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Acta  06/10  
 
 
 

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
 
 
Núm. de la sessió:   06/10 
Data:   8 de juny de 2010 
Caràcter:    ordinari  
Horari:    de 20’05 a 21’14 
Lloc:     Saló de Sessions 
 
Assistents : 
 
Alcalde-President:    Francisco Guisado Santano 
 
Tinents d’alcalde:    Jaume Xaus Regordosa, 1r. Tinent d’Alcalde 
     Andrés Aguilera González, 2n. Tinent d’Alcalde 
     Anna M. Garcia Recio, 3r. Tinent d’Alcalde 
    
Regidors/es:    Víctor Manuel Salas Gallego 
                    José Emilio Ortega López 
     Francesc Jorba Castellví 

  Francesc Garcia Maymi 
  Carles-Albert Casanova Miranda 

     Jordi Galarza Martínez 
     Antoni Mendez Planell   
 
Secretari:    Teresa Barbany Baró, Secretària-Interventora 
 
 
Ordre del dia: 
 

1. Acta de la sessió ordinària d’11/05/2010: aprovar 
2. Assumptes oficials: informar 
3. Resolucions de l’alcaldia: Conèixer  i ratificar si escau 
4. Modificació plantilla de personal: aprovar 
5. Mesures reducció dèficit RD-L 8/2010: aplicar  a remuneració membres 

corporació 
6. Pressupost . Modificació crèdit 5/2010: aprovar 
7. Conveni amb Agència Tributària i la FEMP per obtenir informació: aprovar 
8. Conveni amb Federació ADFS per a contractar agrupadament: aprovar 
9. Conveni Agència Protecció Salut per prestar serveis protecció salut: aprovar 
10. Acta delimitació terme municipal amb Vilanova del Camí: aprovar  
11. Projecte urbanització plaça davant poliesportiu: aprovar inicialment 
12. Conveni ACA redacció projecte Espelt: aprovar 
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13. Implantació servei esports: aprovar inici procés   
14. Urgències 
15. Precs i preguntes 

 
Constatada l’existència de quòrum legal, la Presidència declara oberta la sessió i es 
procedeix a conèixer, debatre i resoldre els següents assumptes:  
 
1. ACTA SESSIÓ ANTERIOR  
 
S’aprova per unanimitat l’esborrany de l’acta núm. 05/2010 que correspon a la 
sessió ordinària que va tenir lloc el dia 11 de maig de 2010.  
 
2. ASSUMPTES OFICIALS  
 
2.1 Carta Secretari de Seguretat agraint reconeixem ent servei  
 
El 7 de juny ha tingut entrada l’escrit del Sr. Joan Delort en la seva condició de 
Secretari de Seguretat de la Direcció General de Policia a través de la qual agraeix 
el reconeixement que se’ls ha fet arribar pels serveis prestats en ocasió de la 61a 
Volta Ciclista. 
 
3. CONEIXEMENT RESOLUCIONS ALCALDIA I RATIFICACIÓ S I ESCAU 
 
3.1 Coneixement resolucions  
 
Es pren coneixement de les Resolucions adoptades per l’Alcalde durant el mes de 
maig, que comprenen els números 208 a 264, ambdós inclosos, les quals han estat 
a disposició de tots els regidors i regidora des que fou convocat el ple ordinari. 
 
4. MODIFICACIÓ PLANTILLA DE PERSONAL:APROVAR  
 
Després de llegir la proposta, s’adopta per unanimitat dels onze membres de la 
corporació presents, el següent acord: 
 
La plantilla de personal d’aquest Ajuntament va ser aprovada en sessió plenària del 
dia 19 de gener de 2010. 
 
Després d’aquesta aprovació s’ha posat de manifest la necessitat d'introduir les 
següents modificacions en la plantilla vigent: 
 
Llocs de treball subjectes a la legislació laboral: 
 

- Amortització d’una plaça de personal d’ajuda domiciliària – assistència 
social. 

 
El motiu d’aquest amortització obeeix a criteris d’organització i eficàcia del servei. 
Així, fins avui totes les activitats i serveis socials prestats per aquest Ajuntament, 
excepte la corresponent a la plaça objecte d’aquesta proposta, s’estan duent a 
terme mitjançant conveni amb el consell Comarcal de l’Anoia en el que s’indica tant 
el nombre com les característiques i la dedicació del personal que el municipi 
d’Òdena requereix. Per aquesta raó, per tal de mantenir una coherència global en la 
prestació del servei que suposarà una millorà en l’eficiència del mateix, es creu més 
convenient unificar-los conjuntament pel que fa a la seva forma de gestió, 
mitjançant la figura ja descrita del conveni amb el Consell Comarcal de l’Anoia. 

 
Realitzades les anàlisis i avaluacions pertinents i emès l’informe per Secretaria- 
Intervenció, el Ple de l'Ajuntament adopta els següents 
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ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació de la plantilla de personal al servei d'aquest 
Ajuntament, respecte de l'aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió de data 19 de 
gener de 2010, d’acord amb les següents variacions: 
  
Llocs de treball subjectes a la legislació laboral: 
 

- Amortització d’una plaça de personal d’ajuda domiciliària – assistència 
social. 

 Llocs de treball subjectes a la legislació laboral: 
 
SEGON.- Sotmetre la modificació aprovada a informació pública mitjançant anunci 
en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'edictes per termini de quinze 
dies, als efectes de presentació de reclamacions. 
 
