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CERTIFICACIÓ DELS ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPT ATS EN LA 
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA  DEL PLE NÚM. 11/2011,QUE VA TENIR LLOC EL 
DIA 4 DE JULIOL DE 2011 
 
 
 
Teresa Barbany Baró, secretària-interventora de l’Ajuntament d’Òdena, 
 

CERTIFICO,  
 

que el Ple municipal, en la sessió extraordinària que va tenir lloc el dia 4 de juliol de 
2011, va prendre coneixement i va adoptar els acords amb el quòrum requerit per a 
cada supòsit, segons l’ordre del dia que segueix i amb el text transcrit literalment a 
continuació:  
 
Ordre del dia: 
 

1. Acta núm. 10/2011, d’11 de juny. 
2. Coneixement resolucions alcaldia 

2.1 Designació tinents d’alcalde 
2.2 Delegacions escomeses a regidors i regidores 

3. Periodicitat i dia de celebració sessions ordinàries del ple 
4. Creació Junta de Govern 
5. Creació grups polítics municipals 
6. Creació comissions informatives permanents 

6.1 Comissió especial de Comptes 
6.2 Comissió informativa del Ple 

7. Creació Junta de Portaveus 
8. Nomenament representants òrgans col·legiats supramunicipals 
9. Assignació grups polítics municipals 
10. Retribucions i assignacions regidores i regidors   

 
1. ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Anunciada la proposta, sense necessitat de lectura prèvia, en tant tots els membres de 
la corporació disposaven del text íntegre de l’esborrany d’acta, s’aprova per unanimitat 
del onze membres l’acta núm. 10/2011, que correspon a la sessió extraordinària de 
constitució de la corporació municipal i d’elecció d’alcalde, que va tenir lloc el dia 11 de 
juny de 2011, un cop incorporada una correcció proposada pel Sr. Francisco Guisado 
Santano, regidor portaveu del grup municipal socialista, en el sentit de canviar 
“Progrés Municipal” per “Òdena Progrés” al primer paràgraf de la pàgina 3 de 
l’esborrany.  
 
2. CONEIXEMENT RESOLUCIONS ALCALDIA  
 
2.1 Designació tinents d’alcalde 
 
Es pren coneixement de la Resolució de l’Alcalde núm. 384/2011, de 14 de juny, que 
literalment diu: 
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“D’acord amb el que disposen els articles 20.1.a), 21.2 i 23.3 de la Llei 7/1985, 
reguladora de les bases de règim local; els articles 48.1.a), 53.2 i 55 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la  Llei municipal i de 
règim local de Catalunya; i l’article 46 del RD 2568/1986, de 28 de novembre,// 
RESOLC// 
Primer. Nomenar tinents d’alcalde d’aquest Ajuntament, amb assignació de les 
comeses previstes a l’article 47 del Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic dels ens locals, i amb l’ordre que s’indica, als regidors següents: 
 

Tinent d’alcalde primer: Sr. Pep Solé Vilanova 
Tinent d’alcalde segon: Sr. Sergio Lozano Montero 
Tinent d’alcalde tercer: Sra. Maria Sayavera Seuba 

 
Segon. Notificar la designació a cadascun dels regidors i regidores nomenats. 
Tercer. Donar-ne compte al plenari municipal a la primera sessió que es convoqui. 
Quart. Publicar el contingut d’aquesta Resolució al Butlletí Oficial de la Província. “ 
 
2.2 Delegacions comeses específiques a regidors i r egidores 
 
Es pren coneixement de la Resolució de l’Alcalde núm. 417/2011, de 14 de juny, que 
literalment diu: 
 
De conformitat amb el que estableixen els articles 4 de la Llei de bases de règim 
local i l’article 8 de la llei municipal i de règim local de Catalunya, quan a la capacitat 
d’autoorganització municipal i, atès el que disposa l’article 23.4 de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 56 del DL 2/2003, de 28 
d’abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
els articles 43 i 44 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, i la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, als efectes de gestió dels serveis municipals 
 

