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Acta 07/17

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Núm. de la sessió:
Data:
Caràcter:
Horari:
Lloc:

07/17
04 d’abril de 2017
Ordinària
de 17:01h a 17:42h
sala de juntes

Assistents:
Presidència :
Tinents d’Alcalde:

Sandra Fernández Cuadra
1ª Tinent d’ Alcaldia ,que actua per substitució operativa
règim normatiu art. 47.– RD 2568/1986, 28 novembre.
Valentín Robles Rodríguez
Amparo Hernández Dengra

Secretari-Interventor:

Roberto Moral Álvarez

Responsable tècnic:

Antoni Pujadó Estany
-excusa la seva assistència en temps i forma.

Ordre del dia
1. Acta sessió anterior
2. Ratificació de decrets
Àrea de Serveis a les Persones:
3. Ajuts transport escolar
4. Conveni de col·laboració entre l’Associació Cultural Caramellaires d’Òdena i
l’Ajuntament d’Òdena
Àrea de Serveis al Territori:
5. Llicències urbanístiques
6. Llicències activitats
7. Llicències de guals
8. Ocupació via pública
Àrea de Serveis econòmics i recursos humans:
9. Acceptació ajut biblioteca

Àrea de Secretaria i Serveis Generals:
10. Conveni cessió terreny Cr, Jaume I
11. Conveni col·laboració edició llibre “Òdena al Cor de Catalunya”
12. Urgències
A la Sala de reunions de l’Alcaldia, quan són les 17:01 hores , constatada l’existència
de quòrum legal, la Presidència declara oberta la sessió –procedint-se tot seguit a
considerar els següents assumptes inclosos en l’ordre del dia de la sessió.
1. ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
S’aprova per assentiment unànime l’acta de la Junta de Govern Local número 06/2017,
corresponent a la sessió ordinària que va tenir lloc el passat dia 21 de març de 2017.
Atenent que el pròxim dimarts dia 18 d’ abril en el que pertocaria desenvolupar propera
sessió de JGL està consignat com a festiu local, hi ha consens en determinar com a
nova data per a dita sessió l’ endemà dimecres dia 19 d’ abril, a l’ hora ordinària 17h.
2. RATIFICACIÓ DE DECRETS
2.1.Decret 256 de data 22 de març de 2017, de Concessió de Llicència d’Obres
per a instal·lació d’ascensor a l’interior d’habitatge unifamiliar entre mitgeres.
.
S’acorda per assentiment de tots els membres presents de la Junta de Govern Local,
ratificar el decret d’ Alcaldia núm. 256/2017 tot seguit transcrit:
Vista la sol·licitud i la documentació presentada per
en data 21 de març de 2017, en relació a l’obra indicada a continuació.
Vist l’informe favorable de l’arquitecte tècnic municipal de data 21 de març de 2017,
així com l’informe jurídic de referència de data 21 de març de 2017.
D’acord amb les atribucions que l’alcalde ha delegat a la junta de govern local per mitjà
de resolució de 13/07/15,
RESOLC:
Primer.- Concedir la llicència que tot seguit es relaciona:
Expedient:

LO-24/2017
G1362017024

Interessat:
Obra:
Emplaçament:

Instal·lació d’ascensor a l’interior d’habitatge unifamiliar entre
mitgeres
Carrer
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Pressupost:

6.700,00 €

Termini d’execució: 6 mesos
Condicions particulars:
Dipositar la fiança de 200,00 € establerta a l’article 11.C del Decret 89/2010 pel
qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya
(PROGROC). Fiançar al moment d’obtenir la llicència d’obres, establint com a
objecte de la garantia el de garantir que els residus de la construcció i demolició
generats seran gestionats d’acord amb la normativa vigent. La fiança es
retornarà després de finalitzar l’obra i després de que la persona sol·licitant
presenti el certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i
tipus de residus lliurats.
Liquidacions tributàries aprovades i fetes efectives en data 21 de març de 2017:
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres:219,76 euros
Taxa per llicències urbanístiques: 34,17 euros
Fiances:
Fiança per residus de la construcció: 200,00€
Segon.- Ratificar el contingut de la present resolució a la següent Junta de Govern
Local.
Tercer.- Comunicar el contingut de la present resolució a la part interessada per al seu
coneixement i efectes oportuns.
2.2. Decret 264 de data 27 de març de 2017, de contractació del subministrament
de sis equips multifunció d’impressió, fotocòpia i escàner mitjançant contracte
de renting (arrendament sense opció de compra)
S’acorda per assentiment de tots els membres presents de la Junta de Govern Local,
ratificar el decret d’ Alcaldia núm. 264/2017 tot seguit transcrit:
En data 7 de febrer de 2017, per acord de Junta de Govern, es va aprovar l’expedient
de contractació del subministrament de sis equips d’impressió, escaneig i còpia
mitjançant contracte de renting (arrendament sense opció de compra), amb un
pressupost de licitació de 27.307,78 euros, més l’IVA corresponent, procediment
negociat sense publicitat i es convidava a formular ofertes a les empreses o
professionals següents:
a) Banc de Santander, S.A.
b) Siemens Renting, S.A.
c) BBVA
Sense perjudici, però de la preceptiva publicació d’anunci de referència al Perfil del
Contractant per termini mínim de 7 dies hàbils per tal que les possibles empreses
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adjudicatari i ensems a l’adjudicatari mateix, amb indicació dels recursos
susceptibles d’interposar.
Tercer. Inserir l’anunci que informa de l’adjudicació, al Perfil del Contractant
de l’Ajuntament, un cop s’hagi formalitzat el contracte administratiu de
referència.

Quart. Facultar al Sr. alcalde per a la signatura dels documents que s’escaiguin a la
formalització del contracte de concessió objecte del present procediment.
3. AJUTS TRANSPORT ESCOLAR
El Ple de l’Ajuntament en la sessió que va tenir lloc el dia 6 de setembre de 2016 va
aprovar les bases reguladores que han de regir la convocatòria per a l’atorgament dels
ajuts per activitats relacionades amb l’educació.
A través d’aquestes bases es regulen diversos ajuts per activitats relacionades amb
l’educació, per atendre despeses immediates com són la possible assistència al
menjador escolar, transport no obligatori, etc. sempre que s’acrediti reunir uns
determinats requisits objectius, tots ells relacionals amb la capacitat econòmica dels
subjectes que formulin la demanda.
El personal del servei d’educació ja ha informat favorablement la petició presentada.
Havent informat favorablement el servei d’educació, de conformitat amb les condicions
que contenen les bases reguladores i l’existència de consignació pressupostària
suficient, es proposa l’atorgament d’ajuts per a la línia de transport escolar no obligatori
de l’escola Castell d’Òdena.
Per això, d’acord amb l’apartat 4rt. de les bases reguladores dels ajuts per activitats
relacionades amb l’educació durant el curs 2016/17 aprovades pel ple municipal en
sessió ordinària celebrada el dia 6 de setembre de 2016, PROPOSO l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Atorgar l’ajut per transport escolar no obligatori a l’escola Castell d’Òdena,
segons la relació de beneficiaris que consten a l’expedient, el nombre del qual i l’import
queda reflectit en el quadre següent:
Nº
regis
tre

Sol·licitant
(pare/mare/tutor)

Infant

99,00 €

923

Total

Import

99,00 €

99,00 €

Segon.- Autoritzar i disposar un crèdit de 99,00 € per atendre l’ajut atorgat per a
l’exercici 2017, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 23.32606.48900
Tercer.- Que es comuniqui als serveis econòmics als efectes d’executar l’acord.
Quart.- Comunicar l’acord als sol·licitants i als serveis competents per al corresponent
seguiment.