TERCER.- Entendre aprovada definitivament la modificació en el suposat que 
durant el termini d'informació pública no es presenti cap reclamació contra la 
mateixa. 
 
5. MESURES REDUCCIÓ DÈFICIT RD-L 8/2010: APLICAR A REMUNERACIÓ 
MEMBRES CORPORACIÓ 
 
Després de llegir la proposta, s’adopta per majoria absoluta amb 6 vots a favor dels 
regidors del grup municipal PSC i 5 abstencions dels regidors dels grups d’ERC, 
CiU i el regidor no adscrit Sr. Antoni Méndez, el següent acord: 
 
Vist el Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de juny, pel que s’adopten mesures 
extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, 
 
Vist l’acord de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en relació a la 
reducció de salaris dels càrrec electes, en el que es fixen uns criteris i unes taules 
orientatives a aplicar en la proposta d’aprovació de les reduccions de les 
retribucions corresponents als membres de la Corporació,  
 
Vist l’acord del Ple de data 22 de gener de 2008, pel que fa a la retribució del càrrec 
d’Alcalde-President, i del Ple de data 13 d’octubre de 2009 pel qual es fixen les 
retribucions dels Tinent d’Alcalde i Regidors amb règim de dedicació parcial així 
com el règim d’indemnitzacions per assistència a òrgans col·legiats (Ple i Junta de 
Govern Local), d’acord amb els següents imports: 
 
Càrrec Retribució íntegre anual 
Alcalde-President 43.578,08 euros 
1r. Tinent d’Alcalde 12.350,00 euros 
3a. Tinent d’Alcalde 12.350,00 euros 
Regidor de Seguretat i Atenció 
Ciutadana, Recursos Humans, 
Serveis Socials i Sanitat 

12.350,00 euros 

Regidor de Joventut, Esports i 12.350,00 euros 
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promoció econòmica 
 
 

� Per l’assistència a les sessions del Ple: 83,20 €/sessió amb un màxim de 12 
sessions anuals. 

� Per l’assistència a les sessions de la Junta de Govern: 470,00 €/sessió amb 
un màxim de 22 sessions a l’any. 

 
 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Amb efectes a partir de l’1 de juny de 2010, establir que les retribucions 
íntegres anuals dels membres de la Corporació amb dedicació exclusiva (Alcalde) i 
parcial seran els que seguidament s’indiquen: 
 
Càrrec Retribució íntegre anual 
Alcalde-President 40.527,61 euros 
1r. Tinent d’Alcalde 11.794,25 euros 
3a. Tinent d’Alcalde 11.794,25 euros 
Regidor de Seguretat i Atenció 
Ciutadana, Recursos Humans, 
Serveis Socials i Sanitat 

11.794,25 euros 

Regidor de Joventut, Esports i 
promoció econòmica 

11.794,25 euros 

 
Aquestes retribucions suposen una reducció en relació a les aprovades i 
percebudes fins el 31 de maig de 2010 dels següents imports: 
 
Càrrec Reducció anual 

percentual 
Reducció anual en 
valors absoluts 

Alcalde President 7,00% 3.050,47 
1r. Tinent d’Alcalde 4,50% 555,75 
3r. Tinent d’Alcalde 4,50% 555,75 
Regidor de Seguretat, Atencio 
ciutadana, Recursos Humans, 
Serveis Socials i Sanitat 

4,50% 555,75 

Regidor de Hoventut, Esports i 
Promoció Econòmica 

4,50% 555,75 

 
Les retribucions íntegres anuals es percebran en catorze pagues, corresponents a 
les mensualitats de gener a desembre més dues pagues els mesos de juny i 
desembre.  
 
La percepció d’aquestes retribucions portarà inherent l’exercici de les funcions que 
consten als decrets de nomenament i delegació de l’Alcaldia,  essent compatibles 
amb l’exercici d’altres activitats retribuïdes, públiques o privades, en els termes que 
preveu la legislació sobre compatibilitats dels càrrecs públics. Així mateix, els 
regidors esmentats no podran percebre cap de les indemnitzacions per assistència 
a òrgans col·legiats que s’estableixen en el punt següent. 
 
SEGON.- Disposar amb efecte 1 de juny de 2010 i a favor de la resta de membres 
de la Corporació, el règim d’indemnitzacions per assistència als òrgans col·legiats 
que seguidament es detalla: 
 

� Per l’assistència a les sessions del Ple: 83,20 €/sessió amb un màxim de 12 
sessions anuals. 
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� Per l’assistència a les sessions de la Junta de Govern: 457,31 €/sessió amb 
un màxim de 22 sessions a l’any. 

 
Pel que fa a l’assistència a les sessions el Ple l’import no ha experimentat cap tipus 
de modificació en atenció a l’import anual que aquestes suposen i d’acord amb les 
recomenacions de les entitats municipalistes. D’altra banda, i pel que fa a les 
assistències a les Juntes de govern s’ha practicat una reducció del 2,70%  (12,69 
euros en valors absoluts) per cada sessió aplicant també, les referides 
recomenacions de les entitats municipalistes amb una previsió de 22 sessions 
anuals. 
 
TERCER.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la província i als llocs 
habituals. 
 