RESOLC: 
 

 Primer. Delegar les comeses específiques referides a la gestió dels serveis que 
s’indiquen, a cadascun dels regidors i regidores següents: 
 
a) Al  regidor i 1er tinent d’alcalde Sr. Pep Solé Vilanova: 
 

• Urbanisme 
• Promoció econòmica 
• Ocupació 
• Comerç i turisme 
• Serveis i manteniment 

 
b) Al regidor i 2n tinent d’alcalde Sr. Sergio Lozano Montero: 
 

• Governació i seguretat ciutadana 
• Esports 
• Recursos humans 
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c) A la regidora i 3a tinent d’alcalde Sra. Maria Sayavera Seuba: 
 

• Ensenyament 
• Joventut 

 
d) A la regidora Sra. Ramona Vila Mensa: 
 

• Cultura 
• Festes 
• Serveis socials 
• Sanitat 
• Gent gran 
• Igualtat 
• Relacions ciutadanes i participació 

 
e) Al regidor Sr. Joan Xavier Gabarró Viñals: 
 

• Medi ambient 
• Món rural 
• Comunicació 

 
Segon. . Notificar la resolució als regidors i regidores interessats.  
 
Tercer .  Donar-ne compte al Ple a la primera sessió que es celebri.  
 
Quart. Ordenar la publicació del contingut de la resolució al Butlletí Oficial de la 
Província i al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
3. PERIODICITAT I DIA DE CELEBRACIÓ SESSIONS ORDINÀ RIES DEL PLE 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’adopta per majoria absoluta amb sis vots a favor i 
cinc vots en contra dels regidors del grup municipal socialista, el següent ACORD: 
 
En relació al funcionament del ple municipal, 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, 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 i l’article 78.1 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, demés 
legislació complementaria, en relació al funcionament del ple municipal, s’acorda: 

Primer . Que les sessions ordinàries del ple de la corporació tinguin periodicitat 
mensual i es celebrin el segon dimarts de cada mes, a les 19:00 hores, tret el mes 
d’agost, durant el qual no se’n convocarà cap amb caràcter ordinari.  

Segon.  Si el dia assenyalat per a la celebració dels plens ordinaris coincidís amb 
jornada festiva, la sessió es celebrarà a la mateixa hora del dia hàbil immediat 
següent.  
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4. CREACIÓ JUNTA DE GOVERN: exp. A1062011017 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’adopta per majoria absoluta de sis vots a favor i 
cinc abstencions dels regidors dels grup municipal socialista, el següent  ACORD: 
 
Atesa la potestat d’autoorganització dels ens locals, reconeguda de forma expressa 
als articles 4 de la L. 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de regim local i el 
8 del DL 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya i en consideració a la facultat discrecional dels municipis 
amb una població de dret inferior a cinc mil habitants per crear la Junta de Govern 
Local. 
 
Atès el que disposen els articles 20.1 de la Llei de bases de règim local,  48.1 b) i 
54 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 112 del 
RD 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic dels ens locals i demés legislació concordant en relació 
a la creació, formació i funcionament de les juntes de govern local, s’acorda: 
 
Primer . Crear la Junta de govern local que estarà integrada per l’alcalde i un 
nombre de regidors no superior al terç del nombre legal de membres que formen la 
corporació, que seran nomenats i separats lliurament per la presidència. 
 
Segon . La Junta de govern local celebrarà sessions ordinàries amb periodicitat 
quinzenal, tret el mes d’agost que no se’n convocaran d’ordinàries. 
 
Tercer . El dia i hora que han de tenir lloc les sessions ordinàries de la junta de 
govern municipal serà fixat per la presidència per mitjà de resolució. 
 