Exposada i prèvia lectura de referència, la present proposta d’ acord amb núm. 03
resulta APROVADA per assentiment de tots els membres d’ aquesta Junta de Govern
Local.
4. CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ASSOCIACIÓ
CARAMELLAIRES D’ÒDENA I L’AJUNTAMENT D’ÒDENA

CULTURAL

Dins la programació cultural impulsada per l’Ajuntament, hi figura l’objectiu de la
promoció i difusió de la cultura popular.
L’Associació Cultural Caramellaires d’Òdena, desenvolupa una activitat cultural i social
durant l’any per la qual requereix suport econòmic.
Per això, es proposa a la Junta de Govern Municipal l’adopció del següent.
ACORD:
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Associació Cultural Caramellaires
d’Òdena i l’Ajuntament d’Òdena, el text del qual es transcriu a continuació:
CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE L’ASSOCIACIÓ CULTURAL
CARAMELLAIRES D’ÒDENA PER A LES CANTADES DE CARAMELLES DE
2017
A Òdena, a les dependències de l’Ajuntament.
Reunits
D’una part, el Sr. Francisco Guisado Santano amb DNI
, del què no
s'esmenten les demés circumstàncies per actuar en qualitat d'Alcalde
President de l'Ajuntament d'Òdena, assistit pel Secretari de la Corporació, Sr.
Robert Moral Alvarez, amb DNI
.
D’altra, la Sra.
, proveïda del DNI
, presidenta
de l’Associació Cultural Caramellaires d’Òdena, amb domicili social a Òdena,
Pl. Major, 1 – 08711 Òdena.
Actuen
El senyor alcalde en nom i representació de l’Ajuntament d’Òdena i en virtut de
les facultats que li atorga l’art. 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local i altres normes concordants.
El Sr. Robert Moral Alvarez, en qualitat de Secretari de la Corporació.
La Sra.
, en nom i representació de l’Associació Cultural
Caramellaires d’Òdena la qual té CIF G65561185.
L’esmentada compareixent té poders bastants que li confereix el seu
nomenament com a presidenta de l’entitat, manifestant que té plena capacitat
per a contractar i que no està inclosa en cap de les causes d’incapacitat i
incompatibilitat que determinen les disposicions vigents en la matèria.
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I reconeixent-se mútuament legal capacitat per a obligar-se, diuen:
Manifesten

I.- L’Associació Cultural Caramellaires d’Òdena és una entitat d’àmbit local
que té per finalitat la difusió de la cultura popular i més en concret la cançó
d’arrel tradicional i les caramelles i per coadjuvar en el finançament d’aquesta
activitat ha demanat el suport de l’ajuntament.
II – L’Ajuntament d’Òdena considera que l’activitat esmentada és beneficiosa
per la població a la qual s’adreça i considera adient la concessió d’un suport per
a la seva realització.
Per tot l’exposat les parts, reconeixent-se mútuament legal capacitat per a
obligar-se, acorden
Clàusules
Primera.- L’Associació cultural Caramellaires d’Òdena, organitza els assajos i
cantades i ballades de caramelles oberts a la participació de la població en
general.
Segona.- l’Associació Cultural Caramellaires d’Òdena percebrà de l’ajuntament
d’Òdena un ajut econòmic de 200 euros, que tenint en compte les
circumstàncies de l’activitat, aquest Ajuntament farà efectius en bestreta, una
vegada aprovat aquest conveni a l’Associació cultural Caramellaires d’Òdena
per la realització d’aquestes actuacions. Aquesta entitat haurà de presentar
justificants corresponents de la realització de l’activitat per un import no inferior
a la subvenció concedida, com a màxim el dia 25 d’abril de 2017. Aquests
justificants seran factures a nom de l’Associació Cultural Caramellaires
d’Òdena, amb tots els requisits legals.
Tercera.- La vigència d’aquest conveni s’estableix des de la data de la seva
signatura i fins al final de la realització de les actuacions acordades.
Segon. Aprovar el compromís de despesa de 200 euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 42.33831.48900 , del vigent pressupost.
Tercer. Comunicar aquest acord a l’Associació Cultural Caramellaires d’Òdena
Exposada i prèvia lectura de referència, la present proposta d’ acord amb núm. 04
resulta APROVADA per assentiment de tots els membres d’ aquesta Junta de Govern
Local.
5. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
5.1. Exp. G1362017022 a nom de
Vista la sol·licitud i la documentació presentada pel Senyor
data 20 de març de 2017, en relació a l’obra indicada a continuació.

en

Vist l’informe favorable de l’arquitecte tècnic municipal de data 21 de març de 2017,
així com l’informe jurídic de referència de data 21 de març de 2017.
D’acord amb les atribucions que l’alcalde ha delegat a la junta de govern local per mitjà
de resolució de 13/07/15,
ES PROPOSA a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords,
Primer.- Concedir la llicència que tot seguit es relaciona:
Expedient:

LO-22/2017
G1362017022

Interessat:

Emplaçament:

Arrebossar paret, pavimentar, enrajolar per treure humitats i
col·locar barbacoa al pati de la casa
Carrer
g

Pressupost:

2.110,00 €

Obra:

Termini d’execució: 6 mesos
Liquidacions tributàries aprovades i fetes efectives en data 20 de març de 2017:
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 69,21 euros
Taxa per llicències urbanístiques: 12,98 euros
Segon.- Comunicar el present acord a la part interessada per al seu coneixement i
efectes oportuns.
Exposada i prèvia lectura de referència, la present proposta d’ acord amb núm. 5.1
resulta APROVADA per assentiment de tots els membres d’ aquesta Junta de Govern
Local.
5.2. Exp. G1362017022 a nom de
Vista la sol·licitud i la documentació presentada pel Senyor
data 20 de març de 2017, en relació a l’obra indicada a continuació.

en

Vist l’informe favorable de l’arquitecte tècnic municipal de data 21 de març de 2017,
així com l’informe jurídic de referència de data 21 de març de 2017.
D’acord amb les atribucions que l’alcalde ha delegat a la junta de govern local per mitjà
de resolució de 13/07/15,
ES PROPOSA a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords,
Primer.- Concedir la llicència que tot seguit es relaciona:
Expedient:

LO-23/2017
G1362017023

Interessat:
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Obra:

Reformar i enrajolar la cambra de bany

Emplaçament:

Carrer

Pressupost:

2.150,00 €

Termini d’execució: 6 mesos
Condicions particulars:
Dipositar la fiança de 200,00€ establerta a l’article 11.C del Decret 89/2010 pel
qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya
(PROGROC). Fiançar al moment d’obtenir la llicència d’obres, establint com a
objecte de la garantia el de garantir que els residus de la construcció i demolició
generats seran gestionats d’acord amb la normativa vigent. La fiança es
retornarà després de finalitzar l’obra i després de que la persona sol·licitant
presenti el certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i
tipus de residus lliurats.
Liquidacions tributàries aprovades i fetes efectives en data 20 de març de 2017:
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 70,52 euros
Taxa per llicències urbanístiques: 12,98 euros
Fiances:
Fiança per residus de la construcció: 200,00€
Segon.- Comunicar el present acord a la part interessada per al seu coneixement i
efectes oportuns.
Exposada i prèvia lectura de referència, la present proposta d’ acord amb núm. 5.2
resulta APROVADA per assentiment de tots els membres d’ aquesta Junta de Govern
Local.
6. LLICÈNCIES D’ACTIVITATS
Control periòdic anual i control periòdic llicència ambiental d’ÒDENA
HOSTELERIA S.L. (LA 588) 2017. Exp. M1192009001
En data 21 de març de 2017, (registre d’entrada 874), la societat ÒDENA
HOSTELERIA, S.L., ha sol·licitat visita de comprovació i control periòdic de l’activitat de
temporada de carpa per a discoteca a l’aire lliure, ubicada a l’Av. Madrid, 57 d’aquest
municipi.
La Junta de Govern Local va concedir en data 29 de desembre de 2009 a ÒDENA
HOSTELERIA S.L. llicència per a l’exercici de l’activitat de discoteca a l’aire lliure, amb
la prescripció que l’interessat sol·liciti a l’inici de cada temporada una visita de
comprovació prèvia pels serveis tècnics municipals, a l’objecte de comprovar
l’adequació de l’activitat a les condicions i mesures correctores imposades en la
llicència.

En data 27 de març de 2017, l’enginyer municipal, Sr. Josep Ticó Ortet, ha practicat la
corresponent visita de comprovació anual motivada per la temporalitat de l’activitat i el
corresponent control periòdic de la llicència ambiental, aixecant l’acta de control inicial
positiva, que indica:
“ACTA DE COMPROVACIÓ / CONTROL PERIÒDIC ANUAL / CONTROL
PERIODIC LLICENCIA AMBIENTAL
Sol·licitant

ODENA HOSTELERIA, SL

Redactor

Enginyer Municipal - Josep Ticó.

En el terme municipal d’Òdena, essent les 9:00 hores del dia 27 de març de 2017, el
tècnic municipal Sr. Josep Ticó, en presencia dels Sr. Pere Artigues Ramon, efectua la
visita de comprovació, anual motivada per la temporalitat de la instal·lació, i acta de
control periòdic segons les condicions de la llicència i referenciada en el informe
municipal per l’obertura d’una activitat de discoteca al aire lliure a nom de Odena
Hosteleria S.L ubicada a la Carretera N-II PK 561 (Parcel·la A104-18) d’Òdena.
La activitat en qüestió està dins de l’ANNEX II.2, apartat 12, subapartat 35a de la Llei
3/98.

-

Llicència Municipal de 29 de desembre de 2009.
Expedient: 2009/588

Examinades si s’han adoptat totes les mesures correctores indicades en projecte,
resulta que sí s’han adoptat.
X Revisió periòdica de BT. Disposa de control periòdic vàlid fins al 11/4/2019.
X Assegurança de Responsabilitat Civil. Adjunta pòlissa. S’aporta el rebut de
pagament.
X S’ha comprovat el funcionament dels llums d’emergència.
X Revisió dels extintors, boques de incendi i sirena acústica per empresa mantenedora.
S’adjunta la revisió de Starfoc (empresa mantenedora)
X Comprovació portes de sortida.
X Retolació: aforament: 651 persones.
X Disposa de fulls de reclamació.
X S’ha observat l’existència del grup electrogen i grup de reserva (pendent de instal·lar
encara però titular manifesta que queda instal·lat com sempre ha anat fent).
X Retolació d’extintors i BIE
X Condicions d’entorns segons llicència es compleixen. S’està esbroçant. Disposa de
graveta. (no es disposa de les places marcades)
X Annex fotogràfic
Resultat de la inspecció: FAVORABLE.
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De tot això, resulta que es pot exercir l’activitat de “Discoteca al aire lliure”
emplaçat al carretera N-II (Polígon industrial Les Gavarreres) PK 561
(Parcel-la A104-18) del municipi d’Òdena (Barcelona), segons la llicència
atorgada.

I per què així consti, en compliment de les corresponents disposicions
reglamentàries, s’aixeca aquesta acta, que signen el tècnic municipal i el representat
del titular.
Així mateix es posa de manifest que el titular es coneixedor de les següents condicions
i es compromet a dur-les a terme:
S’ha recordat al titular que segons el Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual
s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures
d’autoprotecció i en fixa el contingut d’aquestes mesures.
1. Vist la ocupació: no precisa de PAU, però si cal que disposi de pla d’emergència.
S’ha recordat al titular que ha de complir les condicions indicades en la llicència
concedida.
S’ha recordat al titular que ha de complir amb la neteja de l’entorn de la
parcel·la i del polígon.
EL TECNIC
Josep Ticó Ortet
Enginyer Municipal

EL TITULAR (o el seu representat)
Sr.
D.N.I
”.

Atès que del contingut de l’esmentada acta de comprovació, es desprèn que l’activitat
compleix amb tots els requisits exigits al permís municipal ambiental concedit en data
29 de desembre de 2009 per aquest Ajuntament.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS :
PRIMER.- Constatar que ÒDENA HOSTELERIA, S.L. ha estat habilitada per a
l’exercici de l’activitat de carpa per a discoteca a l’aire lliure, ubicada a l’Av. Madrid, 57
d’aquest municipi, en els termes i condicions de la llicència municipal que li va ser
concedida per aquest Ajuntament en data 29 de desembre de 2009, segons acta de
comprovació efectuada en data 31 de març de 2016.
SEGON.- Aprovar la liquidació del tribut corresponents a la taxa de tramitació del
procediment de control periòdic de les activitats sotmeses a llicència per la normativa
d’espectacles públics i activitats recreatives, quan el control el duen a terme tècnics
municipals per import de 304,60 € i pendent de pagament.
TERCER.- La present autorització no serà efectiva fins el moment de fer el pagament
de la taxa deriva indicada en l’apartat segon del present acord.
QUART.- Notificar la present resolució a l’interessat i als serveis econòmics municipals.
Exposada i prèvia lectura de referència, la present proposta d’ acord amb núm. 06
resulta APROVADA per assentiment de tots els membres d’ aquesta Junta de Govern
Local.