6. PRESSUPOST. MODIFICACIÓ CRÈDIT 5/2010: APROVAR  

 
Després de llegir la proposta, s’adopta per unanimitat dels onze membres de la 
corporació presents, el següent acord: 
 
ANTECEDENTS 
 
1.- Per Providència de l’Alcaldia de data 17 de maig de 2010 s’inicia l’expedient per 
a l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant suplement 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 que s’ha de finançar amb nous ingressos de naturalesa no tributària no 
previstos en el pressupost vigent de la corporació i per transferència d’aplicacions 
pressupostàries amb subjecció a les disposicions vigents. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1.- La normativa jurídica està recollida fonamentalment als articles 172 a 182 del 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els articles 34 a 48 del Reial 
decret 500/1990 i les Bases núm. 8 a 15 del vigent Pressupost Municipal per a 
l’exercici 2008. 
 
2.- Segons 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 concessió de 
crèdit extraordinari o de suplement de crèdit. 
 
El finançament es pot realitzar amb nous ingressos de natularesa no tributària no 
previstos en el pressupost vigent de la Corporació i per transferència d’aplicacions 
pressupostàries, per tot això el Ple adopta els següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 05/2009, que cal 
finançar mitjançant nous ingressos de naturalesa no tributària no previstos en el 
pressupost vigent de la corporació i per transferència d’aplicacions pressupostàries, 
d’acord amb el detall que seguidament es relaciona: 
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Despeses a finançar mitjançant generació de crèdit per ingressos: 
 
Despeses: 
 
1) Crèdit extraordinari: 
 

Partida Nom Ampliació crèdit 
43.32400.62600 Serveis complementaris d’educació – 

Equips per a procés d’informació 
2.191,00 

42.33811.22609 Activitats Culturals – Festes tradicionals 18.050,00 
31.92000.22706 Administració General – Contractes 

prestació de serveis 
15.320,00 

TOTAL CRÈDIT GENERAT 35.561,00 
 
Ingressos – Finançament que es proposa: 
 
1) Nous ingressos de caràcter no tributari no previstos inicialment en el pressupost: 
 
Partida Nom Nous Ingressos 
43.461.36 De Diputació de Barcelona – Subvenció 

programa activitats juvenils 2010 
2.191,00 

TOTAL NOUS INGRESSOS 2.191,00 
 
Despeses a finançar mitjançant transferència de crè dit entre aplicacions 
pressupostàries: 
 
S’adjunta relació-proposta detallada de les aplicacions pressupostàries en les que 
es proposa una baixa i una alta en el crèdit pressupostari. 
 
RESUM: 
 
Despeses a finançar mitjant generació de crèdit per ingressos 2.191,00 
Despeses a finançar mitjançant transferència de crèdit entre 
aplicacions pressupostàries 

33.370,00 

TOTAL 35.561,00 
 
SEGON.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de 
quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis 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. 
 
7. CONVENI AMB L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA I LA FEMP PER O BTENIR 
INFORMACIÓ: APROVAR  
 
Després de llegir la proposta, s’adopta per unanimitat dels onze membres de la 
corporació presents, el següent acord: 
 
El Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC), sota la denominació de 
“Via Oberta”, engloba els serveis que ha desenvolupat per facilitar la transmissió 
telemàtica de dades i documents electrònics de les administració i, en general de 
les institucions públiques i entitats, possibilitant la substitució de l’aportació de 
certificats i altres documents en suport paper, en els procediments administratius 
per part dels interessats. Tot això per a donar compliment al drets dels ciutadans i 
les empreses a no aportar les dades i documents que obren en poder de les 
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administracions públiques que reconeix la llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés 
electrònic dels ciutadans als serveis públics. 
 
En cas de requerir l’accés d’aquest Ajuntament a la informació de l’Agència 
d’Administració Tributària, es necessari prèviament adherir-se al conveni que 
s’adjunta a la present proposta subscrit entre l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies que té com a objectiu 
establir un marc general de col·laboració sobre les condicions i procediments que 
s’han de regular la cessió d’informació de l’Agència Tributària a les entitats locals 
que s’adhereixin al mateix, per a les funcions atribuïdes, preservant en tot cas els 
drets de les persones a que es refereixi la informació. 
 
Per tot això, el Ple adopta els següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament d’Òdena al conveni que s’adjunta al 
present acord subscrit entre l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la 
Federació Espanyola de Municipis i Províncies que té com a objectiu establir un 
marc general de col·laboració sobre les condicions i procediments que s’han de 
regular la cessió d’informació de l’Agència Tributària a les entitats locals que 
s’adhereixin al mateix, per a les funcions atribuïdes, preservant en tot cas els drets 
de les persones a que es refereixi la informació 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord a la Delegació d’Igualada de l’Agència Tributària 
per al seu coneixement i efectes. 
 
TERCER.- Autoritzar al Sr. Alcalde-President per a signar els documents que 
calguin per a fer efectius aquests acords. 
 
8. CONVENI AMB FEDERACIÓ ADFS PER CONTRACTAR AGRUPA DAMENT:  
APROVAR 
 
Després de llegir la proposta, s’adopta per unanimitat dels onze membres de la 
corporació presents, el següent acord: 
 
La prevenció d’incendis forestals, tant a través de la construcció d’infraestructures 
per millorar el temps d’arribada dels equips d’extinció, com a través de la 
informació, la dissuasió i la detecció dels incendis, és una activitat central per reduir 
el seu nombre i els seus efectes. 
 
