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Acta 05/18
Exp. A1022018005

ACTA PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT

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

05/18
04 de setembre de 2018
Ordinària
de 19:30h a 22:22 h
Saló de sessions

Assistents:
Alcalde-President:

Francisco Guisado Santano

Tinents d’alcalde:

Sandra Fernández Cuadra, 1a. Tinent d’Alcalde
Valentín Robles Rodríguez, 2n. Tinent d’Alcalde
Amparo Hernández Dengra, 3a. Tinent d’Alcalde
Vanessa Massons Vives
Mariano Ruiz Comino
Carles A. Casanova Miranda
Maria Sayavera Seuba
Xavier Garcia Marimon
Pep Solé Vilanova
Ramona Vila Mensa

Regidors/es:

Responsable Tècnic:

Antoni Pujadó Estany

Secretari - Interventor:

Roberto Moral Álvarez

A la Sala de Sessions de l’Ajuntament, quan són les 19:30 hores del dia 04 de
setembre de dos mil divuit, es constitueix el Ple amb el quòrum necessari, atesa
l’assistència dels membres de dret que formen la Corporació a l’encapçalament
enunciats.
Seguidament l’Alcaldia obre la sessió per a debatre i sotmetre a votació els següents
assumptes compresos a l’ordre del dia format.
Ordre del dia:
1.- Aprovació sessió anterior
2.- Informació Presidència

3.- Resolucions alcaldia:
3.1 Coneixement - decrets d’Alcaldia emesos.
3.2. Ratificació – acord JGL de 17.07.18-concessió servei bar Pavelló
esportiu.
4. Verificació Text Refós - MPPGOU d’Ampliació usos zona clau 6 -petita
indústria.
5. Verificació text refós – MPPGOU àmbit UA7 – Les Gavarreres
6. Relació d’expedients fallits juliol 2018 – proposta d’aprovació
7. Modificació pressupostària núm. 06/2018
8. Bases reguladores ajuts àmbit educatiu – curs 2018/2019.
9. Contracte de concessió servei Llar d’Infants Municipals – pròrroga anual.
10. Adequació Retribucions - Llei de Pressupostos de l’Estat 2018.
11. Pròrroga prova pilot per una anualitat més - Mercat Ambulant d’Òdena
12. Addenda contractual – d’actualització d’habilitació oficina serveis postals
13. Mocions.
13.1 Moció per a la ratificació del Conveni 189 de l’OIT
13.2 Moció de suport al Correllengua 2018
14. Urgències
15. Precs i Preguntes

1. ACTA SESSIÓ ANTERIOR
Exp. A1022018004
Es presenta a consideració del Plenari l’esborrany de l’acta de la sessió anterior de
caràcter ordinari amb núm. 4/2018, desenvolupada el passat dia 3 de juliol de 2018.
No succintant-se intervencions en relació al text que integra, l’acta redactada amb núm.
04/2018 se sotmet a votació ordinària per part de l’Alcaldia, tot restant formalment
aprovada per UNANIMITAT dels regidors/es presents a l’acte.

2. INFORMACIÓ DE PRESIDÈNCIA
Alcaldia presenta al Plenari en aquest punt informació de referència sobre reiterades
incidències esdevingudes relatives a diferents àmbits – desaparició bandera
espanyola, crema d’armari d’ interconnexió telefònica; també exposa al Plenari la
previsió d’ adhesió com a institució municipal al Codi de Conducta Ètica dels Alts
Càrrecs dels Ens Locals –segons text consensuat per les entitats municipalistes del
país, les quatre diputacions provincials i la pròpia Generalitat de Catalunya.
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3. RESOLUCIONS D’ALCALDIA
3.1 Coneixement
Es proposa prendre coneixement de les resolucions adoptades per l’alcaldia durant el
període de referència abril-maig i juny-juliol-agost 2018, comprensives respectivament
dels números 293 a 357 i 489 a 645.
No esdevenint-se intervencions al respecte, el Plenari pren raó del present punt 3.1
3.2 Ratificació
Se sotmet a ratificació del Plenari la següent resolució/acord corporatiu:
Acord JGL de 17.07.18-concessió servei bar Pavelló esportiu.
El literal de l’acord de JGL del qual es proposa ratificació operativa seria el següent:
“CONTRACTE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE
BAR DEL PAVELLÓ MESTRE VILA VELL. MODIFICACIÓ – PER INCORPORAR
NOVES CONDICIONS LICITATÒRIES.
En data 17 d’abril de 2018, la Junta de Govern Local va acordar, entre d’altres iniciar el
procediment d’adjudicació de la concessió administrativa de l’explotació del servei de
bar del Pavelló Municipal “Mestre Vila Vell” d’Òdena, mitjançant procediment obert i
tramitació ordinària de l’expedient.
En data 20 d’abril de 2018 es va publicar al Perfil del Contractant l’anunci de licitació i
en data 27 d’abril de 2018 al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona iniciant-se
així, el termini de 26 dies naturals, per a la presentació de propostes.
En el termini establert per formular proposició i que va finalitzar en data 22 de maig de
2018, no es van presentar ofertes tal i com s’indica en el certificat de proposicions
presentades i que consta en l’expedient.
És així que per acord de Junta de Govern Local de data 05.06.2018 es va declarar
desert el procediment d’adjudicació de la concessió administrativa de l’explotació del
servei de bar del Pavelló Municipal “Mestre Vila Vell” d’Òdena.
La característica essencial de concessió administrativa licitada havia estat el
desenvolupament inicial d’ obres/instal·lacions per l’ habilitació del servei bar a
explotar-se -per inversió inicial per import de 20.438€ IVA inclòs- a càrrec de qui
resultés adjudicatari concessionari.
Aquesta despesa avançada es compensaria els primers 4 anys de la concessió que no
meritarien càrrec econòmic (a raó de 425€ -renda mensual teòrica).
Operaria també possibilitat de 2 posteriors pròrrogues anuals -ja amb càrrec econòmic
vers el concessionari a raó de 500€ mes-.

Constatada la necessitat però d’adaptar les condicions licitatòries públiques a la realitat
econòmica actual, per tal de fer més viable la proposta de nou servei de bar a
implementar-se, d’ acord amb l’ informe tècnic de l’ àrea d’ esports corporativa evacuat
en data 10.07.2018-que integra la següent proposta de novació:
-Ampliació del termini de concessió de 4 a 6 anys –respecte del període d’
amortització de la inversió inicial.
-Operativa també de 2 posteriors pròrrogues anuals-amb càrrec econòmic vers el
concessionari a raó de 500€ mes-.
-Ampliació difusió publicitat de la nova licitació, publicant-se no només al BOPB –Perfil
contractant –Web corporatiu sinó també al DOGC i a un Diari d’ àmbit provincial
(premsa ).
La resta de condicions de licitació pública no es modificarien respecte les inicials
prefixades per acord de Junta de Govern Local de data 17.04.18.
Consta a l’expedient format informe de secretaria-intervenció de data 12.07.2018
Sent els referents normatius operatius els tot seguit enunciats:
-Llei 9/2017, de 8 novembre – de Contractes del sector Públic.
-Llei 39/2015, d’ 1 d’ octubre – de Procediment Adm. Comú.
-Decret 179/1995, 13 juny –Reglament d’ Obres, Serveis i Activitats.
Atenent els antecedents exposats, en virtut de la delegació d’Alcaldia en favor de la
Junta de Govern Local- segons Resolució 445/2015, de 13 de juliol, es proposa a
aquest òrgan corporatiu l’adopció dels següents ACORDS :
Primer. Aprovar modificació –per incorporar noves condicions licitatòries fixades a
informe de l’ àrea d’ esports de data 10.07.18-- del Plec de clàusules administratives
particulars i tècniques que han de regir el contracte de la concessió administrativa de
l’explotació del servei de bar del Pavelló Municipal “Mestre Vila Vell” d’Òdena.
L’enunciat Plec modificat se sotmetrà a període d’exposició pública per un termini de
26 dies naturals, mitjançant inserció d’anunci de referència en el BOPB, perfil del
contractant i tauler d’anuncis corporatiu –De no presentar-se al·legacions i/o objeccions
en la seva contra el plec regulador esdevindrà definitivament aprovat sense necessitat
de posterior acord exprés.
Segon. Aprovar novació de l’expedient de contractació de l’esmentat servei i obrir
simultàniament nou procediment d’adjudicació per procediment obert i tramitació
ordinària, el qual es farà públic a través d’ anunci operatiu a publicar-se al BOPB,
DOGC, Perfil del Contractant de l’Ajuntament, web municipal-tauler d’anuncis
corporatiu I Diari de premsa d’ àmbit provincial.
Tercer.- Sotmetre a ratificació expressa del Plenari corporatiu els presents acords, en
la propera sessió que celebri aquest màxim òrgan.”
Alcaldia exposa al Plenari el sentit operatiu del present punt que s’ eleva a ratificació
plenària, atenent les circumstàncies concorrents que així ho han determinat.
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Sol·licita la paraula el regidor Sr. Solé , per tal d’ exposar un posicionament no
favorable per part del grup municipal al que representa, en tant que creuen
que l’ elevada inversió inicial exigida fa a la pràctica inviable l’ operació concessional
pretesa; respecte el mecanisme de ratificació emprat, el creuen no justificat per raons d’
urgència i per tant no procedent , ja que va en detriment de l’ esfera operativa pròpia del
Plenari mateix.
Alcaldia indica al respecte que en cap cas la voluntat de l’ equip de govern ha estat
menystenir el Plenari, ans al contrari la voluntat ha estat avançar un treball en seu de
Junta de Govern Local per tal de presentar-lo a Ple amb les màximes garanties.
Conclou l’ alcalde Sr. Guisado tot exposant que certament l’ operació concessional
pretesa és complexa, però creu que cal insistir en la seva implementació en atenció a l’
interès general de la nova dotació de servei bar que s’ integraria al Pavelló Municipal.
No suscitant-se intervencions de referència, Alcaldia sotmet a votació ordinària la
present proposta de ratificació resolutiva dalt reproduïda amb núm. 3.2, tot restant
APROVADA amb el següent resultat de referència :
Vots a favor:
09-Grup M. PSC(6) -Grup M. d’ ERC (3)-.
Vots en contra: 02-Grup M. PDeCAT (2)-.
Vots d’ abstenció: --------------------------------