7. GUALS
Exp. S1202017005. Llicència de gual i contragual (Placa número 217).
Vista la sol·licitud de llicència formulada pel Senyor
instal·lació d’un gual i contragual a l’emplaçament ubicat al Carrer
d’aquest municipi.

per a la

Vistos els informes favorables del Servei de Vigilància Municipal de data 13 de març de
2017 i de l’Arquitecte tècnic municipal de data 21 de març de 2017, així com l’informe
jurídic de referència de data 21 de març de 2017.
D’acord amb les atribucions que l’alcalde ha delegat a la junta de govern local per mitjà
de resolució de 13 de juliol de 2015,
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local ACORDA,
Primer.- Concedir al Senyor
llicència per a la instal·lació d’un
gual i contragual a l’emplaçament ubicat al Carrer
,
d’aquest municipi, sense perjudici de tercers i amb la condició que no es variaran les
característiques ni destinació del gual.
Segon.- Aprovar les liquidacions de la taxa per l’entrada de vehicles a través de les
voreres i les reserves de via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de
mercaderies de qualsevol mena per cada 5 metres lineals o fracció, al semestre,
amplada porta segons informe tècnic (gual 2,80 metres i contragual 3,50 metres = 6,30
metres) per import de 75,20 euros, i de la taxa per l’expedició de documents
administratius per import de 9,09 euros, corresponent a la placa de gual.
Tercer.- Comunicar el present acord a la part interessada per al seu coneixement i
efectes oportuns.
Exposada i prèvia lectura de referència, la present proposta d’ acord amb núm. 07
resulta APROVADA per assentiment de tots els membres d’ aquesta Junta de Govern
Local.
8. OCUPACIÓ VIA PÚBLICA
8.1. Exp. S1212017003. Llicència per a l’ocupació temporal de part de la via
pública, sol·licitada per la Sra.
Vista la sol·licitud formulada per la Sra.
en data 2 de març de
2017 per a la instal·lació de tres parades de venda de roses a la via pública els dies 22
i 23 d’abril de 2017, amb motiu de la diada de Sant Jordi.
Atès, que l’ocupació d’una part de la via pública comporta una ocupació privativa del
domini públic local, subjecte a l’atorgament d’una llicència d’ocupació temporal que
origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons d’interès
públic, d’acord amb el què disposa l’article 57.2 del Reglament del patrimoni dels ens
locals.
Atès, que la sol·licitud formulada comporta l’ocupació provisional d’una superfície
durant els dies 22 i 23 d’abril de 2017 a tres punts de l’Av. Madrid d’Òdena.
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Vist l’informe favorable de la guàrdia municipal de data 13 de març de 2017
i l’informe jurídic de data 30 de març de 2017
ES PROPOSA a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Concedir l’autorització sol·licitada per la Sra.
en data
2 de març de 2017 per a la instal·lació de tres parades de venda de roses a la via
pública els dies 22 i 23 d’abril de 2017, amb motiu de la diada de Sant Jordi, amb les
següents condicions:
a) La interessada deixarà net l’espai que ocupi.
b) La parada s’instal·larà en el lloc indicat pels servei de vigilància municipal.
c) La interessada serà responsable de la col·locació de la parada i seguretat dels
clients.
d) La instal·lació de la parada no ha d’afectar la lliure circulació tant de vehicles
com de vianants.
e) S’ha de donar compliment a l’article 85 de l’Ordenança de Civisme en l’Espai
Públic (s’adjunta annex)
La present autorització no eximirà a qui l’ostenti del deure de comptar amb les
següents acreditacions de referència:
a) Estar donat d'alta a l'epígraf o epígrafs corresponents a l'Impost d'Activitats
Econòmiques i al corrent del seu pagament.
b) Estar donats d'alta al règim de la Seguretat Social que els correspongui i al
corrent del seu pagament.
c) Complir els requisits establerts per les reglamentacions específiques a aplicar
als productes que es disposin per a la venda.
d) Complir el que estableix els articles 3 i 9 a14 del Decret Legislatiu 1/1993, de 9
de març, sobre comerç interior, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels
preceptes de la llei 1/1983, de 18 de febrer i la Llei 23/1991, de 29 de
novembre.
e) Disposar i estar al corrent de pagament de l'assegurança de responsabilitat civil
amb cobertura suficient per realitzar l'activitat/ocupació objecte d’ autorització.
SEGON.- Aprovar la liquidació de la taxa per parades, barraques, casetes de venda,
espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i
ambulants i rodatges cinematogràfic, pel concepte d’ocupació de la via pública amb
dues parades de menys de 2 metres lineals per 3 dies, 18,84€.
TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat pel seu coneixement i efectes.
Exposada i prèvia lectura de referència, la present proposta d’ acord amb núm. 8.1
resulta APROVADA per assentiment de tots els membres d’ aquesta Junta de Govern
Local.
8.2. Exp. S1212017004. Llicència per a l’ocupació temporal de part de la via
pública, sol·licitada per la Sra.
Vista la sol·licitud formulada per la Sra.
en data 2 de març de
2017 per a la instal·lació de dues parades de venda de roses a la via pública els dies
22 i 23 d’abril de 2017, amb motiu de la diada de Sant Jordi.

Atès, que l’ocupació d’una part de la via pública comporta una ocupació privativa del
domini públic local, subjecte a l’atorgament d’una llicència d’ocupació temporal que
origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons d’interès
públic, d’acord amb el què disposa l’article 57.2 del Reglament del patrimoni dels ens
locals.
Atès, que la sol·licitud formulada comporta l’ocupació provisional d’una superfície
durant els dies 22 i 23 d’abril de 2017 a l’Av. Madrid (davant del Mundo del Bambino) al
polígon de les Gavarreres i en l’Av. Manresa (davant del bar Jordi) d’Òdena.
Vist l’informe favorable de la guàrdia municipal de data 13 de març de 2017 i l’informe
jurídic de data 29 de març de 2017
ES PROPOSA a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Concedir l’autorització sol·licitada per la Sra.
en data 2
de març de 2017 per a la instal·lació de dues parades de venda de roses a la via
pública els dies 22 i 23 d’abril de 2017, amb motiu de la diada de Sant Jordi, amb les
següents condicions:
f) La interessada deixarà net l’espai que ocupi.
g) La parada s’instal·larà en el lloc indicat pels servei de vigilància municipal.
h) La interessada serà responsable de la col·locació de la parada i seguretat dels
clients.
i) La instal·lació de la parada no ha d’afectar la lliure circulació tant de vehicles
com de vianants.
j) S’ha de donar compliment a l’article 85 de l’Ordenança de Civisme en l’Espai
Públic (s’adjunta annex)
La present autorització no eximirà a qui l’ostenti del deure de comptar amb les
següents acreditacions de referència:
f)

Estar donat d'alta a l'epígraf o epígrafs corresponents a l'Impost d'Activitats
Econòmiques i al corrent del seu pagament.
g) Estar donats d'alta al règim de la Seguretat Social que els correspongui i al
corrent del seu pagament.
h) Complir els requisits establerts per les reglamentacions específiques a aplicar
als productes que es disposin per a la venda.
i) Complir el que estableix els articles 3 i 9 a14 del Decret Legislatiu 1/1993, de 9
de març, sobre comerç interior, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels
preceptes de la llei 1/1983, de 18 de febrer i la Llei 23/1991, de 29 de
novembre.
j) Disposar i estar al corrent de pagament de l'assegurança de responsabilitat civil
amb cobertura suficient per realitzar l'activitat/ocupació objecte d’ autorització.
SEGON.- Aprovar la liquidació de la taxa per parades, barraques, casetes de venda,
espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i
ambulants i rodatges cinematogràfic, pel concepte d’ocupació de la via pública amb
dues parades de menys de 2 metres lineals per 2 dies, 12,56€.
TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat pel seu coneixement i efectes.
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Exposada i prèvia lectura de referència, la present proposta d’ acord amb
núm. 8.2 resulta APROVADA per assentiment de tots els membres d’
aquesta Junta de Govern Local.
8.3. Exp. S1212017006. Llicència per a l’ocupació temporal de part de
la via pública, sol·licitada pel Sr.