Per aquest objectiu s’han aprovat els Plans Municipals de Prevenció d’Incendis 
Forestals que gestionen conjuntament ajuntaments i ADFs amb la cooperació de la 
Diputació de Barcelona. 
 
L’Ajuntament d’Òdena, conjuntament amb la Diputació de Barcelona financen les 
obres i/o actuacions descrites i aprovades al Pla Municipal de Prevenció d’Incendis 
forestals. 
 
La Federació d’ADFs de l’Anoia té com a objectiu fonamental la funció de recolzar a 
les ADFs per facilitar les seves accions. 
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L’execució del Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals es fa mitjançant 
l’Agrupació de Defensa Forestal d’Òdena (amb el finançament abans detallat) que 
és l’entitat encarregada de formalitzar els corresponents contractes i alhora de 
garantir l’execució dels mateixos i la justificació de les despeses d’acord amb la 
normativa sectorial corresponent. Per aquesta raó es fa cada vegada més necessari 
obtenir un recolzament tècnic i logístic per part de la Federació que permeti 
escometre totes les activitats amb la màxima garantia i eficiència. 
 
Vist l’esborrany del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Òdena, la 
Federació d’agrupacions de defensa forestal de l’Anoia i l’ADF d’Òdena per a la 
contractació agrupada d’obres a la Comarca de l’Anoia. 
 
Per tot això, el Ple adopta els següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Òdena, la 
Federació d’agrupacions de defensa forestal de l’Anoia i l’ADF d’Òdena per a la 
contractació agrupada d’obres a la Comarca de l’Anoia que s’adjunta al present 
acord. 
 
SEGON.- Autoritzar al Sr. Alcalde-President per a que signi la documentació que 
calgui per a fer efectiu aquest acord. 
 
TERCER.- Comunicar aquest acord a la Federació d’Agrupacions de Defensa 
Forestal de l’Anoia, per al seu coneixement i efectes oportuns. 
 
9. CONVENI AGÈNCIA PROTECCIÓ SALUT PER PRESTAR SERV EIS 
PROTECCIÓ SALUT: APROVAR  
 
Després de llegir la proposta, s’adopta per unanimitat dels onze membres de la 
corporació presents, el següent acord: 
 
En data 11 de gener de 2006, La Generalitat de Catalunya a través de la consellera 
de Salut i els presidents de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i de la 
Federació de Municipis de Catalunya, van signar un Conveni Marc d’orientació dels 
vincles i les obligacions a establir en els convenis que els ens locals i l’Agència de 
Protecció de la Salut (APS) poguessin subscriure, en relació amb la prestació de 
serveis de protecció de la salut, especificant que es podran subscriure els diferents 
nivells de col·laboració d’acord amb les funcions i activitats que descriuen els 
articles 16 i 17 de la Llei 7/2003, de protecció de la salut. 
 
Un  cop l’APS ha aprovat el catàleg de serveis, es pretén superar els conflictes 
competencials  en els aspectes relacionats amb la salut ambiental i alimentària, 
creant espais de gestió conjunta en lloc de delimitar àmbits de responsabilitat, 
respectant naturalment, el marc competencial actual. 
 
En data 21 de setembre de 2009 es va signar un conveni, la vigència del qual va 
finalitzar el dia 31 de desembre de 2009, per la qual cosa es proposa la renovació 
de l’esmentat conveni regulador de l’encàrrec de prestació de serveis de protecció 
de la salut entre l’Ajuntament d’Òdena a l’APS. 
 
D’acord amb el que preveu l’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, l’article 191 del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril  i els articles 
303 i 304 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel 
Decret 179/1995, de 13 de juny, el ple municipal adopta els següents acords: 
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Primer.  Aprovar el text del conveni a subscriure entre l’Agència de Protecció de la 
Salut i l’Ajuntament d’Òdena que regula l’encàrrec de l’Ajuntament a favor de l’APS 
per a la prestació dels serveis mínims de protecció de la salut de competència local 
que es detallen a continuació: 
 

1. Gestió del risc per a la salut de les aigües de consum públic 
2. Gestió del risc per a la salut derivat de la contaminació del medi 
3. Gestió del risc per a la salut en establiments públics i els indrets habitats  
4. Gestió del risc per a la salut derivat dels productes alimentaris  

 
Segon.  L’encomana no implica la destinació de personal ni cap contrapartida 
econòmica per a la prestació i s’haurà de realitzar un seguiment a través d’una 
Comissió de Seguiment del que l’Ajuntament en formarà part a través de dos  
representants. 
 
Tercer.  Donar trasllat de la Resolució a tots els serveis municipals pel seu 
coneixement.” 
 
10. ACTA DELIMITACIÓ TERME MUNICIPAL AMB VILANOVA D EL CAMÍ: 
APROVAR 
 
Després de llegir la proposta, s’adopta per unanimitat dels onze membres de la 
corporació presents, el següent acord: 
 
Amb l’objecte de dur a terme els treballs de delimitació del municipi d’Òdena amb 
tots els municipis que limiten amb el seu terme municipal, el Ple de l’Ajuntament, en 
la sessió ordinària que va celebrar el dia 12 de febrer de 2008 va designar la 
Comissió que, juntament amb la comissió dels ajuntaments veïns, els representants 
de la Generalitat de Catalunya i els propietaris de finques afectades, havien de 
desenvolupar les operacions de delimitació. 
 