04. VERIFICACIÓ TEXT REFÓS - MPPGOU D’AMPLIACIÓ USOS ZONA CLAU 6 –
PETITA INDÚSTRIA
Exp. núm. G1022017001
Aquesta Corporació està tramitant Modificació Puntual PGOU d’Òdena d’Ampliació
usos zona clau 6-petita indústria; el nucli tècnic-jurídic de la modificació puntual de
planejament general verificada no és altre que adequar la normativa urbanística
d'aquesta zona a la demanda d'usos del moment i possibilitar un millor
desenvolupament
d'aquestes
àrees
amb
noves
activitats
econòmiques
complementaries a les existents, mes coherents amb els usos residencials del barri de
Sant Pere - Can Manyoses sense que es produeixi una transformació global dels usos
industrials existents.
Dita Modificació Puntual de planejament va ser inicialment aprovada pel Plenari de
l’Ajuntament en data 04.05.2017, i provisionalment també per aquest màxim òrgan
corporatiu en data 29.12.2017 –tot procedint-se posteriorment a la tramesa de
l’expedient format a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central a
efectes de la seva definitiva aprovació.
Per acord formal en sessió de data 24.04.18, la Comissió Territorial d’Urbanisme de la
Catalunya Central va aprovar definitivament la Modificació Puntual de PGOU d’Òdena
d’Ampliació usos zona clau 6-petita indústria, tot supeditant-ne no obstant la seva
efectiva executivitat a la presentació d’un text refós que incorporés les prescripcions

fixades pel propi acord referit –exposades amb núm. 1.1 i 1.2 en la seva part
dispositiva.
Ha estat així redactat el requerit text refós des dels serveis tècnics municipals -de data
de referència 20.07.2018 – el qual incorpora expressament les prescripcions
determinades per la Resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya
Central dalt enunciada de data 24.04.17-.
Sent aquest Plenari l’òrgan competent de referència en aquesta tramitació.
Operant quòrum especial de majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació.
Atenent els referents normatius operatius, bàsicament determinats pels següents textos
vigents:
-Dl 2/2003, de 28 abril -TRLLMRLC
-DL 1/2010, de 3 d’agost – TRLLUC
-Llei 3/2012, de 22 de febrer – de modificació del TRLLUC
-Llei 16/2015, de 21 de juliol – de SAA i IAE.
-Decret 305/2006, de 18 de juliol – RLLUC.
Es proposa al Plenari corporatiu l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la verificació del Text Refós de la Modificació Puntual de PGOU
d’Òdena d’Ampliació usos zona clau 6-petita indústria– redactada per l’arquitecte Sr.
Jordi Carner Costa amb data de referència 20.07.2018, el qual incorpora les
prescripcions determinades per la Resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme de
la Catalunya Central de dat 24.04.2017.
Segon.- Trametre el present acord, juntament amb tres exemplars del document
verificat de Text Refós de la Modificació Puntual de PGOU d’Òdena d’Ampliació usos
zona clau 6-petita indústria, així com a una versió operativa en suport informàtic a la
Comissió Territorial d’ Urbanisme de la Catalunya Central – a efectes que es disposi
l’aixecament de la suspensió d’executivitat de l’acord d’aprovació definitiva adoptat, tot
ordenant-se la seva preceptiva publicació de referència al DOGC.
Tercer.- Enunciar que, tal i com preveu el propi acord adoptat per la pròpia Comissió
Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central de data 24.04.17, el text refós a enviar
inclourà –pel que fa a la seva versió en suport informàtic - tant el text de les normes
urbanístiques com els plànols d’ ordenació, ambdós en format editable de tractament
de textos.
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Presenta alcaldia al Plenari aquest punt de l’ ordre del dia destacant l’
enorme interès operatiu de la modificació de planejament a verificar-se, en
tant que permetrà regularitzar urbanísticament petites activitats comercials i de serveis
ja implantades en aquest sector.
El regidor Sr. Solé presenta un posicionament favorable a la proposta presentada per
part del grup municipal al que representa, tot exposant dos qüestions associades que
creu important destacar:
-Serà possible un cop verificada la MPPGOU exposada l’ activitat de farmaciola tan
necessària i fa temps ja plantejada al barri de St. Pere ?
-S’ implementarà el conseqüent procés d’ actualització cadastral i fiscal respecte les
activitats comercials i de serveis finalment habilitades per tal que tothom pagui el que
pertoca ?
Alcaldia respon que efectivament pensem que , sempre que es respectin les distàncies
normativament fixades amb d’ altres farmàcies ja existents, l’ activitat de nova
farmaciola restaria habilitada.
Respecte l’ actualització de dades cadastrals i fiscals plantejada, és evident que haurà
d’operar–impulsada d’ ofici des del propi ajuntament tan bon punt es publiqui
formalment al DOGC la MPPGOU- d’Ampliació usos zona clau 6-petita indústria
objecte de consideració, conclou l’ alcalde Sr. Guisado.
No suscitant-se més intervencions de referència, Alcaldia sotmet a votació ordinària la
present proposta resolutiva amb núm. 04, tot restant APROVADA per UNANIMITAT
dels regidors/es presents a l’ acte.

05. VERIFICACIÓ TEXT REFÓS – MPPGOU ÀMBIT UA7 – “LES GAVARRERES”
Exp. G1022017002
Aquesta Corporació està tramitant Modificació Puntual PGOU-àmbit UA7 “Les
Gavarreres”; el nucli tècnic-jurídic de la modificació puntual de planejament general
verificada no és altre que concretar la caracterització urbanística d’aquelles parcel·les
clau C que limiten amb més d’un vial i que per aquesta circumstància en resulten
afectades d’una ocupació possible inferior a l’admesa per al conjunt de l’àmbit.
Dita Modificació Puntual de planejament va ser inicialment aprovada pel Plenari de
l’Ajuntament en data 05.09.2017, i provisionalment també per aquest màxim òrgan
corporatiu en data 06.03.2018 – tot procedint-se posteriorment a la tramesa de
l’expedient format a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central a
efectes de la seva definitiva aprovació.

