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Acta 07/18
Exp. A1022018007

ACTA PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT

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

07/18
06 de novembre de 2018
Ordinària
de 19:33h a 21:03 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:

La regidora Sra. Vila s’ incorpora a la sessió durant la consideració del punt 3r de l’ ordre
del dia.
Responsable Tècnic:

Antoni Pujadó Estany

Secretari - Interventor:

Roberto Moral Álvarez

A la Sala de Sessions de l’Ajuntament, quan són les 19:33 hores del dia 6 de
novembre 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:
01.- Aprovació acta sessió anterior
02.- Resolucions alcaldia:
2.1 Coneixement –decrets d’ Alcaldia emesos.
2.2. Decrets per ratificar – Decret 803/2018, d’aprovació d’addenda bases reguladores
ajuts universitaris i FP, de 30 d’octubre de 2018
03. Adhesió al Codi de Conducta Ètica dels Alts Càrrecs dels Ens Locals
04. Pla Intern d’Igualtat de Gènere – Ajuntament d’Òdena: Aprov. definitiva.
05. Aprovació d’expedient de modificació de crèdits núm. 8/2018.
06. Protocol d’Actuació davant les Violències sexuals en Espais Festius.
07. Participació a l’Associació “Parc Rural del Montserrat”
08. Mocions –si s’escau.
09. Urgències
10. Precs i Preguntes

1. ACTA SESSIÓ ANTERIOR
Exp. A1022018006
Es presenta a consideració del Plenari l’esborrany de l’acta de la sessió anterior de
caràcter extraordinari amb núm. 6/2018, desenvolupada el passat dia 23 d’octubre de
2018.
No suscintant-se intervencions en relació al text que integra, l’acta redactada amb núm.
06/2018 se sotmet a votació ordinària per part de l’Alcaldia, tot restant formalment
aprovada per UNANIMITAT dels regidors/es presents a l’acte.

2. RESOLUCIONS D’ALCALDIA
2.1 Coneixement
Es proposa prendre coneixement de les resolucions adoptades per l’alcalde durant el
període d’octubre 2018, comprensives respectivament dels números 748 a 778.
No esdevenint-se intervencions al respecte, el Plenari pren raó del present punt 2.1
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2.2 Ratificació
Decret 803/2018, d’aprovació d’addenda bases reguladores ajuts universitaris i
FP, de 30 d’octubre de 2018
Per decret de l’alcaldia de data 28 de setembre de 2017, ratificat pel ple en sessió
extraordinària de data 24 d’octubre de 2017, es van aprovar les bases reguladores dels
ajuts econòmics per a estudiants que cursin estudis universitaris/FP Grau Superior
corresponents al curs lectiu 2017-2018.
El curs 2017-2018 va ser el primer curs que es van atorgar els esmentats ajuts i es van
presentar 12 sol·licituds de les quals se’n van concedir 9.
El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de data 4 de setembre de 2018, va aprovar
les bases reguladores actualitzades que han de regir la convocatòria per a l’atorgament
dels ajuts universitaris/FP Grau Superior corresponents al curs lectiu 2018-2019.
Atès que és voluntat d’aquest ajuntament fomentar l’educació per construir una
societat culta i avançada, socialment cohesionada, inclusiva i competitiva
econòmicament i una vegada estudiada la proposta en reunió de la Comissió reunida
el dia 24 de setembre, ampliar els ajuts per a estudis de formació professional de grau
mitjà i batxillerat en centres públics i privats que no tinguin oferta a Igualada.
Atesa la reunió de treball tècnic desenvolupada amb participació oberta als diferents
grups municipals de la corporació, desenvolupada el passat dia 24 de setembre de
2018.
Atenent l’habilitació competencial en matèria educativa operativa derivada del règim
normatiu local.
Atès que el plenari corporatiu impulsa l’acció integrada educativa objecte del
procediment, li correspondrà verificar l’aprovació de l’addenda preparada, la qual
donada la urgència de la seva aprovació per tal que puguin ser operatives en aquest
mateix curs 2018-2019 se sotmeten a prèvia aprovació per part d’ aquesta alcaldia.
RESOLC:
Primer.- Aprovar i publicar al Butlletí Oficial de la província de Barcelona i als llocs
habituals de referència, l’addenda d’ampliació de les bases reguladores dels ajuts
econòmics per a estudiants que cursin estudis universitaris/FP Grau Superior per a
estudis de formació professional de grau mitjà i batxillerat en centres públics i privats
sempre que no hi hagi oferta a Igualada - segons text operatiu adjunt en annex.
Segon.- Determinar que el termini de presentació de les sol·licituds dels ajuts
esmentats en el punt primer sigui el període que va del dia 2 al 30 de novembre.

Tercer.- Determinar que el finançament de tots els ajuts es finançaran amb un import
màxim de 10.000,00 euros pel que fa al curs 2018-2019, 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.
Cinquè.- Presentar a ratificació -en el propera sessió ordinaris de Ple que es celebri- la
present resolució.