D’acord amb les previsions legals, en data 3 de novembre de 2009 es van reunir el 
representants de l’Ajuntament d’Òdena, els representants de l’Ajuntament de 
Vilanova del Camí i els representants de la Generalitat de Catalunya, amb l’objecte 
de redactar i signar l’acta de les operacions de delimitació entre els termes 
municipals d’Òdena i Vilanova del Camí.  
 
Per això, d’acord amb el que preveu l’article 31.1 del Decret 244/2007, de 6 de 
novembre, que regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les 
entitats locals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, el plenari 
municipal adopta el següent ACORD: 
 
Primer.  Aprovar l’Acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals 
d’Òdena i de Vilanova del Camí, juntament amb els documents que la 
complementen, que fou redactada i signada en data 3 de novembre de 2009, a 
través de la qual es reconeixen onze fites, amb la descripció que consta al text del 
document. 
 
Segon.  Notificar aquest acord a la Direcció General d’Administració Local de la 
Generalitat de Catalunya, amb l’objecte d’incorporar a l’expedient instruït.  
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11. PROJECTE URBANITZACIÓ PLAÇA DAVANT POLIESPORTIU : APROVAR 
INICIALMENT 
 
Després de llegir la proposta, s’adopta per unanimitat dels onze membres de la 
corporació presents, el següent acord: 
 
Vist el projecte d’obra municipal ordinària titulat “Projecte d’urbanització de plaça i 
aparcament davant el poliesportiu municipal”, redactat per les arquitectes Susana 
Rodríguez Salgado i Anna Ballbè Ambròs, amb un pressupost d’execució material 
de 376.540,95 euros. 
 
Vist l’informe favorable dels serveis tècnics municipals, d’acord amb el qual el 
projecte compleix les prescripcions tècniques que li són aplicables per a la seva 
tramitació, i reuneix, alhora, els documents preceptius establerts per la Llei 3/2007, 
de 4 de juliol, de l’obra pública, l’estudi de seguretat i salut que preveu l’article 5 del 
Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, mitjançant el qual s’estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, i en general 
tots els documents i requisits establerts per la normativa d’aplicació. 
 
Vist igualment l’informe jurídic obrant a l’expedient. 
 
ATÈS, que el procediment d’aprovació dels projectes d’obres locals requereix, 
segons l’article 37 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, la seva aprovació inicial, la submissió a 
informació pública per un període mínim de trenta dies i l’aprovació definitiva, 
essent competent per a la seva aprovació el Ple de l’Ajuntament, d’acord amb el 
què disposa l’article 22.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local. 
 
El Ple de l’ajuntament adopta els següents 
 
ACORDS 
 
Primer.-  APROVAR INICIALMENT el projecte d’obra municipal ordinària titulat 
“Projecte d’urbanització de plaça i aparcament davant el poliesportiu municipal”, 
redactat per les arquitectes Susana Rodríguez Salgado i Anna Ballbè Ambròs,  amb 
un pressupost d’execució material de 376.540,95 euros. 
 
Segon.- . SOTMETRE el projecte a informació pública per un període de trenta dies, 
a comptar des de la publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la 
Província i tauler d’anuncis de la casa consistorial, amb el ben entès que s’entendrà 
aprovat definitivament en el cas que durant l’esmentat termini no es pressentin 
al·legacions ni reclamacions. 
 
12. CONVENI ACA REDACCIÓ PROJECTE EDAR DE L’ESPELT:  APROVAR 
 
Després de llegir la proposta, s’adopta per unanimitat dels onze membres de la 
corporació presents, el següent acord: 
 
El Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes 2005 (PSARU 2005), 
aprovat PEL Govern de la Generalitat en data 20 de juny de 2006 mitjançant la 
Resolució MAH/370/2006, de 3 de juliol, que conté les actuacions necessàries per a 
donar compliment a les disposicions normatives en matèria de tractament d’aigües 
residuals, inclou en l’escenari 2009-2014 l’actuació “EDAR i col·lectors del nucli de 
l’Espelt”. 
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Aquesta actuació implica la redacció del projecte constructiu que defineixi les obres 
corresponents a aquesta actuació. 
 
Atès que correspon a l’Agència Catalana de l’Aigua l’ordenació del servei de 
sanejament a tot Catalunya i l’acció concertada de les actuacions de les 
administracions competents en matèria de sanejament, s’ha redactat per aquell 
organisme el conveni de col·laboració per a determinar les condicions en que es 
durà a terme la redacció del projecte constructiu “EDAR i col·lectors del nucli de 
l’Espelt”, previst en el segons escenari del PSARU 2005. El conveni conté aquestes 
condicions, així com l’aportació econòmica de l’Agència al finançament de la 
redacció del projecte, que serà del 100 % del seu pressupost, fins a un màxim de 
10.000,00 €, més l’IVA corresponent. 
 
Pel que fa a les condicions per a la programació, execució i finançament de les 
seves obres i la seva gestió per part de l’Ajuntament, s’acordaran, si escau, una 
vegada redactat el projecte constructiu i conegut el seu pressupost, mitjançant la 
signatura de l’addenda corresponent. 
 