Per acord formal en sessió de data 19.07.18, la Comissió Territorial d’Urbanisme de la
Catalunya Central va aprovar definitivament la Modificació Puntual de PGOU - àmbit
UA7 “Les Gavarreres”, tot supeditant-ne no obstant la seva efectiva executivitat a la
presentació d’un text refós que incorporés les prescripcions fixades pel propi acord
referit –exposades amb núm. 1.1 i 1.2 en la seva part dispositiva.
Procedirà així que per part de la societat actuant “La Inmobiliaria Argensolense SL” es
presenti text refós de la Modificació puntual de PGO - àmbit UA7 “Les Gavarreres”;,
que incorpori les prescripcions 1.1 i 1.2 de la part dispositiva de l’acord de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central de data 19.07.18.
Sent aquest Plenari l’òrgan competent de referència en aquesta tramitació.
Operant quòrum especial de majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació.
Atenent els referents normatius operatius, bàsicament determinats pels següents textos
vigents:
-Dl 2/2003, de 28 abril -TRLLMRLC
-DL 1/2010, de 3 d’agost – TRLLUC
-Llei 3/2012, de 22 de febrer – de modificació del TRLLUC
-Llei 16/2015, de 21 de juliol – de SAA i IAE.
-Decret 305/2006, de 18 de juliol – RLLUC.
Es proposa al Plenari corporatiu l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar verificació de text refós de la Modificació Puntual de PGOU – àmbit
UA St. Pere 7 “Les Gavarreres” - integrada per la documentació tècnica i planigràfica
presentada pel Sr. Josep Oliva Tristany en representació de la societat “La Inmobiliaria
Argeolense SL” – amb la prevenció operativa que incorpori les prescripcions 1.1 i 1.2
de la part dispositiva de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya
Central de data 19.07.18.
Segon.- Trametre el present acord, juntament amb tres exemplars del document
verificat de Text Refós de la Modificació Puntual de PGOU - àmbit UA St. Pere 7 “Les
Gavarreres”, així com a una versió operativa en suport informàtic a la Comissió
Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central – a efectes que es disposi l’aixecament
de la suspensió d’executivitat de l’acord d’aprovació definitiva adoptat, tot ordenant-se
la seva preceptiva publicació de referència al DOGC.
Tercer.- Enunciar que, tal i com preveu el propi acord adoptat per la pròpia Comissió
Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central de data 24.04.17, el text refós a enviar
inclourà –pel que fa a la seva versió en suport informàtic - tant el text de les normes
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urbanístiques com els plànols d’ ordenació, ambdós en format editable de
tractament de textos.
Quart.- Notificar els presents acords al Sr. Josep Oliva Tristany en representació de
la societat “La Inmobiliaria Argensolense SL” – per tal que presenti davant aquest
Ajuntament Text Refós de la Modificació Puntual de PGOU-UA St. Pere 7 “Les
Gavarreres que incorpori les prescripcions 1.1 i 1.2 de la part dispositiva de l’ acord de
la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central de data 19.07.18. – per tal
d’efectuar la seva tramesa a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya
Central, a efectes de la seva plena operativitat.
Presenta al Plenari l’ alcalde Sr. Guisado el sentit operacional ja conegut de la
Modificació Puntual de PGOU-UA St. Pere 7 “Les Gavarreres objecte de consideració:
es tracta d’ evitar el dèficit d’ aprofitament urbanístic que actualment grava a aquelles
parcel·les del sector que són cantoneres –respecte d’ aquelles altres que no ho són.
No suscitant-se intervencions de referència, Alcaldia sotmet a votació ordinària la
present proposta resolutiva amb núm. 05, tot restant APROVADA per UNANIMITAT
dels regidors/es presents a l’ acte.

06. RELACIÓ D’EXPEDIENTS FALLITS JULIOL 2018 – PROPOSTA D’APROVACIÓ
Exp. C1412018002 – 662/2018
Esgotada la gestió del cobrament respecte dels deutors que figuren en les relacions
annexes de propostes de fallits, que seguidament es detallen, pels imports que
igualment s’especifiquen, sense arribar a obtenir la realització total dels seus
descoberts.
Núm. Rel.

Rebuts

Import relació

18001

2

58.190,31

18002

28

13.816,37

18003

39

2.860,10

18004

27

3.303,16

18005

3

101,09

18006

114

19.634,37

18007

2

17,48

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

97.922,88

ATÈS, que en l’expedient elaborat per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació
de Barcelona hi figuren informes segons els quals els deutors que hi consten no han
posseït ni posseeixen en l’actualitat cap mena de béns, i que en alguns casos es
desconeix la seva localització actual.

ATÈS, que resulta provada en deguda forma la insolvència dels deutors als quals es
refereix l’esmentat expedient, pel que procedeix declarar fallits als obligats al pagament
i incobrables els seus crèdits.
Es proposa a aquest Plenari l’ adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Declarar fallits per insolvència i/o per desconèixer la seva localització actual,
als deutors que figuren en les relacions annexes de propostes de fallits, que
seguidament es detallen, pels imports que igualment s’especifiquen.
Núm. Rel.

Rebuts

Import relació

18001

2

58.190,31

18002

28

13.816,37

18003

39

2.860,10

18004

27

3.303,16

18005

3

101,09

18006

114

19.634,37

18007

2

17,48

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

97.922,88

Segon.- Declarar crèdits incobrables la suma de 97.922,88 euros que deuen els
contribuents compresos en les esmentades relacions de fallits.
Tercer.- Donar compte d’aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona i a la Tresoreria Municipal, a efectes de la seva constància en
comptabilitat.
El tècnic responsable econòmic operatiu Sr. Pujadó presenta al Plenari el present punt,
tot exposant les línies generals de la proposta de declaració de faliits –juliol 2018
formada des de l’ ORGT.
No suscitant-se intervencions de referència , Alcaldia sotmet a votació ordinària la
present proposta d’ acord resolutiu amb núm. 06, tot restant APROVADA per
UNANIMITAT dels regidors/es presents a l’ acte.

07. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 06/2018
Expedient número 06/2018, de modificació de crèdits del pressupost de despeses.
1. Per Providència de l’Alcaldia de data 20 d’agost de 2018 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdit dalt identificat.
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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 preparat.
Fonaments de dret

Habilitació de crèdit (Aplicació nova):
50.45900.62300 - Altres infraestructures - Maquinaria, instl. Tècniques i utillatge (Rentavasos)
34.33401.46500 - Promoció cultural - Consell Comarcal Anoia
Finançament de l'habilitació de crèdit:
Baixa d'aplicacions pressupostàries:
21.92000.12001 - Administració General - Retribucions bàsiques funcionaris Grup A
TOTAL HABILITACIÓ DE CRÈDIT
Suplements de crèdit (aplicacions ja existents amb crèdit insuficient):
21.45000.13100 - Admó. Gral. Infraestructures - Retribucions personal laboral temporal
23.32300.22706 - Centres docents- Escola infantil de 0 a 3 anys
24.43110.22609 - Fires - Fira Aerosport
24-43110.22706 - Fires - Fira de la Vinyala
42.33300.63300 - Equipaments culturals, projector, etc.
42.33700.20200 - Oci i temps lliure - Lloguer us temporal baixos edifici parroquial 2018 (IVA)
46.16210.22706 - Recollida de residus - Contractes prestació serveis
46.16300.22706 - Tractament de residus - Contractes prestació serveis
26.92001.22706 - Admó. General - Contractes prestació serveis - Manteniment equip.
Informàtics
33.34100.22706 - Promoció i difusió de l'esport - Contractes prestació serveis
47.45400.21001 - Camins veïnals - Reparacions de camins

1.076,90
750,00

1.826,90

1.826,90

1.826,90
1.826,90

33.973,68
45.177,02
2.210,05
6.500,00
4.230,97
189,00
8.720,17
18.541,22
13.500,00
4.000,00
1.500,00

Finançament del suplement de crèdit:
Pressupost d'ingressos - Generació d'ingressos:
46.39908 - Reintegrament cànon gestió residus municipals
481,00
34.45001 - Generalitat - Subvenció pis C/Carretera, 5
1.800,00
47.45001 - Generalitat - Subvenció camí S. Bernabé i Cementiri
4.410,63
10.46100 - De Diputació
11.753,72
23.46100 - De Diputació - 2018 - Desenvolupament polítiques educatives
4.829,00
31.46104 - de Diputació - 2018 - Publicitat Fira Vinyala
1.000,00
24.45080 - Generalitat de Catalunya - 2017 - Pla Ocupació treball a barris
33.973,68
24.46101 - De Diputació - 2018 - Fira de la Vinyala 2018
5.500,00
34.46101 - Diputació - 2018 - Suport garantia Benestar social
29.520,55
42.46102 - Diputació de Barcelona - Subvenció adequació acústica Teatre Centre Unió
Agrícola
4.230,97
34.46500 - Consell Comarcal Anoia - Conveni punt Bank Aliments
760,42
Transferències de crèdit negatives:
Pressupost de despeses:
21.92000.12001 - Administració General - Retribucions bàsiques funcionaris Grup A
21.92000.12100 - Administració General - Complement de destí funcionaris
21.92000.12100 - Administració General - Complement específic funcionaris
21.92000.13100 - Administració General - Retribucions personal laboral temporal
TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT
RESUM:
Habilitació de crèdit

1.826,90

23.173,10
7.000,00
5.000,00
5.109,03

138.542,10

138.542,10

98.259,97

40.282,13
138.542,10

1.826,90

Suplement de crèdit
Baixa d'aplicacions pressupostàries
Transferències de crèdit negatives
Generació de crèdits