5. CREACIÓ GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS: exp. A1062011 010 
 
Anunciada i llegida la proposta, sense cap intervenció, la presidència la sotmet a 
votació, adoptant-se per unanimitat dels onze membres de la corporació, el següent 
ACORD: 
 
L’article 73.3 de la Llei reguladora de les Bases del Règim local i l’article 50 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal 
i de règim local a Catalunya preveuen que el ple municipal pot acordar la creació de 
grups municipals per facilitar un millor funcionament dels òrgans de govern, 
s’acorda: 
 
Primer . Constituir els següents grups polítics municipals: 

 
-  Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – PM 
(PSC-ÒDENA) 

 
-  Grup municipal de CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU-ÒDENA) 
 
- Grup municipal d’ÒDENA 2011-ACORD MUNICIPAL (Òdena2011-AM) 
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Segon . Els regidors i regidores que integren la corporació, disposaran de deu dies 
hàbils a partir de l’endemà de l’adopció d’aquest acord, per presentar una 
declaració signada on s’expressi el grup municipal al que desitja ser adscrit. 
 
Tercer.  En el mateix termini assenyalat a l’apartat anterior, s’haurà de comunicar 
per mitjà de declaració signada per tots els regidors i regidores que formin un 
mateix grup, a quin dels seus membres li és atribuïda la presidència amb funcions 
de portaveu del grup.  
 
6. CREACIÓ COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS 
 
6.1 Comissió Especial de Comptes: exp. A1062011 
Anunciada i llegida la proposta, sense cap intervenció, la presidència la sotmet a 
votació, adoptant-se per unanimitat dels onze membres de la corporació, el següent 
ACORD: 

De conformitat amb el que estableixen els articles 20.1.e) i 116 de la Llei 7/1985, de 
2 d'abril, reguladora de les bases de regim local, 48.1.c) i 58 del DL 2/2003, de 28 
d’abril que aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
article 127 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals i demés legislació 
d’aplicació en relació a la Comissió Especial de Comptes, s’acorda 

Primer . Constituir la COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES  que estarà integrada 
per 4 membres: l'alcalde com a president, i un regidor/a per cadascun dels grups 
polítics que integren la corporació, aplicant-se en el funcionament de la mateixa, el 
sistema de vot ponderat.  
 
Segon.  Els/les portaveus dels grups municipals comunicaran a l'Alcaldia en un 
termini de deu dies a partir de l’endemà de l’adopció d'aquest acord, el nom del 
regidor o regidora del seu grup que ha de formar part de la Comissió. 
 
6.2  Comissió informativa del Ple: exp. A1062011 
 
Anunciada i llegida la proposta, sense cap intervenció, la presidència la sotmet a 
votació, adoptant-se per unanimitat dels onze membres de la corporació, el següent 
ACORD: 
 
De conformitat amb el que preveu l'article 20 1 c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases de regim local, en la redacció que li dóna la Llei 57/2003, 
de 16 de desembre, els municipis de menys de cinc mil habitants estan facultats per 
crear òrgans d’estudi, informe i consulta dels assumptes que s’han de sotmetre a la 
consideració del plenari municipal. 
 
Altrament l’art. 49 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat pel DL 2/2003, de 28 d’abril, reconeix als ajuntaments, en exercici de la 
seva autonomia organitzativa, la possibilitat de crear òrgans municipals 
complementaris i l’article 60.1 de la mateixa norma, estableix que els municipis de 
menys de cinc mil habitants poden crear comissions d’estudi, informe o consulta si 
així ho acorda el ple municipal. 
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Per tot això i amb l’objectiu que tots els regidors i regidores que formen la 
corporació puguin assolir un nivell de coneixement i aprofundiment de cadascun 
dels temes que s’han de sotmetre a la consideració del ple, s’acorda: 
 
Primer.  Crear la Comissió Informativa Assessora del plenari municipal, la qual 
tindrà caràcter permanent i li correspondrà l’estudi i el dictamen previ dels 
assumptes que s’han de sotmetre a la consideració del Ple. 
 
Segon . Formaran part de la mateixa l’alcalde o tinent alcalde en qui delegui que la 
presidirà i tots els regidors i regidores que ho desitgin.  
Serà secretari/a de la comissió qui ho sigui de la corporació o el funcionari en qui 
delegui. 
 