ANNEX. – Part dispositiva de l’addenda de les Bases reguladores dels ajuts econòmics
per a estudiants que cursin estudis universitaris /formació professional de grau superior
i mitjà.
“Primer.- Ampliar els ajuts per a estudis de formació professional de grau mitjà i
batxillerat en centres públics i privats sempre que no hi hagi oferta a Igualada.
Segon.- Determinar que el termini de presentació de les sol·licituds dels ajuts
esmentats en el punt primer sigui del dia 2 al 30 de novembre.
Tercer.- El finançament de tots els ajuts es finançaran amb un import màxim de
10.000,00 euros pel que fa al curs 2018-2019, 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 exposa al Plenari el sentit operatiu del present punt que s’ eleva a ratificació
plenària, atenent el previ consens atansat en el redactat formal de l’ addenda objecte de
ratificació.
No suscitant-se intervencions de referència, Alcaldia sotmet a votació ordinària la
present proposta de ratificació resolutiva dalt reproduïda amb núm. 2.2, tot resultant
aprovada per UNANIMITAT dels regidors/es presents a l’acte.

03. ADHESIÓ AL CODI DE CONDUCTA ÈTICA DELS ALTS CÀRRECS DELS ENS
LOCALS.
En el marc del Conveni de la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya (XGTC)
integrada per la Generalitat de Catalunya, el Consorci d’Administració Oberta de
Catalunya, les Diputacions de Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida, l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la
Federació de Municipis de Catalunya, es va crear un grup de treball per elaborar un
model de Codi de conducta ètica dels alts càrrecs de l’Administració Local, amb la
finalitat que pogués ser adoptat pels ens locals de Catalunya.
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Elaborat aquest document de referència, aquest Codi conté els principis
ètics i de bon govern a què s’han de sotmetre els alts càrrecs locals, així
com les normes de conducta per les quals s’han de regir ordinàriament en la seva
tasca pública.
Atenent que aquest Codi de conducta ètica dels alts càrrecs de l’Administració Local
elaborat en el marc de la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya compta amb un
ampli consens i suport arreu de les institucions locals del país.
D’acord amb el que preveu l’art. 55.3 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre – de
Transparència, Accés a la informació pública i Bon Govern- en desenvolupament dels
principis d’actuació fixats a l’apartat 1r del propi art. 55.
D'acord amb les facultats i competències conferides legalment al Ple de la corporació
per la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.
Es proposa a aquest Plenari l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar l’adhesió d’aquest Ajuntament d’Òdena al Codi de Conducta Ètica
dels Alts Càrrecs dels Ens Locals elaborat en el marc del Conveni de la Xarxa de
Governs Transparents de Catalunya (XGTC).
Segon.- Habilitar com a Comissió de Seguiment de l’aplicabilitat del Codi de Conducta
Ètica dels Alts Càrrecs dels Ens Locals en aquest Ajuntament d’Òdena a la pròpia
Junta de Portaveus corporativa, atenent el seu caràcter representatiu dels diferents
grups municipals amb presència en aquest Plenari.
Tercer.- Publicar els presents acords al Portal de Transparència d’aquest Ajuntament
d’Òdena, a efectes del seu general coneixement.
Presenta Alcaldia al Plenari el sentit institucional de la proposta d’ acord que integra el
present punt de l’ ordre del dia, destacant la seva gènesi des del consens entre les
principals administracions i entitats municipalistes del país.
Sol·licita la paraula el regidor Sr. Solé tot valorant positivament aquesta iniciativa ètica,
tot advertint però que la seva implementació ens l’ hem de creure efectivament, no
podent restar com a una simple declaració d’ intencions sense plasmació en l’ acció de
govern municipal; destaca el Sr. regidor un seguit d’ exemples de com al seu criteri
allò que preveu el Codi Ètic presentat significarà tot un repte per a l’ actual equip de
govern si es pretén el seu assoliment real: transparència informativa vers la ciutadania,
mecanismes de participació i avaluació de serveis municipals, publicació de l’ agenda
d’ alcaldia més enllà d’ actes merament formals....
L’ alcalde Sr. Guisado assevera al respecte que efectivament amb el nou Codi Ètic
presentat tots plegats hem de posar en valor el canvi de paradigma que representa, i
que sens dubte ens obligarà a millorar en tots els aspectes que ha assenyalat el

regiodr intervinent...creu important en aquest sentit el paper de la Junta de Portaveus
com a espai d’ impuls efectiu d’ aquest nou paradigma ètic, alhora que exposa la seva
més decidida voluntat per treballar en la seva implementació real.
No esdevenint-se intervencions, Alcaldia sotmet la precedent proposta d’ acord plenari
a votació ordinària, tot esdevenint formalment aprovada per UNANIMITAT
dels
regidors/es presents a l’acte.