138.542,10
1.826,90
40.282,13
98.259,97

140.369,00

140.369,00

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. 10 a 19 del vigent Pressupost Municipal per a
l’exercici 2017.
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, per generació de crèdits, per
baixes de crèdit i per transferència de crèdit entre aplicacions pressupostàries, que
són els utilitzats en el present expedient.
En base als antecedents precedents, es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 06/2018, d’acord amb la
relació següent:
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.
El responsable econòmic Sr. Pujadó exposa al Plenari les característiques tècniques
més rellevants dela proposta de modificació pressupostària objecte de consideració
dalt exposada.Tot seguit, l’ alcalde Sr. Guisado cedeix l’ us de la paraula a la regidora
titular de l’ àrea d’ Hisenda Sra. Sandra Fernàndez.
La regidora ponent presenta al Plenari la proposta política que sustenta la modificació
pressupostària objecte d’ examen, tot destacant els principals eixos vertebradors de
referència: dotació de crèdit suficient per als serveis de Llar d’ Infants Municipal i
Tractament de residus, juntament amb la incorporació de crèdit per Pla d’ Ocupació –
personal laboral temporal provinent de subvenció operativa efectivament rebuda.
Intervé seguidament el regidor Sr. Solé tot manifestant per part del grup municipal al
que representa un posicionament d’ abstenció , en tant que la proposta de modificació
pressupostària presentada s’ integra per un criteri informador que no poden compartir
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de cap manera,el qual succintament exposat seria: les dotacions
pressupostàries de despesa a 1 de gener de l’exercici massa sovint no són
realistes, és a dir, s’aproven amb consignacions econòmiques insuficients, amb la
previsió que durant l’ any es podran anar incrementant, tot emprant sistemàticament el
mecanisme de modificació pressupostària a tal efecte....això no és seriós i cal redreçar
aquest procedir pressupostari que no respon a la realitat econòmica corporativa (la Fira
de la Vinyala és un exemple paradigmàtic de referència inexcusable) –conclou el
regidor intervinent Sr. Solé.
Alcaldia respon al respecte que la línia de treball pressupostari emprada per l’ equip de
govern és la de no consignar pressupostàriament ingressos fins que aquests no estan
efectivament acreditats tot modulant l’ habilitació de despesa efectiva a aquest criteri
preventiu....és cert que també es podria partir de consignacions pressupostàries d’
ingressos a 1 de gener d’ exercici –sense que aquestes estiguessin efectivament
acreditades- però -pensem des de l’ equip de govern- que això podria generar
disfuncions majors de les que ara resulten exposades...El pressupost municipal és
quelcom viu al llarg de tot un exercici i adaptar-lo periòdicament –en les seves
previsions d’ ingrés i despesa en base a recursos econòmics acreditats- és quelcom
ordinari i com a tal s’ hauria de valorar-conclou l’ alcalde Sr. Guisado.
El regidor Sr. Casanova –per part del grup municipal al que pertany- presenta una
consulta en relació a la subvenció Diputació - 2018 - Suport garantia Benestar social
per import de 29.520,55€, respecte de si té o no destí operatiu en el servei de llar d’
infants municipal.
Indica alcaldia al respecte que es tracta d’ una subvenció destinada a finançar
genèricament despesa de l’ àmbit de serveis socials, no pas de l’ àmbit educatiu com la
referida.
No suscitant-se més intervencions, Alcaldia sotmet a votació ordinària la present
proposta d’ acord resolutiva amb núm.07, tot restant APROVADA amb el següent
resultat de referència :
Vots a favor:
06- Grup M. PSC(6) -.
Vots en contra: -------------------------Vots d’ abstenció: 05- Grup M. d’ERC (3)-.Grup M. PDeCAT (2)-.

08. APROVACIÓ BASES REGULADORES AJUTS ÀMBIT EDUCATIU – CURS 20182019.
Exp. núm.: K1112018001
En constatar-se la necessitat operativa d’actualitzar les bases reguladores dels ajuts
que en l’àmbit educatiu es concedeixen des de l’Ajuntament– per tal d’implementar-se
ja en el proper curs lectiu a iniciar-se amb referència 2018-2019.
Sent l’objectiu bàsic fomentar les activitats educatives del municipi i atenent que ens
trobem en un moment de crisi econòmica que afecta en menor o major grau a tots/es
els ciutadans/es, es pretén coadjuvar de forma inversament proporcional a la renda

familiar el sosteniment de les despeses que ocasiona l’accés i desenvolupament de
l’ensenyament –tant en el seu àmbit d’escolarització obligatòria com també en aquell
altre superior en instància universitària, per tal d’evitar en la mesura del possible, que
les activitats educatives normativament previngudes es vegin afectades per problemes
econòmics sobrevinguts aliens a la voluntat de les famílies afectades.
D’acord amb el títol II de l’ordenança reguladora de les subvencions aprovada pel
plenari d’aquest ajuntament de data 4 de novembre de 2004, relatiu al procediment i
gestió de les subvencions, s’hauran d’aprovar i publicar les bases reguladores dels
ajuts a concedir – en aquest cas en l’àmbit educatiu.
En considerar els textos preparats de bases reguladores de referència des de l’àrea de
gestió corporativa de l’àmbit social, amb títol :
-Ajuts per activitats relacionades amb l’Educació –curs 2018/2019.
-Ajuts econòmics per estudiants que cursin estudis Universitaris/FP.Grau Superior
curs 2018/2019
Atenent l’habilitació competencial operativa en favor d’aquest màxim òrgan corporatiu.
Es proposa a aquest Plenari de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar i publicar al web - taulell d’anuncis corporatiu, les bases reguladores
actualitzades que han de regir la convocatòria per a l’atorgament dels ajuts per
activitats relacionades amb activitats d’Educació i amb Estudis Universitaris/FP Grau
Superior corresponents al proper curs lectiu 2018-2019.
Segon. Determinar que el termini de presentació de les sol·licituds dels ajuts educatius
habilitats – en còmput de referència previngut per a cadascú dels ajuts operatiuss’iniciarà a partir de la publicació de les bases reguladores de referència en la web
municipal.
Tercer. Aquests ajuts es finançaran amb un import màxim de 35.000,00 euros pel que
fa al curs 2018-19, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 23.32606.48900 de
cadascun dels dos exercicis.
Quart.- Habilitar l’àrea de gestió corporativa de serveis a les persones per tal de
gestionar els ajuts enunciats en els presents acords.
Alcaldia presenta al Plenari les característiques operatives d’ actualització de les bases
reguladores preparades –bàsicament en l’ àmbit d’Estudis Universitaris/FP Grau
Superior.
El regidor Sr. Solé planteja la possibilitat de valorar la incorporació també dels estudis
de grau mitjà FP, en tant que no existeixi possibilitat lectiva de cursar-los a Igualada.....
El regidor Sr. García exposa al respecte que llavors també caldria tenir present els
estudis de Batxillerat que tampoc no es cursin a Igualda...la dimensió econòmica d’
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aquestes incorporacions s’ hauria de valorar abans d’ adoptar cap decisió
immediata-assevera.
Alcaldia recull les referències exposades i proposa al Plenari validar el text de bases
reguladores inicialment presentat, tot adquirint el compromís d’ un treball en comú a
curt termini per determinar la seva modificació, si s’ escau, per tal d’ incorporar els
estudis de grau mig plantejats de forma concordant amb els recursos econòmics
disponibles.
No suscitant-se més intervencions, Alcaldia sotmet a votació ordinària la present
proposta resolutiva amb núm. 08, tot restant APROVADA per UNANIMITAT dels
regidors/es presents a l’ acte.

09. CONTRACTE DE CONCESSIÓ SERVEI LLAR D’INFANTS MUNICIPALS –
PRÒRROGA ANUAL
Exp. núm.: C1742013041
En data 02.08.2013 aquest Ajuntament d’Òdena va subscriure amb l’empresa “Serveis
a les Persones Encís, SCCL.” contracte de concessió administrativa per a la prestació
del servei municipal de Llars d’Infants d’Òdena –a implementar-se a partir de la data de
referència 01.09.2013.
El període de prestació contractual s’establia en quatre anys – prorrogable de forma
expressa per terminis d’1 any, amb el límit màxim operatiu de vuit anys.
En base a l’enunciada clàusula contractual – núm. tercera– resta habilitada la
possibilitat de pròrroga anual en la vigència de la relació contractual subscrita.
Per escrit de referència de data 26.06.2018 l’empresa concessionària del servei
municipal de llars d’infants ha manifestat la seva acceptació de pròrroga contractual per
al proper curs lectiu 2018-2019.
Per informe de l’àrea de Serveis a les Persones – àmbit d’Educació- de data 20.07.18
s’informa favorablement la proposta de pròrroga anual per al curs 2018-2019 del
contracte de concessió de servei públic subscrit, en atendre que no concorren
circumstàncies i/o dades objectives impeditives que puguin fonamentar una oposició a
tal possibilitat operativa.
En constar informe de secretaria-intervenció de data 01.08.18 – el qual exposa la
procedència de la proposta de pròrroga anual del contracte de concessió de servei
públic objecte de l’expedient núm. C1742013041.
D’acord amb els referents normatius tot seguit succintament exposats:

-DL 2/2003, de 28 abril -TRLLMRLC
-RDL 3/2011, de 14 novembre –TRLCSP
-DL 3/2016, de 31 de maig - MUMCP
-Llei 39/2015, d’1 octubre – PACAP
Es proposa al Plenari corporatiu l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar pròrroga anual –de vigència el proper curs 2018-2019 -del contracte
de concessió de servei públic relatiu a Llar d’Infants municipal d’Òdena subscrit en data
02.08.13 amb l’empresa “Serveis a les Persones Encís, SCCL.”
Segon.- Notificar el present acord a l’empresa concessionària “Serveis a les Persones
Encís, SCCL.”-domicili social a Cr. Cintaires –sn Edifici Ateneu –Manresa.
Tercer.- Fer avinent que contra el precedent acord definitiu en via administrativa
procedirà, si s’escau, la interposició davant dels Tribunals competents de Barcelona de
Recurs jurisdiccional contenciós administratiu en el termini de dos mesos, previ recurs
de reposició –amb caràcter potestatiu- davant aquest Plenari corporatiu en termini d’un
mes –en ambdós casos a comptar des de l’ endemà de la recepció de la present
notificació. Tanmateix, es podrà interposar qualsevol altre recurs que es consideri
procedent en dret.
Alcaldia presenta al Plenari el sentit de la proposta d’acord integrada al present punt de
l’ordre del dia, indicant que el mecanisme de pròrroga anual és expressament
previngut al contracte de serveis subscrit i, en tant que els serveis tècnics responsables
de l’àrea educativa així ho verifiquen, es creu procedent la seva implementació per al
proper curs 2018-2019.
El regidor Sr. Solé exposa - per part del grup municipal al que representa-un
posicionament negatiu respecte la proposta de pròrroga anual plantejada, en la mesura
que suposa mantenir una aportació econòmica suplementària de mínim 45.000€
anuals vers la concessionària del servei – Encís, SCCL- en la mesura que per decisió
corporativa unilateral es van modificar les condicions concessionals de forma
determinant: arribats a aquest extrem, procediria convocar immediatament una nova
concessió, per tal que noves empreses tinguessin l’oportunitat d’ofertar propostes
econòmiques més ajustades i econòmicament més beneficioses per l’ajuntament -.
L’alcalde Sr. Guisado respon al respecte que partim d’una realitat social – territorial que
no podem defugir quant la seva dimensió econòmica – amb una Llar d’Infants operativa
en dos centres docents funcionalment diferenciats...la qualitat del servei concessional
prestat és bona així ho refrenden els tècnics... evitem “experiments” fins que no
tinguem un disseny sòlid del que ha d’integrar el nou model de concessió d’aquest
servei bàsic per al municipi: la projecció temporal màxima del contracte de serveis
vigent –iniciat el passat curs 2013-2014 és d’un màxim de 8 anys...no ens precipitem –
conclou l’alcaldia.
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No suscitant-se més intervencions de referència, Alcaldia sotmet a votació
ordinària la present proposta resolutiva amb núm. 09, tot restant APROVADA amb el
següent resultat de referència :
Vots a favor:
06-Grup M. PSC(6) -.
Vots en contra: 02-Grup M. PDeCAT (2)-.
Vots d’ abstenció: 03- Grup M. d’ERC (3)-.

10. ADEQUACIÓ RETRIBUCIONS – LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE
L’ESTAT 2018
Publicada al BOE de data 04.07.2018 la Llei 6/2018 de 03 de juliol, de Pressupostos
Generals de l’Estat per a l’any 2018.
Atès que l’article 18 de la referida norma reguladora disposa que en matèria
salarial per aquest any 2018 operarà un increment global de les retribucions del
personal del sector públic que no podrà ser superior a l’1,5% respecte de les
retribucions vigents al 31 de desembre de 2017 en termes d’homogeneïtat per als dos
períodes de comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a la seva antiguitat.
Afegeix no obstant la previsió que d’un increment del 0,25 % sota la condició que
el PIB, a preus constants l’any 2017, sigui igual o superior al 3,1%: tal circumstància ha
estat verificada per acord exprés del Consell de Ministres de juliol 2018- la qual tindrà
efectes des de l’1 de juliol de 2018.
Es preveu finalment un darrer percentatge d’increment d’operativa més especifica i no
amb efectes generals del 0,2% -per a supòsits taxats a la pròpia norma.
El mateix article 18.Quatre estableix que la massa salarial del personal laboral
s’incrementarà en el percentatge màxim previst, tot restant integrada pel conjunt de les
retribucions salarials i extrasalarials i les despeses d’acció social meritades per aquest
personal durant l’any anterior.
És així que d’acord amb els referents normatius exposats, es proposta al Plenari
corporatiu l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Establir que, de conformitat amb el que disposa la Llei de Pressupostos
Generals de l’Estat per a l’exercici 2018, les retribucions bàsiques, el complement de
destí, el complement específic i la resta de conceptes retributius a percebre durant
l’any esmentat pels funcionaris i personal en règim laboral d’aquest Ajuntament
experimentaran els següents increments respecte de les establertes per al passat
exercici 2017 amb efectes 01.01.2018:
- 1,50 per cent operatiu amb efectes des de l’1 de gener de 2018.
- 0,25 per cent addicional amb efectes des de l’1 de juliol de 2018.

SEGON.- Fixar les retribucions bàsiques i pagues extraordinàries per a l’exercici de
2018 dels funcionaris i personal laboral d’aquesta Corporació en les quanties fixades a
l’article 18.cinc.1 i 2 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol.
TERCER.- Fixar els crèdits destinats al complement de destí, de conformitat amb les
quanties fixades en l’article 22.u.c) de la Llei 6/2018, de 3 de juliol.
QUART.- Actualitzar el vigent règim econòmic de les assignacions per assistència a
òrgans col·legiats operatiu a l’ajuntament, en els termes que segueixen:
-1,50 per cent operatiu amb efectes des de l’1 de gener de 2018.
-0,25 per cent addicional amb efectes des de l’1 de juliol de 2018.
Sent així els imports resultants a efectes operatius des de l’1 de juliol 2018 :
- 72,68 euros per cada sessió ordinària de la Comissió Informativa de Ple.
- 72,68 euros per cada sessió ordinària de Ple.
- 72,68 euros per cada sessió del Consorci Aeròdrom d’Igualada-Òdena.
-154,15 euros per cada sessió de la Junta de Portaveus.
-205,54 euros per cada sessió de la Junta de Govern.
-411,07 euros per cada sessió de la Comissió de Treball
- 35,61 euros per cada sessió de Mesa de Contractació
CINQUÈ.- Publicar en extracte el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al
taulell d’anuncis - web municipal i portal de transparència corporatius.

Hi ha consens operatiu en modificar el text de la proposta inicialment integrada en el
present punt de l’ ordre del dia –en els termes ja incorporats al text de referència dalt
transcrit-, per tal que el règim d’ actualització econòmica corresponent a les
assignacions per assistència a òrgans col·legiats s’ equipari al règim general previst
per al conjunt del personal funcionari – laboral corporatiu, tot evitant-se així els efectes
discriminatoris que es derivarien d’ un tractament no uniforme en aquesta matèria.
No suscitant-se d’ altres intervencions de referència, Alcaldia sotmet a votació
ordinària la present proposta d’ acord resolutiu amb núm. 10, tot restant APROVADA
per UNANIMITAT dels regidors/es presents a l’ acte.