Per l’exposat, el Ple de l’ajuntament adopta els següents acords: 
 
Primer.-  Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Òdena i l’Agència 
Catalana de l’Aigua, per a la redacció del projecte constructiu de l’actuació “EDAR i 
col·lectors del nucli de l’Espelt”, inclosa en el segon escenari del PSARU 2005, 
d’acord amb el text que s’adjunta a aquest acord. 
 
Segon.-  Facultar al Sr. Alcalde per a que signi el conveni en representació d’aquest 
Ajuntament. 
 
Tercer.-  Comunicar aquest acord a l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 

“ ANNEX 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT D’ÒDENA  Í 
L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA PER A LA REDACCIÓ DEL  
PROJECTE CONSTRUCTIU DE L’ACTUACIÓ “EDAR I COL·LECT ORS DEL 
NUCLI DE L’ESPELT” (ÒDENA)  
 
D’una banda, el Sr. Francisco Guisado i Santano, Alcalde-President de 
l’Ajuntament d’Òdena (en endavant Ajuntament), Pl. Major, 2, i CIF P0814200B, 
actuant en la representació que li atribueix l’article 53 del 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 i habilitat per a aquest acte per l’Acord del Ple de 
l’Ajuntament de data.................  
 
I de l’altra, el Sr. Manuel Hernández Carreras, director de l’Agència Catalana de 
l’Aigua, empresa pública adscrita al Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya (en endavant Agència), amb domicili social a 
Barcelona, Provença, 204-208, i CIF Q-080103-F, actuant en la representació 
que ostenta en virtut dels articles 11.11 apartat e) del Decret legislatiu 3/2003, 
de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria 
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d’aigües de Catalunya i 10 del Decret 86/2009, de 2 de juny, d’aprovació dels 
Estatuts de l’Agència Catalana de l’Aigua i de modificació del Decret 175/2001, 
de 26 de juny, pel qual s’aprova el desplegament territorial de l’Agència 
Catalana de l’Aigua.  
 
Totes dues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a la 
formalització del present Conveni, i en la representació en què actuen,  
 
EXPOSEN  
 
I. L’Agència, creada per la Llei 25/98, de 31 de desembre, de mesures 
administratives, fiscals i d’adaptació a l’euro, té atribuïdes les funcions relatives 
a la programació, la promoció, l’aprovació, l’execució i l’explotació de les obres 
hidràuliques de competència de la Generalitat de Catalunya en virtut del Text 
refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya.  
 
II. Igualment li correspon l’ordenació del servei de sanejament a tot Catalunya i 
l’acció concertada de les actuacions de les administracions competents en 
matèria de sanejament. Aquesta àmplia intervenció de l’Agència en aquesta 
matèria respon a la necessitat d’assolir un bon estat de les aigües superficials. 
Aquest objectiu posa de relleu la importància que assoleix l’adequada 
planificació del sanejament de les aigües residuals urbanes i la intervenció de 
tots els agents implicats en la seva generació i gestió.  
 
III. L’Ajuntament té competències per a la gestió del seus interessos i, en l’àmbit 
de les seves competències, pot promoure tota classe d’activitats i prestar els 
serveis públics necessaris per a satisfer les necessitats i aspiracions de la 
comunitat veïnal d’acord amb l’article 66.1 del 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. Així mateix, l’Ajuntament té competències pròpies en la protecció del 
medi i en el tractament d’aigües residuals (art. 66.3 del mateix text legal).  
 
IV. En data 20 de juny de 2006 (DOGC núm. 4679 de 19 de juliol), mitjançant 
Resolució MAH 370/2006, de 3 de juliol, es va fer públic l’acord de Govern de la 
Generalitat pel qual s’aprova el Programa de Sanejament d’Aigües Residuals 
Urbanes 2005 (PSARU 2005), el qual conté les actuacions necessàries per 
donar compliment a les disposicions normatives que regeixen aquesta matèria.  
 
V. El PSARU 2005 estableix dos escenaris de planificació per a l’execució de 
noves actuacions de sanejament, l’escenari 2006-2008 i l’escenari 2009-2014. 
Aquests escenaris de planificació, que responen als criteris de prioritat 
enunciats a l’article 7 d’aquest programa, venen determinats per les previsions 
del Contracte Programa de l’Agència Catalana de l’Aigua, que és l’instrument de 
planificació econòmica de l’exercici de les funcions i competències que 
l’Agència té assignades.  
 
VI. La actuació “EDAR i col·lectors del nucli de l’Espelt” està inclosa en el 
segon escenari del PSARU amb l’Id. 10.719.  
 
VII. La redacció del projecte constructiu“EDAR i col·lectors del nucli de 
l’Espelt” , té per objecte definir les obres corresponents a aquesta actuació.  
 
VIII. És d’interès de l’Ajuntament i de l'Agència redactar el projecte constructiu 
“EDAR i col·lectors del nucli de l’Espelt”. Tanmateix, és d’interès de 
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l’Agència col·laborar en el finançament de la redacció de l’esmentat projecte 
constructiu.  
IX. Que totes dues parts han convingut les condicions en què s’efectuarà, en 
termes de col·laboració, la redacció del projecte esmentat i, per tal de deixar 
constància dels acords presos, formalitzen la signatura del present Conveni, 
que es regeix per les següents  
 
CLÀUSULES 
  
Primera . Objecte del Conveni  
 
És objecte del present Conveni l’establiment del marc de col·laboració entre les 
entitats intervinents i la determinació de les condicions en què es durà a terme 
la redacció del projecte constructiu “EDAR i col·lectors del nucli de l’Espelt” 
previst en el segon escenari del Pla de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes 
2005 (PSARU 2005), aprovat per Acord del Govern de data 20 de juny de 2006. 
L’Agència assumirà el seu finançament amb un pressupost màxim de 10.000,00 
€ (més IVA).  
 