04. PLA INTERN D’IGUALTAT DE GÈNERE – AJUNTAMENT D’ÒDENA:
APROVACIÓ DEFINITIVA.
Exped. D1042018001
Atès el compromís del consistori amb les polítiques de gènere i amb el propòsit de
promoure la igualtat d’oportunitats entre tota la plantilla i també contribuir a la
sensibilització i la transformació social, es presentà el Pla intern d’igualat de gènere de
l’Ajuntament d’Òdena -que ha de permetre anar incorporant mesures de canvi a
l’ajuntament i servir de referent a la societat en general, renovant conductes, actituds i
formes de relacionar-se per tal de contribuir tots plegats en la construcció d’un nou
model social.
Atès que el Pla es va formar a la l’Àrea de Serveis a les Persones amb la col·laboració
de la Diputació de Barcelona i s’ha redactat de forma participativa entre els i les
treballador/es del consistori.
El passat dia 03.07.2018 es va aprovar inicialment l’enunciat Pla d'Igualtat de Gènere
de l’ Ajuntament d’Òdena, tot disposant-se la seva exposició pública pel termini de 30
dies hàbils a partir de la publicació de l'edicte corresponent en el Web – Taulell
d’Anuncis corporatius i Butlletí Oficial de la Província, als efectes de la presentació de
les al·legacions i/o suggeriments que es consideressin escaients.
Es així que en el marc del període d’exposició pública obert per escrit amb RE. núm.
2570 de data 31.07.18 els representants sindicals dels treballadors/es - funcionaris/es
corporatius/ves han presentat objecció formal al Pla Intern d’Igualtat de Gènere
inicialment aprovat que succintament exposada asseveraria una disfunció relativa a la
igualtat salarial i de gènere en relació a les retribucions salarials efectives que operen
en favor dels trilladors/es corporatius.
Per informe de l’Àrea de Serveis a les Persones evacuat en data 08.10.18 ha estat
examinada l’objecció plantejada, tot arribant-se a la següent conclusió operativa de
referència: les diferencies retributives salarials que es donen entre els diferents
gèneres del personal al servei de l’ajuntament en el seu conjunt no es poden atribuir objectivament ni de forma automàtica -a criteris sexistes i/o discriminatoris.
Asseverant-se per tant el que preveu la Llei 7/2007 del 12 d’abril de l’Estatut
Bàsic de l’Empleat Públic, que estableix -en la seva Disposició General Vuitenaque les administracions públiques resten obligades a respectar la igualtat de tracte i
d’oportunitats en l’àmbit laboral.
Es proposa al Plenari de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:
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PRIMER.- APROVAR definitivament el Pla d'Igualtat de Gènere de
l’Ajuntament dÒdena – amb text integrat que s'annexa al present acord-, tot
resultant desestimada l’objecció formal presentada per escrit amb RE. núm. 2570 de
data 31.07.18 per part dels representants sindicals dels treballadors/es - funcionaris/es
corporatius/ves.
SEGON.- DISPOSAR la seva publicació operativa al Portal de Transparència de la
d’aquest Ajuntament d’Òdena, a efectes del seu general coneixement.
TERCER.-NOTIFICAR els presents acords
treballadors/es - funcionaris/es corporatius/ves.

a

la

representació

sindical

dels

QUART.- ENUNCIAR que contra els presents acords en tant que tenen condició d’acte
resolutori 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 mateix Plenari en termini d’un mes –en ambdós casos a comptar des de
l’endemà de la notificació de la present resolució. Tanmateix, es podrà interposar
qualsevol altre recurs que es consideri procedent en dret.
La regidora Sra. Massons presenta al Plenari la naturalesa de la proposta d’ acord d’
aprovació definitiva del Pla d'Igualtat de Gènere de l’Ajuntament dÒdena –així com les
circumstàncies concorrents que la caracteritzen.
Alcaldia exposa al Plenari ensems que estudiada tècnicament l’objecció plantejada al
Pla d’ Igualtat des dels representants de personal corporatius, s’ ha pogut concloure
que: les diferencies retributives que es donen entre els diferents gèneres del personal
al servei de l’ ajuntament en el seu conjunt no es poden atribuir ni objectivament ni tan
sols de forma indiciària -a criteris sexistes i/o discriminatoris.
Atenent doncs aquest criteri de referència , la proposta d’ acord que integra el present
punt de l’ ordre del dia proposa desestimar l’ al·legació presentada i així aprovar
definitivament el Pla d’ Igualtat de Gènere d’ aquest Ajuntament d’ Òdena –conclou l’
Alcaldia.
No esdevenint-se intervencions de referència, Alcaldia sotmet la precedent proposta d’
acord plenari a votació ordinària, tot esdevenint formalment aprovada per UNANIMITAT
dels regidors/es presents a l’acte.

