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Acta 08/18
Exp. A1022018008

ACTA PLE EXTRAORDINARI DE L’AJUNTAMENT

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

08/18
20 de desembre de 2018
Extraordinària
de 19:30 h a 20:29 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
Maria Sayavera Seuba
Pep Solé Vilanova
Ramona Vila Mensa
Carles A. Casanova Miranda
Xavier Garcia Marimon.

Regidors/es:

Excusen assistència:
-en temps i forma-

La regidora Sra. Vila s’ incorpora en el punt cinquè 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 19:30hores del dia 20 de
desembre 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.- Informació de Presidència
03.- Resolucions alcaldia:
3.1 Coneixement –decrets d’Alcaldia emesos.
04. Modificació dates relatives a Ple ordinari –Gener 2019.
05. Pressupost Municipal Exercici 2019 - Aprovació inicial.
06. Contracte servei de neteja d’ instal·lacions-equipaments municipalshabilitació pròrroga operativa.
07. Situació d’ incapacitat temporal –personal al servei de l’Ajuntament.
08. Moció PDECAT –presentació a consideració del Plenari corporatiu.

01. ACTA SESSIÓ ANTERIOR
Exp. A1022018007
Es presenta a consideració del Plenari l’esborrany de l’acta de la sessió anterior de
caràcter ordinari amb núm. 7/2018, desenvolupada el passat dia 6 de novembre de
2018.
No succintant-se intervencions en relació al text que integra, l’acta redactada amb núm.
07/2018 se sotmet a votació ordinària per part de l’Alcaldia, tot restant formalment
aprovada per UNANIMITAT dels regidors/es presents a l’acte.

02. INFORMACIÓ DE PRESIDÈNCIA
Alcaldia presenta al Plenari informació de referència, relativa al condol expressat en
representació de la Corporació a la família del que va ser durant dècades Jutge de Pau del
municipi Sr. Ramon Vila Bansell –recentment traspassat.
Hi ha consens unànime en aquesta seu Plenària en presentar aquest condol a la família Vila.

03. RESOLUCIONS D’ALCALDIA
03.1 Coneixement
Es proposa prendre coneixement de les resolucions adoptades per l’alcalde durant el
període d’octubre 2018, comprensives respectivament dels números 779 a 886.
No esdevenint-se intervencions al respecte, el Plenari pren raó del present punt 3.1
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04. MODIFICACIÓ DATES RELATIVES A PLE ORDINARI – GENER 2019
Exp. A1062015003
En els termes que preveu l’art. 78 de RD 2568/1986, de 28 de novembre, a través del
qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals,
d’acord amb el que disposen els articles 46.1 i 2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 11/1999, de
21 d’abril i l’article 98 del DL 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
El Plenari municipal, en la sessió del dia 9 de juliol de 2015 va acordar que es reuniria
en sessions ordinàries a les 19:30 hores del primer dimarts de cadascun dels mesos de
gener, març, maig, juliol, setembre i novembre. Ensems, va acordar en la mateixa data
que es reuniria la comissió informativa de referència el dimarts corresponent a la
setmana anterior de la designada per a la celebració de sessió plenària.
Amb aquesta periodicitat preestablerta, el ple ordinari del mes de gener de 2019 hauria
de tenir lloc el dia 01 d’aquell mes i conseqüentment, la sessió de la comissió
informativa que ha de dictaminar els assumptes que se sotmeten a la seva
consideració hauria de celebrar-se el dia 26 de desembre 2017.
Atenent la concurrència de tradicionals dates festives corresponents al període de
Nadal, Cap d’Any i Reis.
És operativament procedent endarrerir la data en que ha de tenir lloc el Plenari ordinari
municipal de gener 2019 , així com la pròpia de la sessió de la Comissió informativa
prèvia, per tal d’ assegurar així l’ adient preparació dels expedients i propostes de
gestió que han de ser considerats per ambdós òrgans.
És en atendre els antecedents succintament exposats, que es proposa a aquest
Plenari l’ adopció dels següents ACORDS:
Primer. Determinar la modificació del calendari prefixat d’ òrgans col·legiats operatiu el
proper mes de gener 2019, en els termes que segueixen :
-Comissió informativa Ple ordinari : dia 02.01.19 – a les 13:15h.
-Plenari caràcter ordinari : dia 08.01.19 – a les 19:30h.
Segon. Traslladar el present acord modificatiu a la secretaria-intervenció corporativa,
als efectes escaients a la seva implementació operativa.
Alcaldia presenta al Plenari aquesta proposta modificativa de referència corporativa –
tradicionalment operativa per tal de permetre un treball suficient dels temes a elevar al
Plenari ordinari del mes de d’inici d’ exercici.