11. PRÒRROGA PROVA PILOT PER UNA ANUALITAT MÉS – MERCAT
AMBULANT D’ÒDENA
Exped. I1012017001
Per acord operatiu d’aquest mateix plenari de data 04.05.2017 es va habilitar prova
pilot per l’implementació de Servei de Venda Ambulant – No Sedentària al Municipi
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d’Òdena, tot verificant-se simultàniament els estris normatius – fiscals que
havien de regular l’enunciada activitat.
El nucli tècnic – jurídic del que es derivava la seva procedència no era altre que obtenir
dades de referència que, contrastades a la realitat, poguessin fonamentar decisions de
gestió amb caràcter ja definitiu- quant la possible viabilitat social i econòmica d’aquest
nou servei públic.
Per Memòria Tècnica i Informe Tècnic de referència evacuats en data juliol 2018 des
de l’àrea de gestió corporativa responsable del seguiment i control d’aquesta nova
activitat del Servei de Venda Ambulant – No Sedentària al municipi, ha resultat palesa
la necessitat operativa de comptar amb un exercici més d’experiència acumulable, per
tal d’ atansar l’objectiu inicial de disposar de dades de referència consolidada i com a
tals capaces de fornir un criteri al respecte expressament fonamentat.
Sent els referents normatius els seguidament enunciats:
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 abril –TRLLMRLC
Decret 179/1995, de 13 juny-ROAS
Llei 7/1985, de 2 abril.
Decret Legislatiu 1/1993, 9 març -TRCI
Llei 7/1996, 15 gener-modificada per Llei 1/2010, d’1 març- d’ OCM
RD 199/2010, de 26 febrer- VA.
Llei 22/2010, de 20 juliol –de PC.
Decret 162/2015, de 14 juliol -VNS
RDL 2/2004, de 5 de març – TRLRHL.
Atenent l’interès general-social de la proposta d’integració–per un període anual- de
noves dades que coadjuvin a determinar la viabilitat real del nou servei públic objecte
d’ implementació.
Es proposa a aquest Plenari l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER. Prorrogar per una anualitat més l’activitat de Servei de Venda Ambulant – No
Sedentària al Municipi d’Òdena d’acord amb el que exposen Memòria Tècnica i Informe
Tècnic de referència evacuats - juliol 2018.
SEGON. Fixar el període de pròrroga operativa en el termini temporal que anirà des de
setembre de 2018 a setembre de 2019.
TERCER. Notificar els presents acords als paradistes que operen actualment al Mercat
Ambulant d’Òdena, als efectes dels seu coneixement operatiu; així com al públic en
general mitjançant anunci de referència–BOPB/Taulell A.-Web corporatius.

QUART.- Fer avinent que en contra d’aquests acords definitius en via administrativa
procedirà, si s’escau, la interposició davant dels Tribunals competents de Barcelona de
recurs jurisdiccional contenciós administratiu en el termini de dos mesos, previ recurs
de reposició -amb caràcter potestatiu- davant aquest Plenari en termini d’un mes –en
ambdós casos a comptar des de l’endemà de la seva notificació.
Tanmateix, es podrà interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent en
dret.
Alcaldia presenta al Plenari les circumstàncies que determinen la proposta de pròrroga
per una anualitat més l’activitat de Servei de Venda Ambulant – No Sedentària al
Municipi d’Òdena- atenent el criteris dels tècnics operatius: socialment ha estat una
experiència molt positiva però encara es necessita la projecció temporal proposada per
tal de comptar amb dades consolidades.
Sol·licita la paraula el regidor Sr. Solé per exposar que “les mateixes accions porten als
mateixos resultats”....el transcurs del temps sense més no canviarà les coses....si es
vol dinamitzar el mercat ambulant caldrà fer quelcom proactiu que l’impulsi
efectivament...En aquest sentit, potenciar els productes de proximitat i els de caràcter
ecològic permetrien donar un salt de qualitat força interessant – assevera el regidor
intervinent.
La regidora Sr. Fernández indica al respecte del que planteja el Sr. Solé que des de la
Diputació ens ha estat atorgada una subvenció per milorar el mercat ambulant per
import de 13.280,00€ - que permetrà prendre iniciatives per potenciar aquest servei de
mercat ambulant.
El regidor Sr. García presenta una qüestió relativa al còmput temporal fixat per a la
pròrroga anual prevista – de setembre 2018 a setembre 2019, tot qüestionant que sigui
el més operatiu.
Alcaldia exposa al Plenari que l’any de pròrroga a implementar-se serà determinant per
posar en valor el treball fet fins ara en aquest àmbit... cal veure el resultat de les
diferents mesures de gestió adoptades i el seu recorregut respecte els aspectes de
dinamització i impuls de l’activitat....el model és eficaç socialment però i això també és
important s’ ha de consolidar econòmicament – conclou l’alcalde Sr. Guisado.

No suscitant-se més intervencions, Alcaldia sotmet a votació ordinària la present
proposta resolutiva amb núm. 11, tot restant APROVADA amb el següent resultat de
referència :
Vots a favor:
9-Grup M. PSC(6) -. Grup M. d’ERC (3)-.
Vots en contra: -------------------------Vots d’ abstenció: 02-Grup M. PDeCAT (2)-.

12. ADDENDA CONTRACTUAL – D’ACTUALITZACIÓ D’HABILITACIÓ OFICINA
SERVEIS POSTALS
Exped. núm. 593/2018
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El servei de correus al municipi d’Òdena opera en local de titularitat
municipal – situat al Cr. Verdaguer núm. 2- en virtut de contracte de cessió gratuïta
d’ús en favor del servei públic de correus subscrit en data 04.02.1994.
Atenent la voluntat tant de l’operador del servei postal prestat -S.E. Correus i Telègrafs
SA, SME- com del propi ajuntament d’Òdena per tal de millorar els serveis postals que
actualment es presten al municipi – tot superant l’actual qualificació que ostenten com
a bàsics d’assignació rural.
Ha estat preparada Addenda contractual de referència - en la que s’integrarien les
millores a implementar-se, tant al local existent Cr. Verdaguer núm. 2 com en el règim
d’ atenció al públic i de gestió operativa del servei mateix – tot complementant-lo amb
noves capacitats vers la ciutadania en general que hagi d’ utilitzar aquest servei bàsic.
Consten a l’expedient incurs amb núm. 593/2018 informes tècnic i de secretariaintervenció, ambdós de data 18.06.2018, que verifiquen la procedència de la proposta
d’Addenda contractual examinada.
En considerar ensems prevenció normativa de referència, l’expedient format i
específicament el text de l’addenda contractual preparada han estat sotmesos a
període d’informació pública mitjançant publicació expressa al BOPB-Web/Taulell d’A.
corporatius –des del passat dia 04.07.2018 per termini de 30 dies hàbils, sense que
s’hagin presentat al·legacions i/o objeccions en la seva contra.
Evacuat el precedent tràmit d’informació pública, procedeix elevar a Plenari de la
corporació proposta d’aprovació formal de l’Addenda contractual preparada, la qual
hauria de ser subscrita tant per la S.E. Correus i Telègrafs SA, SME com pel propi
ajuntament d’Òdena – als efectes de la seva implementació operativa.
Atenent els referents normatius operatius, bàsicament determinats pels següents textos
vigents:
DL 2/2003, de 28 abril – Text Refós Llei Municipal i Règim Local de Catalunya.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre – de Procediment Administratiu Comú.
Llei 31/2007, de 30 octubre – de Contractació, entre d’altres, dels serveis postals.
Decret 336/1988, de 17 octubre –de Patrimoni dels Ens Locals.

Es proposa al Plenari corporatiu l’adopció dels següents ACORDS :
Primer.- Aprovar formalment Addenda contractual de referència relativa al contracte de
cessió gratuïta d’ús de local municipal en favor del servei públic de correus subscrit en
data 04.02.1994 –reproduïda en la seva part dispositiva en annex.