05. APROVACIÓ D’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 8/2018.
Exp.: 194/2017
Expedient número 08/2018, de modificació de crèdits del pressupost de despeses

ANTECEDENTS

1. Per Providència de l’Alcaldia de data 29 d’octubre de 2018 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdit.
2. Per poder atendre les despeses que es detallen, per a les quals no hi ha
consignació en el pressupost ordinari actual, cal tramitar l’expedient de modificació de
crèdit.
FONAMENTS DE DRET

Primer.- La normativa jurídica està recollida fonamentalment als articles 172 a 182 del
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els articles 34 a 48 del Reial
decret 500/1990 i les Bases núm. 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 08/2018, d’acord amb la
relació següent:

Habilitació de crèdit (Aplicació nova):
23.32300.13100 - Centres docents - Personal laboral temporal
24.45900.22609 - Altres infraestructures - Activitat Culturals i esportives

2.961,00
17.807,65

20.768,65

20.768,65

Finançament de l'habilitació de crèdit:
Pressupost d'ingressos - Generació d'ingressos:
23.45082 - Generalitat - 2018 - Programa Garantía Juvenil

2.961,00

24.46105 - De Diputació - 2018 - Jornada Aviació adaptada

14.000,00

24.48000 - De famílies i instit. Sense fins de lucre - Inscripcions jornada i altres
TOTAL HABILITACIÓ DE CRÈDIT

3.807,65

20.768,65
20.768,65
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Suplements de crèdit (aplicacions ja existents amb crèdit insuficient):
23.32300.16000 - Centres docents - Quota patronal assegurances socials
23.32300.22706 - Centres docents - Contractes prestació de serveis
(Guarderia)

790,82

23.000,00

31.34200.13102 - Instal·lacions esportives - Altres retribucions personal
temporal

1.500,00

21.45000.13100 - Admó. Gral. Infraestructures - Altres retribucions personal
laboral temporal

6.500,00

31.15100.22706 - Urbanisme - Contractes prestació serveis

38.577,15

31.15300.20000 - Víes Públiques - Arrendament de terrenys

505,16

31.15320.22699 - Vies Públiques - Altres despeses - Indemnitzacions RC

1.000,00

31.32300.22706 - Centres docents - Contracte neteja instal·lacions (Servei
neteja)

19.078,38

47.45400.21000 - Camins Veïnals - Reparació - Pla Triennal

14.579,34

50.15320.63100 - Urbanització Plaça Major

90.000,00

50.33210.62100 - Edifici Centre Fraternal .- Biblioteca

260.000,00

50.33210.62500 - Mobiliari biblioteca

125.000,00

50.45900.60000 - Altres Infraestructures - Inversions en terrenys
50.92000.22601 - Admó. Gral. Atencions protocolàries

166,83
5.000,00 585.697,68

Finançament del suplement de crèdit:
Pressupost d'ingressos - Generació d'ingressos:

23.46101. De Diputació - 2019 - Subvenció escola infantil 0 a 3 anys

23.000,00

33.46100 - De Diputació - 2018 - Duatló d'Òdena

1.500,00

24.46103 - De Diputació - 2018 - Pla Marketing Territorial

2.550,00

33.46103 - De Diputació - 2018 - Beques escola esportiva

1.050,00

35.46104 - De Diputació - 2018 - Material Fitness

1.830,85

50.75060 - De Generalitat - 2018 - Projecte Intervenció integral - Centre
Fraternal

223.326,87

50.75061 - De Generalitat - 2018 - Projecte intervenció integral - Pç. Major

131.457,78

50.76103 - De Diputació - 2018 - Mobiliari biblioteca

100.000,00

585.697,68

50.76104 - De Diputació - 2018 - Programa complementari suport integral

20.382,18 505.097,68

Transferències de crèdit negatives:
Pressupost de despeses:
21.13000.15000 - Admó. Gral.Seguretat - Complement de productivitat

10.000,00

21.13000.12005 - Admó. Gral. Seguretat - Retribucions bàsiques

5.000,00

21.92000.15000 - Admó. General - Complement de productivitat

40.000,00

22.01100.31000 - Deute públic - Interessos préstecs
23.32606.48900 - Serveis complementaris educació - Ajuts activ. Educatives

2.500,00
10.000,00

31.23104.21200 - Assistència social primària - Banc Aliments - Conserv. I repar.