Segona. Redacció dels projectes  
 
Una vegada complimentats tots els tràmits administratius necessaris, 
l’Ajuntament, actuant en nom propi, promourà la redacció del projecte 
constructiu mitjançant la tramitació dels expedients de contractació que 
s’escaiguin.  
 
L’adjudicació dels treballs objecte d’aquest conveni s’haurà de sotmetre a les 
prescripcions legals establertes a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
Contractes del Sector Públic i a la Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l’obra pública.  
 
L’Ajuntament comunicarà a l’Agència l’adjudicació dels treballs de 
l’encapçalament en els terminis establerts en la clàusula quarta del present 
Conveni i, en tot cas, sempre abans de la finalització de l’anualitat establerta a 
la programació de l’Agència.  
 
El projecte constructiu haurà d’ajustar-se a les especificacions tècniques que 
determini l’Agència, per tal que les instal·lacions futures a construir s’adeqüin als 
requeriments exigits per aquest tipus d’actuacions. En aquest sentit, l’Agència 
haurà de validar la solució tècnica recollida en el projecte constructiu.  
 
En el supòsit en que en l’informe d’avaluació no es validi el projecte constructiu, 
s’haurà de concretar quines són les causes que motiven la disconformitat i 
proposar les actuacions necessàries per tal d’obtenir la validació. 
 
Tercera. Finançament de la redacció dels projectes  
 
S’estima un pressupost total per la redacció del projecte constructiu, de 
10.000,00 € (IVA exclòs).  
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L’aportació econòmica de l’Agència representarà un import màxim de 10.000,00 
€ (IVA exclòs) equivalent al 100% del seu pressupost estimat.  
 
Aquesta aportació màxima de l’Agència quedarà reduïda per l’aplicació del 
coeficient de baixa que resulti de l’adjudicació dels treballs, ajust que serà 
degudament comunicat a l’Agència.  
 
Qualsevulla modificació del contracte per a l’execució dels treballs requerirà 
l’aprovació explícita i prèvia de l’Agència, fins i tot quan aquesta modificació no 
suposi increment de pressupost.  
 
En cas que la modificació del contracte suposi un increment de pressupost i 
hagi estat prèviament aprovada per l’Agència, motivarà, si s’escau, la redacció 
d’una addenda al present Conveni.  
 
L’Ajuntament justificarà a l’Agència la totalitat de les despeses realitzades 
mitjançant la presentació dels corresponents certificats acreditatius de la seva 
Intervenció, certificats que hauran de ser presentats al llarg de les anualitats 
acordades en la clàusula quarta, i sempre amb anterioritat a la finalització 
d’aquesta. La manca d’aquesta justificació de la despesa en la forma i termini 
previst, serà causa d’extinció el Conveni.  
 
L’Agència iniciarà els tràmits necessaris pel lliurament de les quantitats 
acreditades fins al màxim establert un cop rebuda la documentació requerida en 
el present document.  
 
Quarta. Anualitats  
 
L’aportació econòmica de l’Agència es distribuirà segons les següents 
anualitats:  
2014: 10.000,00 € (més IVA)  
 
Cinquena. Programació i execució de les obres  
 
Un cop redactat els projecte constructiu i conegut el seu pressupost, 
s’acordaran, si s’escau, les condicions per a la programació, execució, 
finançament de les obres i de la seva gestió per part de l’Ajuntament, mitjançant 
la signatura de la corresponent addenda.  
 
En qualsevol cas, prèviament a la licitació de les obres, el projecte constructiu 
haurà de ser validat per l’Agència.  
 
Sisena. Obligacions de l’Ajuntament  
 
L’Ajuntament assumirà envers l'Agència les següents obligacions:  
 

• Presentar, per a la seva aprovació, el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars que defineixi els treballs a contractar.  

• Comunicar l’adjudicació dels treballs, i l’import resultant de la mateixa.  
• Presentar, per a la seva validació prèvia, la solució tècnica a adoptar per 

a les actuacions “EDAR i col·lectors del nucli de l’Espel t”.  
• Redactar els projectes constructius seguint els criteris i principis del 

PSARU 2005 i respectant les directrius derivades del seguiment tècnic 
de l’Agència en la fase de redacció del projecte.  
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• Sotmetre el projecte aprovat a la tramitació administrativa necessària per 
a la seva aprovació definitiva.  

• Trametre dos (2) exemplars del projecte complet on quedin perfectament 
definides les obres a executar, en suport paper i digital d’acord amb les 
normes d’estructura i contingut de la redacció de projectes establertes a: 
http://aca-
web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&_pageLabel=P260
0295971209052852430  

 
• Posar a disposició de l’Agència totes les certificacions, relacions 

valorades, informes de la direcció dels treballs i qualsevulla altra 
documentació relativa a l’execució dels mateixos quan aquesta així ho 
sol·liciti.  

Setena. Obligacions de l’Agència  
 
L’Agència assumirà envers l’Ajuntament les següents obligacions:  

• Finançar, d’acord amb les previsions del present Conveni, les actuacions 
previstes a la Clàusula Primera d’aquest Conveni.  