No esdevenint-se intervencions al respecte, se sotmet el present punt a votació
ordinària per part de l’Alcaldia, tot restant formalment aprovat per UNANIMITAT dels
regidors/es presents a l’acte.

05. PRESSUPOST MUNICIPAL EXERCICI 2019 – APROVACIÓ INICIAL
Segons disposa l’article 164 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
les entitats locals elaboraran i aprovaran anualment un pressupost general.
VIST el projecte de Pressupost Municipal formulat pel President de la Corporació per a
l'exercici de l’any 2019, a més de la documentació assenyalada en els articles 165 a
168 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l'article 18.1 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril.
ATÈS, que el projecte de pressupost conté els estats de despeses, en els que
s'inclouen amb la deguda especificació, els crèdits necessaris i suficients per a atendre
al compliment de les obligacions exigibles i a les despeses de funcionament dels
serveis, així com els estats d'ingressos, en els que figuren les estimacions i les bases
utilitzades per a l'avaluació dels diferents recursos econòmics a liquidar durant
l'exercici.
ATÈS, que igualment i tal com disposa l'article 165.1 del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals i l'article 9 del Reial decret 500/1990, s'inclouen les
bases d'execució que contenen l'adaptació de les disposicions generals en matèria
pressupostària a les peculiaritats de l'organització municipal, establint les prevencions
oportunes o convenients per a la millor realització de les despeses i recaptació dels
recursos.
ATÈS, que el projecte de pressupost es presenta anivellat i per tant sense dèficit inicial,
Considerant atesos els criteris normatius prescrits per la Llei Orgànica d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera 2/2012 de 27 d’abril,
Vistos els continguts dels informes del Secretari-Interventor i el tècnic operatiu de
tresoreria de data 26 de novembre de 2018 relatius al projecte de pressupost objecte
d’aquesta proposta i amb expressa referència als objectius d’estabilitat pressupostària i
de la regla de la despesa.
Es proposa a aquest Plenari de l'Ajuntament l'adopció del següents ACORDS :
PRIMER.- Aprovar inicialment el Pressupost General Municipal per a l'exercici
econòmic 2019, equilibrat en despeses i ingressos, resultant, per tant, sense dèficit
inicial, el resum dels quals per capítols és el següent:

PRESSUPOST DE L'ENTITAT
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INGRESSOS
A. OPERACIONS CORRENTS
1.2.3.4.5.-

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials

2.135.000,00
55.000,00
595.017,00
1.048.202,22
10.932,40

B. OPERACIONS DE CAPITAL
6.7.8.9.-

Alienació d'inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL INGRESSOS

0,00
125.191,62
0,00
105.939,66
4.075.282,90

DESPESES
A. OPERACIONS CORRENTS
1.2.3.4.-

Despeses de personal
Despeses en béns corrents i de serveis
Despeses financeres
Transferències corrents

1.280.932,61
1.986.032,31
15.377,63
285.125,00

B. OPERACIONS DE CAPITAL
6.7.8.9.-

Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL DE DESPESES

231.131,28
0,00
0,00
276.684,07
4.075.282,90

SEGON.- Aprovar inicialment la Plantilla de Personal corporatiu que complementa
aquest pressupost municipal per a l’exercici 2019.
TERCER.- Aprovar inicialment les Bases d'Execució del Pressupost General Municipal
2019.