1.500,00

31.23114.22100 - Assistència social primària - Banc Aliments - Electricitat

1.500,00

31.23114.22103 - Assistència social primària - Banc Aliments - Combustible

1.500,00

31.45000.22101 - Admó. Gral. Infraestructures - Subministrament aigua

3.500,00

41.92303.22602 - Informació bàsica- Comunicacions Àrees de govern

1.500,00

41.92307.22706 - Informació bàsica - Serveis de filmació

500,00

42.33000.21200 - Admó. Gral. Cultura - Conservació i reparació

1.100,00

46.16220.46200 - Gestió residus sòlids, Conveni Ajuntament Igualada
deixalleria

2.000,00

80.600,00

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT

585.697,68

RESUM:
Habilitació de crèdit

20.768,65

Suplement de crèdit

585.697,68 606.466,33

Generació de crèdits

525.866,33

Transferències de crèdit negatives

80.600,00 606.466,33

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.
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El tècnic responsable econòmic Sr. Pujadó fa una exposició inicial de la modificació
pressupostària preparada amb núm. 08/2018, tot palesant la seva doble naturalesa
operativa, en integrar:
-dotacions de crèdit que responen a ajustos de final d’ exercici quant despeses
“típiques” – de serveis/ manteniments - .
-aquells altres dotacions que són resultat del programa inversor desenvolupat aquest
exercici, proposades per atendre desviacions no substancials dels pressupostos
executius i ensems per a la integració d’ obra nova no inicialment prevista però
necessària per a la bona conclusió dels projectes d’ obra pública en execució.
Alcaldia cedeix seguidament l’ ús de la paraula a la regidora d’Hisenda Sra. Fernández,
que fa una exposició detallada dels moviments que integren la modificació
pressupostària preparada amb núm. 08/2018, bàsicament en relació als dos grans
projectes inversors que han de concloure aquest exercici 2018: Centre Fraternal i Pl.
Major.
El regidor Sr. Solé presenta al Plenari per part del grup municipal del que en forma part
un posicionament contrari a la modificació pressupostària núm. 8/2018 examinada, en
tant que acull elements que de cap manera poden compartir: manté duplicitat de
centres operatius per al servei de llar d’ infants municipal–amb l’ evident sobrecost no
menor que això signiifca (23.000€)-, assumeix que el vigent contracte de serveis de
neteja d’ instal·lacions generi un sobrecost de més de 19.000€, --demana al respecte
dades explicatives de referència econòmica en ambdós casos....Cal acabar amb la
perversa praxis de l’ equip de govern de dotar uns crèdits dels quals ja es tenia raó a l’
inici de l’ exercici però que –per raons espúries- no han resultat definitivament atesos
fins aquest darrer trimestre de l’any : cal acabar amb aquesta pràctica -fins i tot
reprovable èticament, doncs els pressupostos han de ser realistes i no quedar
sotmesos a successives intervencions per via de modificacions pressupostàries: cal un
criteri pressupostari consensuat que superi aquest estat de coses...
Quant l’ àmbit inversor-continua el regidor Sr. Solé- , els 90.000€ suplementats per l’
obra Pl. Major, els 260.000€ pel Centre Fraternal i els 125.000€ pel Mobiliari de la
futura Biblioteca responen a modificacions “de facto” dels projectes tècnics originaris...?
Es fonamenten en criteris objectius que així ho justifiquen ? I l’ equilibri territorial en l’
acció de govern de prestació de serveis i/o d’ equipaments d’inversió...existeix ?
sol·licito accedir a tota la informació de rellevància operativa de que es disposi a tal
efecte, conclou el Sr. regidor intervinent.
Alcaldia respon la precedent intervenció tot palesant la naturalesa bàsica de serveis de
proximitat a la ciutadania que integren els contractes serveis/manteniments
econòmicament suplementats: és voluntat de l’ equip de govern prestar-los amb
garanties i això determina emprar recursos econòmics que així ho facin
possible....malauradament, en àmbits com el de la llar d’ infants municipal ens
enfrontem a circumstàncies alienes que ens perjudiquen i sobre les quals no tenim
capacitat decisòria expressa (el Pacte per l’ Educació del propi Parlament de Catalunya