Vista la sol·licitud de llicència formulada pel Sr.
, per a la
instal·lació d’una caseta-quiosc per a la venda de productes pirotècnics en la via
pública, a la Ctra. N-II al Polígon Industrial “Les Gavarreres” rotonda amb cantonada
amb Manuel Valls, durant el dies 18 al 23 de juny de 2017.
Atès, que l’ocupació d’una part de la via pública comporta una ocupació privativa del
domini públic local, subjecte a l’atorgament d’una llicència d’ocupació temporal que
origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons d’interès
públic, d’acord amb el què disposa l’article 57.2 del Reglament del patrimoni dels ens
locals.
Atès, que la Subdelegació del Govern a Barcelona ha sol·licitat informe d’aquest
Ajuntament sobre la sol·licitud d’autorització formulada per l’interessat per a la venda
de productes pirotècnics, d’acord amb la Instrucció Tècnica Complementària núm. 19
del vigent Reglament d’explosius, aprovat per Reial decret 230/1998, de 16 de febrer.
Atès, que la sol·licitud formulada comporta l’ocupació provisional d’una superfície,
segons indica Projecte tècnic de l’establiment ja presentat, durant els dies 18 al 23 de
juny de 2017.
Vist l’informe tècnic de data 20 de març de 2017, de la guàrdia municipal de data 13 de
març de 2017 i l’informe jurídic de data 28 de març de 2017
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS :
PRIMER.- Concedir l’autorització sol·licitada pel Sr.
per a la
instal·lació d’una caseta-quiosc per a la venda de productes pirotècnics en la via
pública, a la Ctra. N-II al Polígon Industrial “Les Gavarreres” rotonda amb cantonada
amb Manuel Valls, durant el dies 18 al 23 de juny de 2017, amb les següents
condicions:
•
•
•
•
•
•
•
•

Aportar còpia de la autorització emesa per la Delegació del Govern.
S’ha aportat còpia de la Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i rebut
que justifiqui estar al corrent de pagament abans de la seva obertura.
Complir estrictament amb l’autorització emesa per la Delegació del Govern,
permís el qual s’haurà de presentar abans de la seva obertura.
Complir el que indica el Projecte tècnic de l’establiment ja presentat, Declaració
del titular indicant que no ha variat la seva activitat respecte el projecte
presentat.
La caseta ha de tenir les mides especificades en la sol·licitud i projecte.
Es compliran les mesures de protecció contraincendis indicades en projecte.
No s’emmagatzemarà més quantitat en kg de petards que la emmagatzemada
d’acord amb el tipus de caseta a instal·lar i que els autoritzats per la Delegació
del Govern.
Els vehicles a l’hora de la compra no podran envair la via publica.

•

Es mantindrà net l’entorn de la caseta, es a dir diàriament es recolliran les
deixalles.

SEGON.- L’efectivitat d’aquesta llicència resta condicionada a l’obtenció de totes les
autoritzacions i permisos que siguin necessàries d’altres administracions, així com al
compliment estricte de totes les mesures de seguretat exigides per la normativa vigent.
TERCER.- Aprovar la liquidació provisional de la taxa per parades, barraques, casetes
de venda, etc., per import de 300,00 euros.
QUART.- Trametre a la Subdelegació del Govern a Barcelona informe favorable sobre
la sol·licitud d’autorització formulada per l’interessat per a la venda de productes
pirotècnics, amb les condicions esmentades.
Exposada i prèvia lectura de referència, la present proposta d’ acord amb núm. 8.3
resulta APROVADA per assentiment de tots els membres d’ aquesta Junta de Govern
Local.
9. ACCEPTACIÓ AJUT TÈCNIC “REDACCIÓ DELS PROJECTE DE MOBILIARI I
EQUIPAMENT DE LA BIBLIOTECA D’ÒDENA” EN EL MARC DEL PROTOCOL
GENERAL DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-2019”. Exp.
C1862017001
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 22 de desembre de
2016, va aprovar, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals
2016-2019”, el Catàleg de serveis de l’any 2017, el seu règim i la convocatòria per a la
concessió de recursos.
En data 16 de març de 2017, l’Ajuntament d’Òdena va rebre a través de l’Àrea de
Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona una comunicació per a
incloure l’actuació de ”Redacció del projecte de mobiliari i equipament de la biblioteca
d’Òdena”, en el decurs d’aquest any mitjançant un ajut de suport tècnic.
Actuació

Classe de Ajuntament
recurs

Redacció
del projecte
de mobiliari i
equipament
de
la
biblioteca
d’Òdena

Redacció
de plans,
projectes
i informes

Òdena

Tipus
de
recurs

Núm.
registre
inicial PMT

Codi XGL

Tècnic

1740006311

17/Y/233787

D’acord amb l’exposat, es proposa a la Junta de Govern, que té atribuïda la
competència per delegació de l’Alcalde, segons Resolució 445/2015, de 13 de juliol,
l’adopció del següent ACORD:
Primer. Acceptar el següent recurs tècnic consistent en “Redacció del projecte
mobiliari i equipament de la biblioteca d’Òdena” en el marc del Protocol general del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
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Actuació

Classe de Ajuntament
recurs

Redacció
del projecte
de mobiliari i
equipament
de
la
biblioteca
d’Òdena

Redacció
de plans,
projectes
i informes

Òdena

Tipus
de
recurs

Núm.
registre
inicial PMT

Codi XGL

Tècnic

1740006311

17/Y/233787

Segon. Comunicar el present acord a la Diputació de Barcelona.
Tercer. Comunicar el present acord als serveis respectius, per tal que portin a terme el
corresponent seguiment i procedeixin a la justificació dels ajuts atorgats en els terminis
concedits a l’efecte.
Exposada i prèvia lectura de referència, la present proposta d’ acord amb núm. 09
resulta APROVADA per assentiment de tots els membres d’ aquesta Junta de Govern
Local.
10. CONVENI CESSIÓ DE TERRENY AL CARRER GUIXERA AFECTAT COM A
SISTEMA VIARI
Vist el contingut de l’informe de l’arquitecte municipal de data 26 de gener de 2017, així
com l’informe jurídic de referència de data 24 de març de 2017.
D’acord amb les atribucions que l’Alcaldia ha delegat a aquesta Junta de govern local
per mitjà de resolució de 13/07/15.
Atenent l’interès general acreditat en l’actuació urbanística conveniada.
En considerar el text de la proposta de conveni urbanístic ensems verificada.
En operar els referents normatius que succintament referenciats serien:
-DL 1/2010, de 3 agost -Text Refós Lllei d’ Urbanisme de Catalunya-TRLLUC.
-Decret 305/2006, de 18 de juliol -Reglament de la Llei d’Urbanisme -RLLUC.
-Decret 64/2014, de 18 de maig-Reglament Protecció de la Legalitat Urbanística-RPLU.
-Decret 179/1995, de 13 de juny-Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
de Catalunya -ROAS.
Es proposa a aquesta Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar conveni urbanístic de cessió en favor d’ aquest Ajuntament d’ Òdena
de porció de terreny de titularitat privada situada al Carrer Guixera ,afectada com a
sistema viari, segons text que tot seguit és transcrit:

“CONVENI URBANÍSTIC DE CESSIÓ TERRENY PER SISTEMA VIARI-CARRER
GUIXERA
Exped: B1262017003
A Òdena, el .... de ............... de 2017
REUNITS
D’una banda, el SR. FRANCISCO GUISADO SANTANO, Alcalde-President de l’
Ajuntament d’ Òdena, que es troba assistit pel secretari -interventor de la Corporació.
D’altra banda, el SR.
i domicili al Carrer Guixera número 29 d’Òdena.

amb DNI número

,

INTERVENEN:
El primer en nom i representació de l’Ajuntament d’ Òdena, i el segon en nom i
representació pròpia en qualitat de propietari del terreny situat al Carrer Jaume I
número 24, quina finca té sortida pel nord al c/ Guixera i amb Referència Cadastral
.
Ambdues parts es reconeixen capacitat legal suficient per a l’atorgament del present
CONVENI URBANÍSTIC als efectes del qual
EXPOSEN:
Primer.- Que el SR.
és propietari de la finca
registral núm.
, inscrita al Registre de la Propietat número 1 d’Igualada al volum
núm.
, Llibre
Foli
3 de superfície aproximada de QUATRE-CENTS m2, la
descripció de la qual és:
DESCRIPCION
URBANA: Solar situado en el término de Ódena, que mide cuarenta metros de largo, y
de ancho por el lado de la calle Guixera, de 10’50 metros y por la Calle Calvo Sotelo
9’50 metros, o sea una superficie aproximada de CUATROCIENTOS METROS
CUADRADOS. Linda: Norte, con la calle de la Guixera; Sur, la calle Calvo Sotelo; Este,
con Pedro Tomas, mediante camino de paso y Oeste, calle de las Escuelas de Odena.
Pertany a: D.
.
Referència Cadastral:

i Dª
-Localització: Carrer

Càrregues: Lliure de càrregues i de gravàmens.
S’adjunta nota simple del Registre de la Propietat número 1 d’Igualada i fitxa cadastral
descriptiva i gràfica de la referida finca – annex 1 i 2.
Sent però que Dª
S dissortadament ha
traspassat el passat 02.02.2017 opera previsió d’institució com a hereu universal en
favor del seu marit signant del present conveni D.
–
en virtut de Testament atorgat davant del Notari Sr. José Bauzá Gayá en data
25.08.1998.
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Segon.- Que d’acord amb la Revisió del Pla General d’Òdena, aprovat
definitivament en data 13.12.2000 –publicat al DOGC en data 01.02.2001 –
la banda nord de la parcel.la situada al Carrer Jaume, I-núm. 24 està
afectada urbanísticament en una superfície de 18,50 m2 com a sistema
viari.

Tercer.- Que la indicada superfície afectada per vialitat de 18,50 m2 ha de ser
ocupada amb caràcter definitiu amb destí a aquest sistema públic, tot sent procedent a
tal efecte, com a una de les fórmules operatives possibles, la seva cessió gratuïta per
part dels seus propietaris en favor de l’ Ajuntament d’ Òdena.
Quart.- Atenent l’informe tècnic de referència evacuat des dels serveis tècnics de
l’Àrea de Planificació, Desenvolupament i Territori de l’ Ajuntament d’Òdena en data
06.10.2016, l’ocupació de la franja de terreny objecte del present conveni i la seva
habilitació expressa com a ampliació de viari públic existent determinarà l’enderroc de
tanca existent pròpia de la finca privada afectada, així com l’enderroc de cubs existents
al subsòl, el reomplert i compactació del trasdossat del mur de contenció corresponent
a l’ampliació del carrer de la Guixera, i d’altres actuacions de pavimentació i
urbanització, sent necessària la seva reposició ja concorde amb l’habilitació definitiva
del nou sistema viari a implementar-se.
Cinquè.- Les característiques físiques de la nova tanca a construir-se respondran a
l’estil d’acabats propis del nou edifici adjacent de Biblioteca pública ara en construcció,
de tal manera que es preservi la coherència visual de l’entorn conjunt.
Sisè.- En considerar que les actuacions descrites al punt quart del present conveni
operen en benefici de l’interès general d’habilitació i ampliació del sistema viari existent
al Carrer Jaume I, tot i que puguin parcialment afectar la finca situada al núm.
del
mateix carrer, serien quant la seva execució material a càrrec de l’erari municipal,
sense cost econòmic directe per al propietari SR.
.
Setè.- Sí que operarà – com a condició resolutiva del present conveni urbanístic,l’obligació per part del SR.
de cedir de forma
gratuïta i lliure de càrregues i/o gravàmens en favor de l’Ajuntament d’Òdena la porció
de terreny de 18,50 m2 que de la finca de la seva propietat situada al Carrer
resta afectada pel planejament urbanístic vigent com a Sistema Viari.
S’adjunta plànol d’amidament on es delimita la superfície afectada destinada a vialitat
- 18,50 m2- annex 3.
Vuitè.- La descripció de la porció de 18,50 m2 objecte de cessió destinada a vialitat
seria la següent: URBANA.- vial de superfície de 18,50 m2 destinat a l’ús públic. Limita
al nord i est amb vialitat del Carrer Guixera; al sud amb resta de finca matriu de la que
es segrega; a l’est amb porció que es destina a vialitat que actualment forma part de la
finca de propietat municipal cadastral
corresponent a la
finca amb accés del carrer Jaume I núm. .
La descripció de la finca matriu després de la segregació seria: URBANA.- finca
situada al Carrer Jaume I núm.
, de 233,50 m2 de superfície, amb magatzem
construït de 30,40 m2. Limita al nord amb porció segregada destinada a vialitat del
Carrer Guixera; a l’est, per mitjà de carreró municipal, amb la finca cadastral
corresponent a la finca amb accés del carrer Jaume I núm.
; al
sud amb el carrer Jaume I, i a l’oest amb la finca de propietat municipal cadastral

.

corresponent a la finca amb accés del carrer Jaume I núm.