QUART.- Que el Pressupost així aprovat s'exposi al públic, previ anunci que es
publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d'anuncis i en la web de la
Corporació, pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats podran
examinar-lo i presentar , si s’ escau, reclamacions i/o al·legacions davant del Ple, que
disposarà d'un mes per a resoldre-les.
CINQUÈ.- Determinar que els presents acords aprovatoris seran considerats com a
definitius de no produir-se reclamacions i/o al·legacions contra els mateixos durant el
termini d'exposició pública enunciat al punt anterior, entrant en vigor en l'exercici a que
es refereix, una vegada s'hagi complert el què disposa l'article 112.3 de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l'article 169 del Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals.
El responsable econòmic Sr. Pujadó exposa al Plenari les característiques tècniques
més rellevants del projecte de Pressupost Municipal ex. 2019 –per import tant al seu
estat d’ ingressos com de despeses fixat en 4.075.282,90 €. 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 el Pressupost
Municipal 2019 objecte d’ examen, tot destacant els seus principals eixos vertebradors
de referència:
-Augment de poc més de l’1% dels ingressos ordinaris corporatius.
-Cobertura de pràcticament el 80% deles despeses ordinàries previstes.
-Augment sostingut de les aplicacions d’educació i joventut, medi ambient..amb
manteniment de la despesa en àmbit de serveis directes a les persones.
-Contenió de la despesa operativa per serveis generals, tot i la previsió d’ incorporar
nous serveis i equipaments comunitaris el proper ex. 2019.
-Inversions: sent procedent la conclusió operativa del fort pla d’ inversions 2017-2018
desenvolupat, es realitzaran inversions puntuals d’ impacte econòmic limitat però d’
important transcendència social ( pavelló esportiu—millora de coberta/enllumenat camp
d’ esports/caseta del Manco a l’ Espelt)....
En suma ens trobem davant d’ un Pt-2019 treballat des de la contenció
pressupostària,tot preservant i potenciant però al sentit social de l’ acció municipal d’
aquest equip de govern –conclou la regidora intervinent.
Seguidament sol·licita la paraula el regidor Sr. Solé tot manifestant per part del grup
municipal al que representa un posicionament contrari a la proposta de Pressupost
Municipal 2019 presentada des de l’ equip de govern, en tant que manifestació de
voluntats polítiques que no poden de cap manera compartir, les quals succintament
exposades serien
-Consignar només el 80% de la despesa fixa ordinària operativa no és seriós és “fer-se
trampes al solitari”....cal redreçar aquesta pràctica viciada....com a grup ens oferim a
treballar-hi per tal d’ aconseguir-ho.
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-Tot pressupost municipal és adreçat a les persones....presentar-lo com a
tal és redundant i no aporta informació significativa al respecte.
-Si la nova biblioteca municipal es podrà cobrir amb personal que ja hi és a la plantilla
corporativa..què feia aquest personal fina ara ...?
-Cal fer esment el cas paradigmàtic del servei de llar d’ infants municipal : de previsible
despesa anual total aquest 2018 de 210.000€ només resulta dotada per al proper
exercici 2019 amb 130.000€....com és possible això ?
-Quantt les inversions 2019 previstes, tot i ser moderades és clar –perquè ara tocarà
pagar préstecs- continuen prioritzant compromisos adquirits per l’Ajuntament que no
responen a necessitats reals: el cas de l’ actuació prevista a la caseta del Manco és
exemplificador: llencem recursos a un indret que l’ Espelt no sent com a primera opció,
ben altrament com la darrera de totes les possibles....
-Una inversió interessant a programar seria dotar la sala de sessions del sistema de
videoactes plenàries....si us plau, pensem en aquesta possibilitat...
Les línies mestres que caracteritzen el Pt-2019 presentat són la inconsistència
econòmica i la infradotació de serveis i manteniments ordinaris, de cap manera podem
donar suport a aquest procedir, conclou el regidor Sr.- Solé.
Respon la regidora d’Hisenda Sra. Fernández la intervenció precedent tot palesant que
respecte la dotació de serveis ordinaris, l’ actual equip de govern any rera any ha
avançat en la bona direcció, des de la prudència i el rigor...doncs cal recordar que
varem partir d’ una situació inicial molt més deficitària...Optimitzar recursos –també en
l’ àmbit de personal – és quelcom que hem de posar en valor, més en atenció a dotar
nous serveis amb la complicitat de la pròpia Diputació –com és el cas de la futura nova
biblioteca municipal- ; Quant la referència a “pagar préstecs” només una puntualització
no menor: si la Generalitat compleix els seus compromisos de finançament del
programa Pla de Barris, l’ ex. 2019 tancarem amb un endeutament al voltant del 50%
dels recursos ordinaris...quelcom perfectament homologable atenent la dimensió d’
administració pública que hem de defensar.
Intervé seguidament la regidora Sra. Sayavera, per tal de palesar un pronunciament d’
abstenció des del grup municipal al que representa, en no compartir les línies mestres
pressupostàries que integren el Pt-2019 presentat des de l’ equip de govern corporatiu,
tot fent una acotació respecte el préstec anual DIBA sense interessos que –no sap per
quina raó- no ha estat integrat al pressupost municipal ex. 2019 presentat.
El responsable econòmic Sr. Pujadó exposa en relació a aquesta darrera acotació que
–sense descartar la seva futura operativitat- inicialment no s’ ha previst, en comptar
amb el préstec DIBA 2018 encara per disposar i per tant amb la seva virtualitat encara
no esgotada.
Pren seguidament la paraula l’alcalde Sr. Guisado per tal de fer unes darreres
puntualitzacions de referència al debat que creu important assenyalar:

-Donar suport al Pressupost Municipal operaria “de facto” com a un acord no escrit de
mandat...és comprensible que els grups municipals d’ oposició no el recolzin...més
encara si considerem que ens trobem a les portes d’ un any electoral....
-L’ actual regulació d’endeutament públic és molt rigorosa i neix d’un govern estatal
anterior de dretes: l’Ajuntament tancarà l’ exercici com a econòmicament sanejat, un
criteri però extrem de rigor en aquesta matèria seria injust per al municipi si – com és el
cas que ens ocupa- signifiqués renunciar a recursos extraordinaris ja concertats amb
una altra administració pública.
-Respecte la línia de treball pressupostari emprada per l’ equip de govern, ressenyar
que 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 i prudent....El pressupost municipal és quelcom viu al llarg de tot un exercici i
cal adaptar-lo periòdicament –en les seves previsions d’ ingrés i despesa en base a
recursos econòmics acreditats: en l’ àmbit específic de la llar d’ infants municipal,
només caldria que la Generalitat complís el compromís de finançament fixat pel propi
Parlament de Catalunya per tal que les dotacions de cobertura a 1 de gener fossin
radicalment diferents a les presentades...
-Les inversions 2019 són raonables i molt necessàries...també a l’ àmbit de l’ Espelt,
doncs els nous espais a habilitar-se a la caseta del Manco complementaran les
possibilitats d’ usos comunitaris, i en cap cas competiran amb els actualment existents
-En definitiva, el factor social és clau per a aquest govern municipal, em consta que
també ho ha estat per a governs anteriors i en aquesta línia hem de continuar treballant
tots plegats...dignificar i potenciar el treball social és una responsabilitat que no podem
defugir-conclou l’ alcalde Sr. Guisado.
No suscitant-se d’ altres intervencions per part de regidors/es presents a l’ acte plenari,
Alcaldia sotmet la proposta presentada relativa al Pressupost Municipal 2019 a votació
ordinària, tot esdevenint APROVADA amb el següent resultat de referència:
Vots a favor:
06 -Grup M. PSC(6).
Vots en contra:
02 – Grup M.CDC (2)-.
Vots d’ abstenció: 01- Grup M. d’ ERC (1)
06. CONTRACTE SERVEI DE NETEJA D’INSTAL·LLACIONS – EQUIPAMENTS
MUNICIPALS – HABILITACIÓ PRÒRROGA OPERATIVA.
Exp. C1742012056
El Ple de l’ajuntament, en sessió de 13 de novembre de 2012, adjudicà a l’empresa
Neteges i Abrillantats Oriol S.L. (B-58450974) el contracte del servei de neteja dels
centres i dependències municipals, pel termini de tres anys, comptant-se l’inici de la
prestació contractual des de l’1 de gener de 2013; prorrogable de forma expressa per
terminis d’un any, sense que la durada màxima de la seva vigència, incloses les
pròrrogues, pugui excedir dels sis anys.
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L’exposada previsió de temporalitat contractual, determina que el contracte
de serveis enunciat conclourà la seva vigència el proper dia 1 de gener de 2019.
En considerar no obstant que l’ administració pública per raons d’ interès general –
integrades bàsicament per la necessitat de continuar en la prestació del servei públic
de neteja bàsica d’ equipaments i instal·lacions objecte del contracte-i mentre que no
se seleccioni el nou contractista adjudicatari- pot imposar la continuïtat de la prestació
del servei a l’ actual empresa prestadora Neteges i Abrillantats Oriol S.L.
No podent paralitzar-se la prestació d’ aquest servei bàsic de neteja d’ equipaments i
instal·lacions municipals en atenció a l’ evident interès comunitari i social que en
resultaria substancialment afectat,
Operant així mateix límit temporal màxim normativament fixat d’habilitació de l’
enunciada pròrroga operativa per un termini de 9 mesos.
Atès que el servei actual es ve prestant en conformitat, segons consta a informe
operatiu en l’expedient de referència emès en data 14.11.18 i que per tant és
verificaria la procedència tècnica de la possibilitat d’ habilitar la seva pròrroga
operativa.
En considerar la regulació normativa d’ aplicació, bàsicament integrada per:
-TRLCSP – RDL 3/2011, de 14 novembre.
-LCSP – Llei 9/2017, de 8 de novembre.
-RSCL – Decret de 17 juny de 1955.
Constant presa de raó en conformitat des de la secretaria-intervenció corporativa.
Es proposa al Plenari de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS :
Primer.- Aprovar habilitació de pròrroga tàcita operativa del contracte del servei de
neteja dels centres i dependències municipals subscrit amb Neteges i Abrillantats Oriol
S.L. (B-58450974), per termini màxim de 9 mesos a comptar-se des del proper dia
01.01.2019.
Segon.- Determinar: 1) que el servei s’haurà de prestar en les mateixes condicions i
preu del contracte originari subscrit, tot operant les actualitzacions –ensems
econòmiques- previstes en el seu propi clausulat. 2) El servei es deixarà de prestar en
tot cas el dia 30 del mes en que es formalitzi el nou contracte de serveis derivat del
procediment públic a implementar-se de selecció d’ un nou adjudicatari.
Tercer.- Notificar aquest acord als serveis econòmics municipals i a la societat titular
del contracte de serveis objecte d’ habilitació de pròrroga operativa- Neteges i
Abrillantats Oriol SL.
Alcaldia presenta al Plenari el sentit procedimental de la proposta de pròrroga tàcita de
servei públic que integra la present proposta d’ acord plenari...el treball tècnic i jurídic
que ha de preparar el nou contracte administratiu a implementar-se encara no ha estat

