ha n’ha fet cap altra per manca de finançament, però en cap cas se la va
acomiadar d’una relació laboral en transcurs. No obstant el Jutjat ha considerat que
es tracta d’una concatenació de contractes, que la relació laboral era la mateixa des
del primer contracte, i que com a conseqüència es tracta d’un acomiadament
improcedent. Es més, en cas de que com era intenció de l’equip de govern,
s’hagués atorgat la subvenció i s’hagués fet de nou un contracte en finalització el
proper 29 de desembre de 2013 el problema el tindríem l’any 2014, tota vegada que
la tipologia de la subvenció no feia possible un allargament de la mateixa més enllà
dels cinc anys. Acaba el Sr. Alcalde dient que la sentència s’ha d’acatar i això és el
que ha fet l’Ajuntament, però que en tot cas no la comparteix de cap de les
maneres.
El Sr. Guisado fa lectura del Decret núm. 543 pel que amb caràcter previ a la
possible incoació d’un expedient informatiu o, en el seu cas, disciplinari a la Sra.
Teresa Barbany Baró, es sol·licita a la Direcció General d’Administració Local
l’assistència necessària amb el nomenament de dos funcionaris de carrera,
pertanyents com a mínim al grup A2 perquè actuïn com a instructor i secretari de
l’expedient, el qual serà notificat a l’interessada en el moment oportú. Seguidament
el Sr.Guisado pregunta quin són els motius que justifiquen la possible incoació de
l’expedient disciplinari i si hi ha informe jurídic al respecte.
En resposta a la pregunta del Sr. Guisado, el Sr. Alcalde li contesta que no hi ha
cap tipus d’informe jurídic al respecte i que el que determina el Decret és la
sol·licitut d’assistència a la Direcció General d’Administració Local pel nomenament
de professionals que incoïn l’expedient informatiu que pot donar lloc o no al
corresponent expedient disciplinari. Els motius que avalen aquest inici d’expedient
són unes suposades irregularitats en la percepció de retribucions de la pròpia
funcionària així com la seva actuació en tot l’expedient relatiu a a les
indemnitzacions i assistències a òrgans col·legiats que ha donat lloc a l’inici de
l’expedient de revisió de tots conegut. El motiu de no haver iniciat abans aquest
procediment era que la Sra. Barbany va estar en situació d’incapacitat laboral
transitòria.
Finalment, i sense mes intervencions, i no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr.
Alcalde dóna per acabada la sessió, essent les 20’54 hores (vint hores i cinquantaquatre minuts) la qual cosa certifico.
El secretari accidental,

Vist i Plau
L’Alcalde,

Antoni Pujadó Estany

Pep Solé Vilanova
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