I és en virtut de l’exposat, que ambdues parts subscriuen el present CONVENI
URBANÍSTIC, d’acord amb les següents estipulacions:
Primera.- El SR.
cedeix gratuïtament i lliure de
càrregues i gravàmens la propietat de la porció de terreny de 18,50 m2 descrita a
l’expositiu vuitè –apartat primer- en concepte de sistema viari determinat pel
planejament urbanístic general vigent al municipi d’Òdena, a segregar-se de la finca
matriu registral núm.
que de la seva propietat es troba inscrita al Registre de la
Propietat número 1 d’Igualada, al Tom
, Llibre , Foli
.
Segona.- L’Alcalde SR. FRANCISCO GUISADO SANTANO –habilitat per acord de
verificació del present conveni de la Junta de Govern Local de data 04-04-2017
accepta en favor de l’Ajuntament d’Òdena la cessió gratuïta i lliure de càrregues i
gravàmens de la porció de finca descrita a l’expositiu vuitè –apartat primer-.
Tercera.- La certificació del present instrument serà inscrita en el Registre de la
Propietat número 1 d’Igualada, d’acord amb allò que preveuen els articles 30 i 31 del
RD 1093/1997, de 4 de juliol – relatiu a inscripcions registrals dels actes de naturalesa
urbanística.
Quarta.- El present conveni – per adquirir plena validesa i eficàcia – s’haurà d’ aprovar
per l’òrgan competent de l’Ajuntament i publicar al BOPB, en el termini d’un mes des de
la seva aprovació, d’acord amb allò que preveu el DL 1/2010 de 3 d’agost, modificat
per la Llei 3/2012, de 22 de febrer i per les Lleis 7/2011 de 27 de juliol -2/2014 de 27 de
gener - 3/2015 d’11 de març – totes elles d’adopció de mesures fiscals, financeres i
administratives.
Ambdues parts habiliten expressament –atenent les previsions dels arts. 1.2 , 2 i 2.3
del RD 1093/1997, de 4 juliol Reglament d’ inscripció registral dels actes de naturalesa
urbanística- la procedent inscripció al Registre de la Propietat de la cessió de terreny
formalitzada en virtut del present conveni urbanístic en favor de l’ Ajuntament d’ Òdena.
Llegit el present conveni- juntament amb els annexes núm. 1, 2 i 3 que incorpora – i en
prova de conformitat es rubrica en duplicat exemplar per les parts intervinents en la
data indicada a l’encapçalament, davant meu, secretari-interventor, que en dono fe.
Alcalde-President
Sr. Francisco Guisado Santano

Per la propietat
Sr.

Secretari-Interventor
Sr. Roberto Moral Alvarez”
Segon.- Procedir a publicar el present acord i el document conveniat de referència al
Web/taulell d’ anuncis corporatius, i en el BOPB - pel termini de 30 dies, per tal de
garantir la possibilitat de la seva consulta pública efectiva.
Tercer.-Facultar al Sr. Alcalde –President per a la seva signatura operativa.
Quart.- Elevar a ratificació del Plenari els presents acords, a la propera sessió ordinària
que celebri aquest màxim òrgan corporatiu.
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Exposada i prèvia lectura de referència, la present proposta d’ acord amb
núm. 10 resulta APROVADA per assentiment de tots els membres d’
aquesta Junta de Govern Local.

11. CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER L’EDICIÓ D’UN LLIBRE AMB
TEMÀTICA DEL MUNICIPI D’ÒDENA
Per tal de promoure i preservar la història, cultura i idiosincràsia del municipi, aquest
Ajuntament té la voluntat de dur a terme l’edició d’un Llibre amb temàtica del municipi
d’Òdena.
Vist que la temàtica i abast del llibre responen a l’interès general del municipi quant la
seva projecció pública, diverses persones físiques i jurídiques han manifestat la seva
voluntat de fer aportacions -documentals i ensems d’ altar indole- per tal de coadjuvar
a la materialització d’ aquesta finalitat cultural – social.
Una de les aportacions operatives ha estat la concertada amb l’ empresa “Atlas
Gestión Mediambiental SA”, que participaria en el cofinançament de l’edició
documental de l’esmentat llibre de referència.
Sent la fórmula jurídica més adient la formulació d’ un conveni de col·laboració que
plasmi dita aportació econòmica.
D’ acord amb l’ habilitació que en favor d’ aquestes accions de col·laboració pública –
privada preveu el vigent règim local normatiu.
Es proposa a la Junta de Govern Municipal l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració per l’edició d’un Llibre de temàtica
municipal d’Òdena, el text del qual es transcriu a continuació:
“Conveni de Col·laboració per l’edició d’un Llibre amb temàtica del municipi
d’Òdena
Òdena , ...de.....de 2017
REUNITS
D’una part, el Sr. Francisco Guisado Santano, en qualitat d’Alcalde de l’Ajuntament
d’Òdena i en representació del mateix, assistit en aquest acte pel Sr. Roberto Moral
Álvarez, secretari i interventor de la Corporació.
D’altra part, el Sr. Xavier Mundet Terns amb DNI
, en tant que
representant legal de la societat “Atlas Gestión Medioambiental S.A.” amb CIF núm. A60963287 i seu al municipi de Castellolí -08719 , actuant en el nom i la representació
de la societària enunciada.
Ambdues parts es reconeixen recíprocament capacitat i competència per a subscriure
el present conveni i és així que:
EXPOSEN

1. Que l’Ajuntament d’Òdena té la voluntat de dur a terme l’edició d’un Llibre amb
temàtica del municipi d’Òdena, amb la finalitat de promoure i preservar la història,
cultura i idiosincràsia d’aquesta població.
El títol de l’obra a editar-se seria “ÒDENA, al cor de Catalunya”.
2. Per atansar aquest objectiu, l’Ajuntament posarà a l’abast de l’edició pretesa les
dades que de caràcter i interès públic siguin adients a la finalitat expositiva pròpia de
l’obra objecte del present conveni- així com aquelles altres que amb dimensió pública
puguin ser aportades per persones privades relacionades amb el municipi a títol gratuït
i en interès de l’obra a editar-se.
3. Des de la societat “Atlas Gestión Medioambiental S.A.” hi ha la voluntat de fer una
aportació econòmica expressa per al cofinançament de l’edició documental objecte del
present conveni – en atendre que la seva temàtica i abast responen a l’interès general
del municipi quant la seva projecció pública.
4. L’edició del Llibre amb títol “ÒDENA, al cor de Catalunya” té doncs una motivació
pública i de recull i preservació vers el futur de dades i documents gràfics històrics i
culturals del municipi que d’ una altra manera probablement acabarien perdent-se.
En virtut de l’exposat, les parts acorden celebrar el present conveni de col·laboració de
conformitat amb les següents:
CLÀUSULES
Primera.- La societat “Atlas Gestión Medioambiental S.A.” realitzarà una aportació
econòmica incondicionada per al cofinançament de la despesa derivada de la promoció
i edició del Llibre amb títol “ÒDENA, al cor de Catalunya” per import de 6.500,00 €- sis-mil cinc-cents euros.
Dita aportació es farà mitjançant el pagament directe a la impremta o impremtes que
s’encarreguin de l’edició material de llibre i fins a assolir l’import abans esmentat.
L’Ajuntament presentarà a “Atlas Gestión Medioambiental S.A.” les factures de la
impremta o impremtes les quals seran per tal que les aboni directament.
Segona.- L’Ajuntament d’Òdena aportarà la resta del finançament necessari a l’edició
del Llibre amb títol “ÒDENA, al cor de Catalunya”. A efectes d’aquesta previsió de
despesa es dotarà i consignarà partida pressupostària de referència al Pressupost
Municipal d’ aquest exercici 2017.
Tercera.- L’Ajuntament preveu que el nombre mínim de llibres a editar-se en virtut del
present conveni serà aquell que abasti els fons econòmics derivats de les aportacions
indicades a les clàusules anteriors -1ª i 2ª per un mínim de 1.000 exemplars.
Quarta.- La distribució i/o promoció del Llibre a editar-se en virtut del present conveni o per mor de futures edicions a desenvolupar-se- serà responsabilitat exclusiva de
l’Ajuntament d’Òdena, tot renunciant-hi expressament la societat “Atlas Gestión
Medioambiental S.A.” a qualsevol dret i/o passiu que se’n pogués derivar de tal
activitat.
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Sisena.- El termini de vigència del present conveni s’estima en aquell
necessari per la recerca documental, redacció i, edició i promoció del Llibre
amb títol “ÒDENA, al cor de Catalunya” –tot esgotant-se però la seva
operativitat en finir aquest mateix exercici 2017.