conclòs, per la qual cosa és procedent guanyar uns mesos per tal de tancar una
proposta tècnica el més favorable possible a l’ interès general- indica el Sr. Guisado.
Demana la paraula el regidor Sr. Solé per tal de palesar el que a criteri del grup
municipal al que representa és una mostra palmària de gestió mal feta...”algú s’ ha
adormit a la palla”..la feina no s’ ha fet quan tocava i ara ens toca córrer....esperem que
es resolgui el treball abans de les properes eleccions, per tal que l’ equip de govern
que en resulti de les urnes no en resulti mediatitzat per una gestió anterior deficitària....
La regidora Sra. Sayavera, en representació del seu grup municipal comparteix la
reflexió crítica del regidor intervinent, de tal forma que demana el treball en curs es
conclogui amb la màxima celeritat possible...
Alcaldia respon les intervencions precedents, tot exposant que l’ excel·lència en la
gestió hauria d’ haver possibilitat comptar hores d’ ara amb aquest treball conclòs...No
obstant, creu un exercici de responsabilitat esperar a comptar amb la millor proposta
tècnica i jurídica possible del nou contracte de serveis en preparació a implementar-se:
és raonable pensar que en el primer trimestre de 2019 ja disposarem d’un document
operatiu a tots els efectes-conclou l’ alcalde Sr. Guisado.
No suscitant-se d’ altres intervencions per part de regidors/es presents a l’ acte plenari,
Alcaldia sotmet la proposta d’ acord plenari presentada a votació ordinària, tot
esdevenint APROVADA amb el següent resultat de referència:
Vots a favor:
06 -Grup M. PSC(6).
Vots en contra:
-----------------------.
Vots d’ abstenció: 03- Grup M. d’ ERC (1) Grup M.CDC (2)-.