que establia un finançament per terços –Generalitat, Famílies i Ajuntament- va decaure
i encar a dia d’ avui no ha estat recuperat...)...respecte el criteri pressupostari
consensuat que es planteja, cap problema en treballar per atansar-lo; no obstant, el
criteri que s’empra actualment des de l’ equip de govern pot ser qüestionable, però
parteix d’ un exercici de prudència operativa que cal posar en valor.
Quant l’ àmbit inversor, les noves dotacions pressupostàries previstes responen a
criteris objectius i tècnicament justificables, per incorporació tant d’obra
complementària –noves escales d’ accés al Centre Fraternal- com de modificacions
via millores operatives dels projectes tècnics originaris habilitades pels propis plecs
reguladors dels procediments contractuals d’ obra pública en execució : les dades que
integren són públiques i d’ accés obert, amb voluntat de màxima transparència –
precisa l’ alcalde Sr. Guisado. Quant l’ equilibri territorial, creu l’ Alcaldia que s’ ha de
valorar per un període no inferior a un Mandat sencer, amb criteris poblacionals i de
dotació de serveis bàsics -en ares a atansar la major igualtat possible entre els
diferents àmbits territorials del municipi.
El regidor Sr. Solé demana una darrera intervenció per palesar que des de la
Generalitat–superant-se entre d’ altres factors, les conseqüències de gestió econòmica
derivades de temps passats propis del tripartit- s' està complint escrupolosament amb
el pla de pagaments del programa Pla de Barris, i això també s’ ha de posar en valor
com a acció de govern de país,doncs–en el cas d’ Òdena- pràcticament finança el 50%
de l’ actual inversió municipal -assevera.
Alcaldia indica al respecte que la constatació de que la Generalitat compleix amb
rigorositat els seus compromisos econòmics és quelcom que no hauria de ser objecte
d’ especial referència, i malauradament quan ho fa tots ens felicitem..... Tan de bo
esdevingui no ressenyable dita constatació el més aviat possible –conclou el Sr.
Guisado.
No esdevenint-se més intervencions de referència, Alcaldia sotmet la proposta d’ acord
plenari debatuda a votació ordinària, tot esdevenint formalment APROVADA amb el
següent resultat operatiu :
Vots a favor:
06 -Grup Municipal PSC(6) -.
Vots en contra:
02- Grup Municipal PDeCAT(2)-.
Vots d’ abstenció: 03 -Grup Municipal ERC(3) 06. PROTOCOL D’ACTUACIÓ DAVANT LES VIOLÈNCIES SEXUALS EN ESPAIS
FESTIUS.
Des del Plenari de la MICOD – Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena- ha
estat aprovat en sessió de data 03.10.18 el document de referència amb títol “Protocol
d’Actuació davant Les Violències Sexuals en Espais Festius”, amb la voluntat certa que
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esdevingui una eina operativa capaç de prevenir comportaments aliens a la
llibertat individual de les persones en l’àmbit sexual.
Un element d’importància bàsica per tal d’aconseguir aquesta fita d’enorme
transcendència social és la implementació efectiva al territori del document de
referència abans enunciat.
És així que l’aprovació de l’aplicació del Protocol d’Actuació davant Les Violències
Sexuals en Espais Festius en cadascú dels municipis que integren la Conca d’Òdena
és quelcom que no es pot defugir des de plantejaments d’eradicació de tot tipus de
comportaments sexistes, específicament en l’àmbit d’espais d’oci i/o festius.
Atenent la competència dels ens locals per a implementar accions d’interès comunitari i
social d’acord amb les facultats que atorga el vigent règim normatiu local, bàsicament
integrat per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de règim local i el
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei Municipal i de
règim local de Catalunya.
Es proposa a aquest Plenari l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar l’aplicació efectiva i íntegra en aquest municipi d’Òdena del document
de referència verificat pel plenari de la MICOD en data 03.10.18 amb títol “Protocol
d’Actuació davant Les Violències Sexuals en Espais Festius”.
Segon.- Traslladar a les diferents àrees de gestió municipal que integren serveis a les
persones directriu expressa d’implementar activament les mesures/accions
previngudes al Protocol d’Actuació davant les violències sexuals aprovat.
Tercer.- Publicitar el Protocol d’Actuació davant Les Violències Sexuals en Espais
Festius verificat tant en el Web corporatiu com en aquells altres mitjans d’abast
municipal que puguin resultar adients a la seva difusió eficient.
Quart.- Notificar els presents acords a la MICOD, als efectes dels seu coneixement
de referència.
Presenta al Plenari el protocol verificat la regidora de l’ àrea del servei d’ atenció i
informació a les dones Sra. Massons, com a un gran avenç en la lluita encara vigent
per desterrar de la societat actual comportaments i/o actituds sexistes alienes a la
dignitat de les dones.
L’ alcalde Sr. Guisado destaca el consens atansat al territori sobre el document
finalment preparat, el qual confia s’ implementi efectivament per part de tots els
municipis de la comarca.
No esdevenint-se d’ altres intervencions de referència, Alcaldia sotmet la precedent
proposta d’ acord plenari a votació ordinària, tot esdevenint formalment aprovada per
UNANIMITAT dels regidors/es presents a l’acte.

07. PARTICIPACIÓ A L’ASSOCIACIÓ “PARC RURAL DEL MONTSERRAT”
En el marc d’acció de la Diputació de Barcelona relativa al suport a projectes
territorials per a la preservació, gestió i desenvolupament dels espais agraris i rurals,
aquest any 2018 s’aprovà el conveni marc de col·laboració entre la Diputació de
Barcelona i 16 Ajuntaments del Parc Rural del Montserrat. Aquest conveni estableix les
bases i les eines de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea de
Territori i sostenibilitat, i els ajuntaments, que es concreten en el suport de Diputació de
Barcelona als Ajuntaments per a: i. La redacció del Pla de Gestió i Desenvolupament
del Parc Rural del Montserrat i els posteriors plans d’actuacions; ii. La formulació de
l’instrument jurídic per gestionar el futur “Parc Rural del Montserrat”, iii. La recerca de
suport econòmic i cofinançament; iv. L’assessorament tècnic per a implementar les
actuacions previstes en els documents de gestió.
És així que en desenvolupament de les enunciades previsions, amb la
denominació Associació Parc Rural del Montserrat s’ha preparat la creació
d’aquesta entitat, sent les seves activitats regulades d’acord amb el que estableix la
Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les
persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret
d’associació, i els seus estatuts.
L’associació serà una entitat amb personalitat jurídica pròpia, integrada voluntàriament
per municipis i per la Diputació de Barcelona; els signataris dels primers estatuts
d’aquesta associació, tindran la condició honorària de ‘socis fundadors’.
Podran esdevenir membres d’aquesta associació tots els municipis situats a l’entorn de
la muntanya de Montserrat i/o el seu àmbit d’influència, i que tinguin finalitats d’interès
comú a les del Parc Rural del Montserrat. La incorporació de nous municipis a
l’Associació es farà per sol·licitud del Ple de l’Organisme i l’acord d’admissió de
l’Assemblea de l’Associació, amb modificació, si s’escau, dels estatuts.
Els ajuntaments que ja han manifestat la seva voluntat d’integració a l’associació han
estat els següents: de Collbató, el Bruc, Esparreguera, Olesa de Montserrat, Abrera,
Castellolí, Marganell, Monistrol de Montserrat, Castellbell i el Vilar, Castellgalí, Sant
Salvador de Guardiola, Sant Vicenç de Castellet, Vacarisses, Viladecavalls, Rellinars,
Ullastrell, Piera.
Atenent els antecedents succintament exposats, i d’acord amb l’habilitació
competencial que el règim normatiu local preveu en favor del Plenari corporatiu –
bàsicament previnguda pel DL 2/2003, de 28 abril –LMRLC.
Es proposa a aquest Plenari de la Corporació l’ adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar la participació d’aquest Ajuntament d’Òdena en qualitat de “soci
fundador” a l’Associació Parc Rural del Montserrat.