Segon.- Determinar que el servei de correus integrat a prestar-se inclourà les noves
prestacions complementàries previstes a l’Addenda de referència a partir del trimestre
d’ octubre a desembre del present exercici 2018.
Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura dels documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat dels acords precedents.
Quart.- Notificar els presents acords a la S.E. Correus i Telègrafs SA, SME-Direcció
Territorial de la Zona 3 –Catalunya, als efectes de la seva efectiva implementació.
Cinquè.- Fer avinent que en contra dels anteriors acords definitius en via administrativa
procedirà, si s’escau, la interposició davant dels Tribunals competents de Barcelona de
recurs jurisdiccional contenciós administratiu en el termini de dos mesos, previ recurs
de reposició -amb caràcter potestatiu- davant aquest plenari en termini d’un mes –en
ambdós casos a comptar des de l’endemà de la seva notificació.
Tanmateix, es podrà interposar qualsevol altre recurs procedent en dret.
Annex.
ADENDA de actualización operativa -contrato suscrito entre el Ayuntamiento de
Òdena y la S.E. CORREOS Y TELEGRAFOS S.A, SME –sociedad de capital 100%
público- para habilitación de oficina de servicios postales en el municipio.
“Considerando los antecedentes normativos expuestos que afectan a la configuración
societaria de Correos como mercantil integrante al sector público, el contrato objeto de
la presente Adenda inicialmente suscrito con el “Organismo autónomo de Correos y
Telégrafos” se entenderá a todos los efectos suscrito con la S.E. Correos y Telegrafos
S.A., SME integrada en la SEPI-Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. –
según las siguientes Estipulaciones:
Primera.- A través de la presente Adenda de actualización contractual las partes
intervinientes conciertan la implementación de los siguientes elementos de mejora
dotacional de servicios de referencia en la oficina de servicios postales situada en el
local municipal C/ Verdaguer núm.2 de Òdena :
Mejoras en el local.
-Instalación de la línea de Red ADSL para poder funcionar como OS2 –Oficina
ordinaria.
-Trabajos de pintura para mejorar la imagen interior/exterior del local.
-Dotación de equipamientos informáticos (PC, impresora, periféricos) necesarios para
la nueva tipología de oficina.
-Dotación de mobiliario adecuado para una OS2-propio de una oficina ordinaria.
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-Dotación de derecho de acceso y uso a los lavabos existentes en el
edificio consistorial mismo –planta baja, para servicio del personal de la
oficina de servicios postales.
Mejoras en el régimen de atención al público.
-Atención al cliente/horario: mayor número de horas diarias de atención a la población
en la Oficina, el horario será de lunes a viernes de 10:45 a 14:30 horas, actualmente
opera de 9 a 11 horas de lunes a viernes. El horario de atención al público operativo
los sábados será el propio de las OS2, d’ 11h a 13h mañana.
-Atención al cliente/productos: la atención la realizará un trabajador cualificado en
tareas de admisión, que dependerá de la dirección de la Oficina de Igualada, que
resolverá cualquier problema o incidencia que llegue a producirse.
Mejoras de gestión.
Se podrán realizar las mismas gestiones que en cualquier otra oficina de tipología
técnica.(Igualada, Capellades etc.) Tales como:
-Envío y recepción de productos postales.
-Admisión de paquetería de Correos Express (entrega 24 h.).
-Admisión de paquetería de tarifa plana.
-Venda de sobres, embalajes y productos pre-franqueados.
-Recepción de paquetería procedente de compres Online como Oficina Elegida.
-Pago de recibos.
-Ingresos y reintegros en cuentas corrientes de algunas Entidades Financieras.
-Envío y pago de giros, sin recibo provisional.
-Envío y pagos de transferencias Western Unión.
-Venta de loterías ONCE y Cruz Roja.
Estas mejoras dotacionales y de servicios se implementaran en un plazo no superior a
tres meses, a contarse desde la fecha de suscripción de la presente Adenda.
Segunda.- La contrapartida municipal a este incremento de nuevos servicios y
dotaciones en la oficina de servicios postales será actualizar a su vez el cómputo de
vigencia contractual inicialmente previsto, de tal forma que el plazo de cesión de uso
del local en favor de la S.E. Correos y Telegrafos S.A., SME -de máximo 30 años
operativo por períodos de 5 años prorrogables, según prescribe el art. 50.2 del Decreto
336/1988 de 17 d’ octubre-de Patrimonio de los Entes Locales, se computará no desde
el pasado año 1994 de inicial concertación contractual, sino a partir de la fecha de
suscripción formal de la presente Adenda de actualización. Así mismo, se autorizará
durante la duración de ésta cesión, el uso de los aseos ubicados en el Ayuntamiento, a
los trabajadores de Correos cuando lo necesiten.
Tercera.- Operará la prescripción legal contenida en el art. 49.3 del Decreto 336/1988
de 17 d’ octubre-de Patrimonio de los Entes Locales, según la que antes de que el
Plenario del Ayuntamiento apruebe formalmente la presente Adenda contractual, se

someterá el expediente formado a periodo de información pública per un mínimo de 30
días: el acuerdo Plenario de verificación posterior así lo reseñará- incorporándose
certificado de referencia como parte integrante de este documento de Adenda de
actualización –Anexo I.
Quarta.- El resto de estipulaciones contractuales contenidas en el contrato originario
de cesión gratuita de uso del local municipal situado en C/Verdaguer núm. 2 en favor
de la S.E. Correos y Telegrafos S.A., SME suscrito en data 04.02.1994 no se
modifican.”
Alcaldia presenta al Plenari l’ evident interès general que per al municipi té la
proposada actualització i millora de serveis que es preveu implementar amb l’ Addenda
contractual a verificar-se : permetrà superar l’ actual qualificació operativa de l’ oficina
de correus existent com a “bàsica d’ àrea rural” per tal d’ homologar-la en prestacions i
serveis amb una oficina de correus plenament equiparable amb les operatives a d’
altres poblacions del territori.
Hi ha consens en valorar positivament aquesta iniciativa d’ interès col·lectiu.
No suscitant-se intervencions de referència, Alcaldia sotmet a votació ordinària la
present proposta d’ acord resolutiu amb núm. 12, tot restant APROVADA per
UNANIMITAT dels regidors/es presents a l’ acte.

13. MOCIONS
Exp. A1052018001
13.1 Moció per a la ratificació del Conveni 189 de l’OIT
Els drets dels/les treballadors/es de la llar, la neteja i les cures constitueixen un
col·lectiu invisibilitzat i que pateix els efectes de la desigualtat d'un sistema que
prioritza el capital abans que les cures, que aprofundeix les diferències entre
treballadors quant al sou i, a més, nega oportunitats de formació, cotitzacions i la
possibilitat d'accedir a les prestacions per desocupació.
Aquest sector inclou una gran quantitat de persones obligades a treballar en condicions
indignes per manca d'una situació administrativa regular i de camins per permetre la
seva regularització, que avui dia requereix un contracte de treball.
En l'actualitat, les condicions de treball d'aquest sector estan regulades pel RD
1620/2011 que va entrar en vigor el gener de 2012.
Aquesta normativa:
Encara que estableix una regulació sobre el treball a la llar, a la pràctica no es
compleix i això aguditza la situació de precarietat dels treballadors/es, ja que infinitat
d'ocupadors/es no fan contractes per escrit, abusen del “lliure desistiment” amb
acusacions contra les treballadores per suposats robatoris, maltractaments i altres
excuses per no pagar les liquidacions; així mateix, a la pràctica no es reconeixen els
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dies de vacances, no es donen les pagues extres i encara menys es
respecten les vuit hores de treball al dia (si es treballa a jornada completa).
A qui treballen per hores, en molt pocs casos se’ls respecta els horaris pels quals són
contractades. La realitat és que es fan més hores que les que els hi paguen. I així,
podríem enumerar una llista d'altres situacions que no es compleixen malgrat que
estan establertes per llei.
Estableix un sistema de seguretat social per als/les treballadors/es de la llar
discriminatori contra el col·lectiu, a més que incentiva l'economia submergida i promou
la dependència econòmica de la dona a l'Estat a través dels serveis socials o de la
parella (gairebé sempre masculina) que ha de cobrir les necessitats econòmiques
insatisfetes que no cobreix el sistema (en no tenir dret a les prestacions per
desocupació, a la maternitat o a la baixa per malaltia des del primer dia).
No protegeix en absolut els/les treballadors/es de la llar internes i en situació
administrativa irregular, que són qui estan més exposades a abusos i a pitjors
condicionals laborals.
Davant aquesta situació, la ratificació del conveni 189 de l’OIT sobre el treball digne
per als treballadors i treballadores domèstiques, si bé no cobriria la totalitat de les
demandes, significaria una millora inqüestionable de les seves condicions de treball, ja
que:
-Garanteix el reconeixement efectiu del dret de negociació col·lectiva (Art. 3, p. 3)
-Dona preferència als contractes escrits de conformitat amb la legislació nacional o
amb convenis col·lectius (Art. 7).
-Garanteix el descans diari de les treballadores i treballadors, incloses les i els que
resideixen a la llar per la qual treballen, que no estaran obligats a romandre a la llar o a
acompanyar membres de la llar durant els períodes de descans diaris i setmanals o
durant les vacances anuals (Art. 9).
-Assegura la igualtat de tracte entre els treballadors domèstics i els treballadors en
general amb relació a les hores normals de treball, la compensació de les hores
extraordinàries, els períodes de descans diaris i setmanals i les vacances anuals
pagades (Art. 10).
-Assegura que els treballadors domèstics gaudeixin de condicions no menys favorables
que les condicions aplicables als treballadors en general pel que fa a la protecció de la
seguretat social (Art. 14), fet que hauria de significar la fi del sistema especial
discriminatori per a les treballadores de la llar.
-Facilita la inspecció del treball, l'aplicació de les normes i les sancions, i fins i tot
estableix la necessitat d'especificar les condicions segons les quals es podrà autoritzar
l'accés al domicili de la llar (Art. 17 p. 2 i 3).
És en atendre els antecedents exposats que l’ Ajuntament d’ Òdena , ACORDA:
1R. Donar ple suport a la ratificació del Conveni 189 de l’OIT sobre el treball digne per
als treballadors i treballadores domèstiques i les recomanacions posteriors que el
complementen.