07. SITUACIÓ
AJUNTAMENT

D’INCAPACITAT

TEMPORAL

-

PERSONAL

AL

SERVEI

La LPGE 2018, a la seva disposició addicional 54, preveu la possibilitat de que cada
administració pública pugui determinar, prèvia negociació, les retribucions a percebre
pel seu personal quan aquest es trobi en situació d’incapacitat temporal.
L’ actual regulació corporativa d’ aquesta matèria resta determinada per l’ art. 58 de l’
Acord-Conveni regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’
Ajuntament d’ Òdena –codi conveni núm. 08015512142009 –BOPB de 04.05.15.
Per comissió mixta paritària desenvolupada en data 24.10.18 amb els representants
del personal –funcionari /laboral – d’ aquesta corporació, es va acordar sotmetre al
Plenari corporatiu la recuperació del criteri de cobertura del 100% retributiu des del
primer dia de baixa mèdica per IT.
Atenent el referent normatiu enunciat -LPGE 2018, s’ habilitaria la recuperació del
criteri exposat- ja anteriorment operatiu en aquest Ajuntament-, segons el qual es
proposaria que l’actual art. 58 de l’Acord-Conveni regulador resti redactat en els termes
que tot seguit s’exposen:
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Art. 58 Incapacitat transitòria.
1. En aquells supòsits en què el personal comprès en l’ àmbit d’ aplicació d’ aquest
acord-conveni tinguin dret a prestacions de la Seguretat Social per incapacitat temporal
derivada de contingències comunes o professionals, la Corporació li complementarà
les prestacions econòmiques rebudes del sistema públic fins al 100% de les seves
retribucions.
2.- L’ ajuntament podrà establir dins de les possibilitats previstes a la legislació vigent
els sistemes de control mèdic que consideri convenients. En cas de presumir-se l’
existència d’ irregularitats s’ incoarà , prèvia comunicació al representant de personal,
el corresponent expedient disciplinari a l’ efecte de determinar la possible comissió d’
una falta i la conseqüent adopció de les mesures que es considerin adequades a la
seva resolució.
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.- Verificar nou redactat de l’ art. 58 de l’ Acord-Conveni regulador de les
condicions de treball dels empleats públics de l’ Ajuntament d’ Òdena, segons text
proposat per acord de comissió mixta paritària desenvolupada en data 24.10.18 – tot
recuperant-se així criteri de cobertura del 100% retributiu des del primer dia de baixa
mèdica per IT i amb efectes a partir de l’1 de gener de 2019.
Segon .- Traslladar l’ aprovada novació de l’ art. 58 de l’ Acord-Conveni regulador de
les condicions de treball dels empleats públics de l’ Ajuntament d’ Òdena a la
Generalitat de Catalunya-Departament d’ Empresa i Coneixement- per tal que
procedeixi a la seva inscripció formal al Registre de Convenis i Acords Col·lectius de
Treball, així com , si s’escau, a la seva preceptiva publicació al BOPB.
Tercer.-Notificar els presents acords als representants de personal –funcionari/laboral
d’ aquesta Corporació municipal.
Alcaldia exposa al Plenari que la present proposta integra un criteri ja operatiu en
aquest consistori abans que l’ impertiu legal estatal dels anys “Rajoy” determinés la
seva modificació unilateral. Pensem-conclou l’ alcalde Sr. Guisado- que es compta amb
el consens de la representació social dels treballdors/es per a la seva adopció
operativa.
No esdevenint-se intervencions al respecte, 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. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PDECAT