• Posar a disposició de l’Ajuntament tota la documentació que pugui ser 
d’utilitat pel correcte desenvolupament del present Conveni.  

 
Vuitena . Comissió de seguiment.  
 
L’Agència i l’Ajuntament designaran, respectivament, un representant per a la 
constitució d’una Comissió de Seguiment, designació que serà comunicada a 
les altres parts dins el termini d’un mes des de la signatura del Conveni. 
Aquesta Comissió serà l’encarregada de resoldre els dubtes d’interpretació del 
Conveni i de la resolució dels problemes que es puguin plantejar durant la 
redacció del projecte constructiu.  
 
Novena . Vigència i extinció del Conveni  
 
El present Conveni restarà vigent des de la data de la seva signatura fins a la 
total liquidació de les obligacions que se’n deriven en els termes previstos al 
clausulat d’aquest.  
 
No obstant això, el present Conveni s’extingirà:  
 
a) Per l’incompliment de les obligacions pactades.  

b) Per mutu acord entre les parts.  

c) Per impossibilitat d’assolir l’objecte o la finalitat prevista.  

Desena. Jurisdicció  
 
El present Conveni té naturalesa administrativa, sotmetent-se les parts als 
òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu en cas de controvèrsia 
sobre la seva aplicació.  
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Els compareixents troben conforme el present document i el signen en 4 exemplars 
originals, en el lloc i en la data que s’han indicat en el encapçalament.” 
 
13. IMPLANTACIÓ SERVEI ESPORTS: APROVAR INICI PROCÉ S 
 
Després de llegir la proposta, s’adopta per unanimitat dels onze membres de la 
corporació presents, el següent acord: 
 
Finalitzats els treballs que juntament amb altres millores han dotat de gespa el 
camp de futbol municipal i amb la previsió que finalitzin properament els treballs de 
construcció d’un pavelló poliesportiu i la urbanització exterior, es considera 
necessari adequar la gestió de les instal·lacions esportives als requeriments que 
l’ampliació de les mateixes exigeix.  
 
Des d’una perspectiva de cohesió social a través de l’esport i per tal d’assolir aquell 
objectiu, caldrà aprovar la prestació dels nous serveis que s’han d’oferir a través de 
dites instal·lacions, juntament amb la resta de les que ja existien, i, acordar, la seva 
forma de gestió. 
 
Simultàniament a la realització de les noves obres, es va sol·licitar a la Diputació de 
Barcelona la col·laboració tècnica per disposar d’un estudi i projecte de gestió de 
les instal·lacions esportives. Treball que l’Àrea d’Esports de la Diputació ja ha posat 
a disposició de l’Ajuntament, de manera que coadjuvi en els treballs de presa de 
posició i decisió sobre la implantació del servei i la seva forma de gestió. 
 
La competència per a decidir sobre l’establiment d’un nou servei és del Ple 
municipal, prèvia la instrucció del corresponent expedient, el qual ha de contenir: 
 

a) La memòria justificativa (social, jurídica, econòmica i organitzativa)  
b) El projecte d’establiment, que ha d’incorporar els següents aspectes: 

• Les característiques del servei 
• La forma de gestió 
• Les obres, béns i les instal·lacions necessàries per a la prestació 
• L’estudi econòmic financer, i, si escau, les tarifes a percebre dels 

usuaris 
• Si la gestió és indirecte, el cànon o participació a percebre per 

l’Ajuntament, així com, si escau, la compensació econòmica a 
satisfer. 

• El règim estatutari dels usuaris  
c) El Reglament que estableixi el règim jurídic de la prestació 

 
D’acord amb les potestats que disposen els ens locals per acordar l’establiment de 
serveis  i atès el contingut del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), el Ple de 
l’ajuntament adopta  el següent  

ACORD 
 
Primer . Incoar l’expedient per establir el Servei d’Esports per a la gestió de totes les 
instal·lacions esportives municipals. 
 
Segon .  Crear una Comissió Informativa especial per a l’elaboració de la 
documentació que s’ha de sotmetre a la consideració del Ple amb l’objecte de crear 
el servei.  
Comissió que serà presidida per l’Alcalde o regidor/a en qui delegui i de la que en 
formaran part::  un representant de cada grup polític municipal designat pels seus 
portaveus i en el seu defecte se’n considerarà membre al propi portaveu; el regidor 
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no adscrit; els tècnics municipals Sr. Antoni Pujadó i Estany i  Teresa Barbany Baró 
i en serà secretari l’empleat públic que es designi. 
 
Tercer . Incorporar a l’expedient el projecte de gestió elaborat pel l’Àrea d’Esports 
de la Diputació de Barcelona. 
 
Quart.  Constituïda la Comissió, els treballs hauran d’estar conclosos abans del 15 
d’octubre de 2010. 
 
Cinquè.  Comunicar aquest acord al Servei d’Esports de la Diputació de Barcelona. 
 
14. URGÈNCIES  

15. PRECS I PREGUNTES 

 
Finalment, no havent-hi més assumptes per a tractar, el Sr. Alcalde dóna per 
acabada la sessió, essent les 21:14 hores, de la qual cosa certifico. 
 
Vist-i-plau      La secretària  
L’alcalde 
 
 
 
 
 
 
Francisco Guisado Santano    Teresa Barbany Baró 