2N. Adoptar les mesures legislatives necessàries per complir aquesta ratificació, així
com derogar les lleis i disposicions actualment vigents que en siguin contràries.
3R. Que es promogui a través dels mitjans de comunicació la necessitat de la
ratificació per part d’ Espanya en benefici del col·lectiu de les treballadores de la llar.
4RT. Que una vegada ratificat el conveni s'activin totes les condicions socials,
econòmiques i polítiques necessàries per millorar i dignificar el treball d'aquest
col·lectiu.
5È. Traslladar els presents acords a la Federació de Municipis de Catalunya, als
sindicats CC.OO i UGT de Catalunya, així com al Departament de Treball, Afers
Socials i Família de la Generalitat de Catalunya i Subdelegació del Govern a
Barcelona, als efectes escaients a la seva consideració.
Presenta Alcaldia el sentit eminentment social de la moció objecte de consideració – tot
sol·licitant al Plenari la seva formal adopció.
Intervé el regidor Sr. Solé per tal de palesar que des del grup municipal al que
representa adoptaran un posicionament d’abstenció, en la mesura que creuen la
problemàtica que planteja depassa l’àmbit local en que ens trobem, sent més pròpia
d’altres instàncies específicament laborals.
L’alcalde Sr. Guisado indica al respecte que com administració pública hem de ser
sensibles a la problemàtica social-laboral que la moció presentada integra, ni que sigui
com aportació modesta vers els sindicats representatius que així ens ho han sol·licitat.
No suscitant-se més intervencions, Alcaldia sotmet a votació ordinària la moció
considerada amb núm. 13.1, tot restant APROVADA amb el següent resultat de
referència :
Vots a favor:
9-Grup M. PSC(6) -. Grup M. d’ERC (3)-.
Vots en contra: -------------------------Vots d’ abstenció: 02-Grup M. PDeCAT (2)-.
13.2 Moció de suport al Correllengua 2018
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 celebració dels 22 anys de la iniciativa cívica del Correllengua gràcies al
suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i societat civil en general.
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Atesa la reivindicació del fenomen de la Nova Cançó que impulsa el
Correllengua 2018, símbol de la recuperació nacional i crit de llibertat
col·lectiva.
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 a caracteritzat aquest municipi
d’Òdena.
Es proposa a aquest Plenari l’adopció dels següents ACORDS:
1R.- Donar suport al Correllengua 2018 com a instrument reivindicatiu de la societat a
favor de la plena normalització de l’ús social de la llengua arreu dels territoris de parla
catalana i a favor de la seva unitat.
2N.- Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats a organitzar el
Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessàries per al bon
desenvolupament de les activitats programades.
3R.- Fer publica aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis
d’aquesta corporació.
4RT.- Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes des de la Coordinadora
d’Associacions per la Llengua catalana (CAL) encaminades a facilitar l’apropiació i ús
del català oral entre persones i col·lectius, especialment entre la població nouvinguda.
5È.- Fer una aportació econòmica, si s’escau, per a l’organització dels actes i el bon
funcionament del Correllengua 2018.
6È.- Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions per
la Llengua catalana (CAL) – al carrer d’Olzinelles 118 -08014 de Barcelona o a través
de la seva a/e cal@cal.cat.

Alcaldia presenta al Plenari el caràcter tradicional de suport d’ aquesta Corporació local
a la inicativa del Correllengua, sent així que demana també la seva implementació per
a aquest any 2018.

No esdevenint-se intervencions al respecte, Alcaldia sotmet a votació ordinària la
moció considerada amb núm. 13.2 tot resultant APROVADA per UNANIMITAT dels
regidors/es presents a l’ acte.

14. URGÈNCIES
No se sotmeten en aquesta sessió a consideració del Plenari punts per raó d’ urgència
15. PRECS I PREGUNTES.
Presenta en aquest punt de la sessió plenària el regidor Sr. Solé un seguit de
qüestions davant de l’equip de govern corporatiu:
-Fa mesos que es va desenvolupar una cursa a l’espai rústec del municipi i encara
avui dia hi ha cintes i altre material de senyalitzador per retirar-se....
-La sortida de l’A-2 núm. 555 presenta matolls que ja són un problema de seguretat
viària real...toqui a qui toqui els treballs de neteja, si us plau, que es facin urgentment.
-L’accés a l’Espelt per l’anomenat “Carril”....hi ha voluntat d’habilitar-lo, si o no...?
-S’ha retirat la fotografia de l’anterior President de la Generalitat de la sala de Plens....i
la de l’actual?
-Fresat acumulat a espais de l’A-2....pensa l’Ajuntament fer quelcom al respecte?
-Sol·licitem dia i hora per consultar expedient decret d’A. núm. 611 – contractació
treballs de fusteria al Centre Fraternal.
-Conveni de col·laboració amb Església Evangèlica de Filadelfia.....demanem una
explicació al respecte i demanem més laïcisme al govern municipal en aquest àmbit.
-Actuació Memòria tècnica “Caseta del Manco”.....quina motivació té?
-Les modificacions d’ampliació d’habitatges i/o rehabilitacions substancials es
comuniquen d’ofici des de l’Ajuntament al Cadastre, als efectes fiscals escaients?
-Contractació d’actuacions en matèria servei recollida residus....tot i participar en
sessions de treball en aquesta matèria no hem tingut retorn....si us plau, si des de
l’equip de govern ens demaneu participar cal que ens informeu de les accions a
emprendre siguin derivades o no de les sessions de treball desenvolupades...
Alcaldia en relació a les qüestions requerides pel regidor interpel·lant Sr. Solé exposa
les següents consideracions de referència :
-Cursa desenvolupada per espais rústecs: hi ha un avís operatiu ja tramés als
organitzadors, la retirada de les restes i cintes no hauria de demorar-se en cap cas i
així es gestionarà.
-Sortida A-2 amb vegetació i matolls que redueixen visibilitat: aquest mateix mes de
setembre els operadors de manteniment de la pròpia autovia resoldran l’incidència.
-L’accés “Carril de l’Espelt”: la voluntat és avançar per habilitar-lo operativament...hi ha
però aspectes urbanístics i de titularitat no-pública prèviament a resoldre’s.
-Fresat resultat dels treballs de millora de l’A-2: en reunió desenvolupada amb els
responsables del Ministeri es va tractar aquest tema....certament per a que el fresat
tingui condició d’àrid ha de passar per un tractament, llevat que sigui el propi Ministeri
que ja té la condició de gestor autoritzat per al projecte A-2 ara en execució....pensem
que aquest fresat és útil, sempre que el fem servir amb prudència-explica alcaldia-: la
qualificació formal com a àrid no li atorga cap qualitat material afegida...al municipi
l’empraríem per consolidar vialitat ja existent,mai per noves intervencions al territori.
-La fotografia de l’anterior President Sr. Puigdemon s’ha retirat per col·locar-la en breu
en aquesta mateixa sala de Plens –juntament amb les ja existents d’altres presidents
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anteriors-...restem a l’espera que ens arribi la fotografia de l’actual
President Sr. Torra per a la seva col·locació amb plena normalitat
operativa.
-Cap problema en concertar dia i hora per consultar expedient decret d’A. núm. 611 –
contractació treballs de fusteria al Centre Fraternal.
-Quant el Conveni de col·laboració amb Església Evangèlica de Filadelfia subscrit, cal
ressenyar que es tracta d’una acció social de suport a un col·lectiu de població molt
arraigada al nostre municipi i encara avui dia amb problemes d’integració a la nostra
societat....el vessant religiós de l’activitat ha estat concorrent però no determinant per a
la col·laboració concertada: la prioritat era l’acció d’integració social que suposava.
-L’Actuació Memòria tècnica “Caseta del Manco” respon a una línia específica d’ajut
econòmic DIBA per a immobles de les característiques pròpies de les que presenta
aquesta Caseta del Manco –que hem sol·licitat i que és previsible que es resolgui
favorablement en breu: els recursos que obtindrem han de ser destinats a aquesta
construcció local o els perdríem....a més és important destacar que la Caseta del
Manco és una singularitat a l’Espelt que com a tal hem de protegir...
-Quant la comunicació d’ofici des de l’Ajuntament al Cadastre d’aquelles alteracions
d’habitatges i/o millores d’edificacions conegudes en tant que objecte de llicències
d’obres –tot i que la responsabilitat directa sigui dels propietaris mateixos- no sembla
en cap cas inoportuna i comprovarem que efectivament així es verifiqui.
-Contractació d’actuacions en matèria servei recollida residus: certament ha faltat el
retorn informatiu requerit i vetllarem per a que sigui operatiu vers noves inicatives que
en aquesta mateixa matèria puguin plantejar-se.
No s’esdevenen d’altres precs i/o preguntes de referència.

Desenvolupat l’examen i consideració dels diferents punts que integraven l’ordre del dia
plenari, Alcaldia dóna per conclosa la sessió plenària a les 22:22h, tot agraint la seva
presència tant als regidors/es com al públic en general assistent a l’acte.

El secretari-interventor

Vist-i-plau, Alcaldia

Roberto Moral Álvarez.

Francisco Guisado Santano.