I és per tal que així consti, en prova de conformitat, que ambdues parts
signen el present conveni –en duplicat exemplar i a un sol efecte- en el lloc i data
indicats a l’encapçalament.
L’ Alcalde
El secretari-interventor”

Per la Societat “Atlas Gestión Medioambiental S.A.”

Segon.- Comunicar el present acord al Serveis Econòmics municipals i a la regidoria
de Cultura.
Tercer.Notificar el present acord a l’ empresa interessada “Atlas Gestión
Medioambiental S.A.”, amb indicació expressa de la seva citació per a la subscripció
del conveni de col·laboració aprovat.
Exposada i prèvia lectura de referència, la present proposta d’ acord amb núm. 11
resulta APROVADA per assentiment de tots els membres d’ aquesta Junta de Govern
Local.
12. URGÈNCIES
De conformitat amb l’incís inicial de l’article 113.1 en relació a l’art. 82.3 del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’ aprova el Reglament d’ Organització
Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals, l’Alcaldia proposa a la Junta de Govern
Local la inclusió en l’ordre del dia per raó d’ urgència dels següents punts en gestió a
considerar.
És així que la Junta de Govern Local aprova per unanimitat la inclusió per urgència
dels següents punts en l’ordre del dia de la sessió:
12.1 ACCEPTACIÓ AJUT “PROGRAMA COMPLEMENTARI DE LES LLARS
D’INFANTS MUNICIPALS. Exp. C1862016001
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el dia 26 de novembre de 2015 va aprovar
el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” que és l’instrument preferent per a
l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona,
així com també el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc General i
el procediment d’implementació de les actuacions i dels recursos que es comprenguin
al Pla de referència.
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el dia 9 de
març 2017 va adoptar un acord (ref. 79/2017)) d’aprovar l’increment dels ajusts
concedits als ens locals en el marc del Programa complementari de finançament a les
llars d’infants municipals per al curs 2015-2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 20162019” i la concessió d’un ajut a l’Ajuntament d’Òdena per un import de 21.437,50 €.

D’acord amb l’exposat, es proposa a la Junta de Govern, que té atribuïda la
competència per delegació de l’Alcalde, segons Resolució 445/2015, de 13 de juliol,
l’adopció del següents ACORDS:
Primer. Acceptar la concessió de l’ajut relatiu al “Programa complementari de
finançament a les llars d’infants municipals per al curs 2015-2016” atorgat per la
Diputació de Barcelona, codi XGL 16/X/231570, per un import de 21.437,50 €.
Segon. Comunicar l’acceptació de l’ajut a la Diputació de Barcelona i als serveis
competents per al corresponent seguiment.
Exposada i prèvia lectura de referència, la present proposta d’ acord amb núm. 12.1
resulta APROVADA per assentiment de tots els membres d’ aquesta Junta de Govern
Local.
12.2. SUBSTITUCIÓ LLUMINÀRIA DE MERCURI I FHS INCORRECTE I ELIMINACIÓ
DEL VAPOR DE MERCURI AL NUCLI D’ÒDENA: AV. BALMES, C. JOSEP M.
BOHIGAS. APROBACIÓ CERTIFICACIÓ OBRA
En data 3 de maig de 2016, i per acord de Ple, en sessió ordinària, es va adjudicar el
contracte dels serveis de manteniment de l’enllumenat públic municipal i semafòric
d’Òdena, pel preu de 129.224,35 euros, pel que fa al manteniment i de 121.243,92
euros pel que fa a les inversions, ambdós l’IVA exclòs a la UTE Instal·lacions Anoia
(U65986010), pel termini de tres anys prorrogables de forma expressa d’any en any,
sense que la durada total, incloses les pròrrogues superi quatre anys.
En el mateix acord s’indicava que per l’exercici 2016 es preveia l’execució de la
inversió prevista en l’Annex 7.2.2 del Plec de Clàusules Tècniques amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 50.16500.63300 del pressupost de l’exercici 2016, essent la
inversió esmentada la substitució de la lluminària de mercuri i FHS incorrecte i
eliminació del vapor de mercuri al nucli d’Òdena: Av. Balmes, C. Josep M. Bohigas
Les obres per tal de dur a terme la inversió de substitució de la lluminària de mercuri i
FHS incorrecte i eliminació del vapor de mercuri al nucli d’Òdena: Av. Balmes, C. Josep
M. Bohigas es van iniciar en data 26 de novembre de 2016, segons l’acta de
comprovació del replanteig i de inici d’obra obrant en l’expedient.
En data 22 de febrer de 2017, mitjançant factura electrònica, s’ha fet entrada de la
certificació de les inversions efectuades.
En atendre que el tècnic director de les obres pertany als serveis tècnics municipals i
que en subscriure la certificació 1ª i única emesa palesa la seva conformitat tècnica
tant en relació a la correcta execució total de les obres com respecte de l’import
econòmic quantificat en finalitzar la seva execució, segons informe de data 28 de
febrer de 2017.
Vist allò que disposa la normativa vigent relativa a la contractació pública local,
bàsicament continguda en els següents textos normatius:
-RDL 3/2011, de 14 novembre -TRLCSP
-RD 1098/2001, de 12 octubre –RGC
-Decret 179/1995 , de 13 juny -ROAS
-DL 2/2003 , de 28 abril – LMRLC
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Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS :

Primer. Aprovar la única certificació de l’actuació substitució de la
lluminària de mercuri i FHS incorrecte i eliminació del vapor de mercuri al
nucli d’Òdena: Av. Balmes, C. Josep M. Bohigas, de 55.114,74 euros, més
11.574,10 euros en concepte de l’Impost sobre el Valor Afegit vigent, amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 50.16500.63300 del pressupost vigent, presentada en data
22 de febrer de 2017, registre d’entrada electrònica 386, amb la conformitat del
contractista executor material de la mateixa amb denominació social UTE Instal·lacions
Anoia (U65986010).
Segon. Notificar el present acord a la societat executora material de l’actuació
enunciada UTE Instal·lacions Anoia (U65986010), així com a tots els interessats als
efectes del seu coneixement de referència.
Exposada i prèvia lectura de referència, la present proposta d’ acord amb núm. 12.2
resulta APROVADA per assentiment de tots els membres d’ aquesta Junta de Govern
Local.
Sent l’anterior punt el darrer de l’ordre del dia integrat, i no havent-hi per tant més
assumptes per tractar, la Presidència dóna per conclosa la sessió, essent les 17:42
hores, de la qual cosa certifico.
El secretari Interventor

Vist i plau
Presidència

Roberto Moral Álvarez

Sandra Fernández Cuadra