Plaça Major, 2
08711 Òdena
Tel.93 801 74 34
Fax 93 706 29 85
www.odena.cat
odena@odena.cat

SEGON.- Aprovar els Estatus de l’Associació Parc Rural del Montserrat,
en tant que normativa reguladora pròpia de l’ entitat creada: tot designant
com a representants de l’Ajuntament a l’Assemblea General de l’associació a l’alcalde
com a titular i a la 1ª Tinença d’alcaldia com a suplent.
TERCER.- Aprovar aportació econòmica anual prevista per als municipis membres de
l’associació amb una franja poblacional de 1.000-5.000 habitants, per import de 2.000€.
QUART.- Habilitar crèdit pressupostari de referència, a operar a partir de l’exercici
2019.
CINQUÈ.- Notificar els presents acords a l’ Associació Parc Rural del Montserrat, als
efectes de gestió escaients.-seu social C/ Comte d’ Urgell 187, Edifici del Rellotge.
Alcaldia presenta al Plenari l’ interès que per al municipi té participar en aquest projecte
d’ iniciativa intercomarcal en procés de gestació que vol aglutinar els productes
agroalimentaris, gastronomia i paisatge amb la marca Montserrat –al qual s’
incorporaria l’ entorn dels productors de l’ Anoia del Camp.
El regidor Sr. Solé presenta un posicionament favorable del grup municipal al que
representa a aquesta inicativa, tot acotant però que no acaba de copsar el sentit de
“soci fundador” amb el que es dotaria al municipi d’ Òdena. També exposa el Sr.
regidor que a la documentació tècnica aportada s’ integren dades del conjunt de
municipis participants al projecte, però no es veuen recollides les pròpies del municipi
d’ Òdena-més enllà d’ una petita ressenya d’ aportació econòmica a l’ associació:
caldria que això es rectifiqués i que hi constin les dades d’ Òdena amb el mateix
tractament amb el que s’ exposa per als altres municipis participants-conclou el Sr.
Solé.
Alcaldia indica al respecte que creu que la denominació “soci fundador” és una previsió
simplement honorífica en favor dels municipis signants dels primers estatuts de l’
associació; no obstant, es consultarà el seu abast operatiu real ; quant a les poques
dades recollides a la documentació aportada relatives a Òdena, potser respon al fet
que encara no ens hem adherit formalment...tan bon punt ho fem, demanarem la seva
actualització normalitzada–exposa el Sr. Guisado.
No esdevenint-se més intervencions, Alcaldia sotmet la precedent proposta d’ acord
plenari a votació ordinària, tot esdevenint formalment aprovada per UNANIMITAT dels
regidors/es presents a l’acte.
08. MOCIONS – SI S’ESCAU
No es presenten a consideració d’ aquest Plenari mocions de referència a debatre.
09. URGÈNCIES
De conformitat amb l’incís inicial de l’article 91.4 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, a proposta de la regidora Sr. Massons,
es considera la inclusió en l’ordre del dia per raó d’ urgència de proposta d’ adhesió al
document “ Manifest Unitari Dia Internacional Per a l’ Eliminació de la Violència envers
les Dones” –el text del qual ha estat consensuat per la Generalitat de Catalunya, les
Diputacions de Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida, l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya
Sotmesa a votació ordinària la declaració d’urgència de referència, resulta aprovada
per UNANIMITAT dels regidors/es presents a l’ acte.
És així que s’ examina el text declaratiu enunciat amb el seguent literal transcrit i del
qual fa lectura íntegra la regidora ponent Sra. Massons :
“MANIFEST UNITARI DIA INTERNACIONAL PER L’ ELIMINACIÓ VIOLÈNCIA VERS LES DONES
25 de novembre de 2018