Exp. A1052018001
Des del grup municipal del PDECAT es presentava proposta de moció, el text de la
qual era del següent literal :
“Els presos polítics Jordi Turull i Jordi Sànchez han iniciat una vaga de fam per denunciar el
bloqueig que el Tribunal Constitucional està imposant a l'accés al Tribunal Europeu dels Drets
Humans.
La duresa que comporta aquesta acció demostra la fermesa de les conviccions tant d'en Jordi
Turull i d'en Jordi Sànchez com de la resta de presos i exiliats i confirma el seu compromís amb
la lluita pacífica.
Aquesta acció excepcional i extraordinària torna a situar amb més força el focus sobre
l'arbitrarietat de la justícia espanyola, que està instruint una causa política amb arguments
falsos, atemptant contra drets fonamentals, com la presumpció d'innocència o el dret a un
procés judicial amb garanties.
Des del Partit Demòcrata reiterem la nostra solidaritat amb aquesta vaga de fam que denuncia
les traves que el Tribunal Constitucional està posant per endarrerir l'accés al TEDH. Tal com
han expressat en Jordi Turull i en Jordi Sànchez, aquesta acció pacífica no es fa contra ningú,
sinó a favor de remoure consciències i voluntats: no es busca cap tracte de favor, ni tan sols
una resolució positiva dels recursos; sinó demanar que es respectin els seus drets.
D’acord amb tot això exposat, demanem que el Ple de l’Ajuntament aprovi els següents acords:
PRIMER.- Donar ple suport a la decisió dels presos polítics Jordi Sànchez i Jordi Turull d’iniciar
una vaga de fam en denúncia a l’actuació del Tribunal Constitucional, que amb la seva manera
de procedir davant dels recursos d’empara presentats pels presos polítics evita l’accés de les
seves peticions als Tribunals Europeus i Internacionals.
SEGON.- Donar suport a totes les accions judicials impulsades pels nostres presos polítics per
tal d’aconseguir que es revisi una presó provisional totalment injusta.
TERCER.- Exigir al Tribunal Constitucional que resolgui els recursos d’empara presentats pels
presos polítics.
QUART.- Notificar aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, al
Congrés de Diputats, al Senat, al Parlament Europeu, a Amnistia Internacional i a l’Oficina de
l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH). I donar trasllat també d’aquesta
moció al Tribunal Constitucional. “

Atenent les noves circumstàncies concorrents avui mateix conegudes que han
determinat el cessament de la vaga de fam desenvolupada – a iniciativa d’ Alcaldia i
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amb el vist-i-plau operatiu del grup municipal que la presentava – hi ha
consens en retirar la precedent moció a examinar-se de l’ ordre del dia
plenari.

Conclòs així l’examen i consideració dels diferents punts que integraven l’ ordre del dia
plenari, Alcaldia dona per conclosa la sessió a les 20:29h - tot agraint la seva presència i
desitjant-los molt Felices Festes i pròsper Any Nou tant als regidors/es presents com al
públic en general assistent a l’ acte.

El secretari-interventor

Vist-i-plau, Alcaldia

Roberto Moral Álvarez

Francisco Guisado Santano