Els temps estan canviant. Vull pensar que aquest cop sí. Vull pensar que la violència
masclista és un dels temes de l’agenda de país i sobretot és un tema del que se’n
parla, del que en parlem. I no només avui, 25 de novembre. Que se’n parli durant tot
l’any i que en parlin moltes veus és important, perquè ens ajuda a totes i a tots a
identificar les violències masclistes (més o menys subtils, més o menys visibles) que
ens acompanyen des que naixem i que ens fan mal, que ens han fet mal.
Fa 10 anys que a Catalunya tenim una llei que lluita pels drets de les dones a eradicar
les violències masclistes. Totes. Les violacions, les agressions sexuals, l’assetjament,
el tràfic i l’explotació de dones però també els matrimonis forçats o la mutilació genital
femenina. Però amb les lleis no n’hi ha prou com demostren les dades. La violència
masclista s’exerceix al llarg de tot el nostre cicle vital de diverses formes. Al món, una
de cada tres dones ha patit violència masclista. A Europa, una de cada tres dones ha
patit violència física o sexual durant la seva infantesa a mans d’un adult, i a Catalunya,
una de cada quatre dones ha sigut víctima d’un atac masclista d’extrema gravetat. Ens
cal educar, ens cal saber, ens cal reconèixer.
Els darrers mesos he pogut conèixer de primera mà històries de violència patida per
dones. I el que elles m’explicaven no m’era aliè. Formava part d’una cosa que jo ja
sabia, que jo ja notava, que jo ja sentia. Elles hi han donat forma i li han posat
paraules. I crec que això ens ha passat una mica a totes com a societat.
Fa 7 mesos, el 26 d’abril d’aquest any, l’audiència de Navarra va fer pública la
sentència del cas de la Manada. Un cas que ha sacsejat consciències i que ha fet
entendre a molts i moltes de què va això de les violències sexuals. Una oportunitat de
visibilitzar un fenomen sovint silenciat i desconegut. Des que som ben petites ens
diuen que sortir a la nit comporta un risc per a la nostra integritat física i pels nostres
cossos.
A casa, la seguretat de les dones tampoc està garantida. En el darrer any a Catalunya,
més de 12 mil dones van denunciar a la policia estar patint violència masclista en
l’àmbit de la parella, és a dir, violència exercida per les seves parelles o ex parelles. En
el que portem d’any, 44 dones han estat assassinades per la seva parella o ex parella
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a tota Espanya, 6 d’elles a Catalunya. Però els crims només són la cara
més amarga d’una violència masclista que obliga a desenes de milers de
dones a suportar aquestes situacions, tot i tenir una llei estatal contra la violència de
gènere que porta 14 anys en vigor, però que no acaba amb el problema. Perquè
necessitem més recursos i més recolzament per a que totes les dones en situació de
violència masclista puguin trencar el silenci i en sortir-se’n.
Necessitem prevenció, perquè la violència no sigui una opció vàlida en les relacions de
parella.
Necessitem recursos per garantir una atenció digna i de qualitat a les dones en situació
de violència masclista per a la seva total recuperació, i, especialment, en tot el procés
de denúncies i procediments judicials.
Necessitem més professionals especialitzats en l’atenció a filles i fills perquè el futur de
casa nostra sigui un país lliure de violència masclista.
Necessitem recursos d’urgència i atenció de qualitat per recolzar les dones en
situacions de risc per elles i els seus fills i filles.
I necessitem avançar en la construcció d’un model català d’abordatge de les violències
sexuals, amb una visió integral i amb la voluntat d’explicar què són i com se’n pot sortir.
Encara hi ha molt camí per fer, però una dècada després de la llei catalana del dret de
les dones a eradicar la violència masclista, estem més decidides que mai a superar el
patriarcat, a que el poder sigui en mans de les dones a mans iguals i a no tenir por.
Perquè no volem més violència contra les dones. Contra cap dona, contra cap nena.
Perquè tenim dret a ser nenes i dones lliures.
I ho seguirem cridant tots els dies de l’any i també cada 25 de novembre, dia
internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones.”

Atenent l’ evident interès social de la proposta d’ adhesió d’ aquest Ajuntament al “
Manifest Unitari Dia Internacional Per a l’ Eliminació de la Violència envers les Dones”
resulta aprovada per UNANIMITAT dels regidors/es presents a l’ acte.

10. PRECS I PREGUNTES
Presenta en aquest punt de la sessió plenària el regidor Sr. Solé una única qüestió
davant de l’equip de govern corporatiu:
-Com a conclòs el procediment licitatori relatiu al servei bar a ubicar-se al pavelló
esportiu municipal ?
Alcaldia li exposa al respecte que just a la sessió de Junta de Govern Local celebrada
avui mateix dit procediment ha estat declarat desert, en no presentar-se cap proposició
de participació.

Sent però que una persona podria estar interessada a posteriori, se li facilitarà
informació operativa -sempre amb el benentès que si finalment volgués presentar una
proposició formal hauria d’ assumir íntegrament les condicions de licitació originàries.

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 21:03h, 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.