Tercer . Els respectius portaveus dels grups municipals comunicaran a l'alcaldia, en 
el termini de deu dies a partir de l’adopció d'aquest acord, el nom del regidor que 
ostenti la representació del grup al si de la mateixa. Contràriament, pel cas que no 
es comuniqui, s’entendrà que queden designats el portaveu de cada grup.  
 
Quart.  Aquest Ple faculta a la pròpia Comissió per a fixar el dia i hora en que 
celebrarà les reunions.  
 
7.  CREACIÓ JUNTA DE PORTAVEUS 
 
Anunciada i llegida la proposta, sense cap intervenció, la presidència la sotmet a 
votació, adoptant-se per unanimitat dels onze membres de la corporació, el següent 
ACORD: 
 
L’Ajuntament, en exercici de la seva autonomia organitzativa,  pot crear òrgans 
municipals complementaris per a l’assoliment dels principis d’eficàcia, economia 
organitzativa i participació. 
 
Amb l’objectiu de poder tractar assumptes, que sense requerir l’adopció de concrets 
acords, precisen del coneixement i valoració de tots els grups municipals, en 
consideració a dita potestat d’autoorganització reconeguda expressament a la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de regim local i als articles 8 i 49 del 
DL 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, proposo al Ple, s’acorda: 
 
Primer . Crear la Junta de Portaveus com un òrgan municipal complementari, que té 
com objecte el coneixement, debat  i valoració d’assumptes que no requereixen 
l’adopció d’acords concrets. 
 
Segon . La Junta de Portaveus, no tindrà una periodicitat establerta, tret que la 
pròpia Junta ho decideixi, i es reunirà a proposta de l’Alcaldia. 
 
Tercer . Formaran part de la Junta els portaveus de cadascun dels grups polítics 
municipals constituïts i serà presidida per l’Alcalde. 
 
8. NOMENAMENT REPRESENTANTS ALS ÒRGANS COL·LEGIATS  I A ENS  
    SUPRAMUMICIPALS 
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8.1 Mancomunitat Intermunicipal Conca d’Òdena: exp.  A1062011003 
 
Anunciada i llegida la proposta, sense cap intervenció, la presidència la sotmet a 
votació, adoptant-se per unanimitat dels onze membres de la corporació, el següent 
ACORD: 
 
Celebrades les Eleccions Locals el dia 22 de maig de 2011 convocades per RD 
424/2011 de 28 de març i constituït el nou Ajuntament el passat dia 11 de juny, es 
fa necessari procedir al nomenament dels representants municipals als òrgans 
col·legiats de les entitats supramunicipals de les quals forma part aquest Municipi, 
en compliment d'allò que disposa l'article 38.c) del Reglament d'organització, 
funcionament i règim jurídic dels ens locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de 
novembre. 
De conformitat amb el que disposen els Estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal 
de la Conca d’Òdena, articles 8, 9 i 10, s’acorda,  
 
Primer . Designar com a representant del municipi d’Òdena a la Junta General de la 
Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena al Sr. Carles A. Casanova i 
Miranda en la seva condició d’alcalde de la població. 
 
Segon. Designar com a representant de l’Ajuntament d’Òdena a les Comissions 
Informativa de Govern i a la Comissió informativa de  Comptes  al Sr. Carles A. 
Casanova i Miranda. 
 
Tercer. Demanar a la presidència de la Mancomunitat la possible assistència als 
distints òrgans d’un representant de cada grup polític municipal. 
 
Quart.  Comunicar aquest acord al Sr. Alcalde i a  la Mancomunitat Intermunicipal 
de la Conca d’Odena  per al seu coneixement i efectes. 
 
8.2 Consorci Aeròdrom General Vives d’Igualada-Òden a: exp. A1062011004 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’adopta per majoria absoluta amb sis vots a favor i 
l’abstenció dels cinc regidors i regidores del grup municipal socialista, el següent 
ACORD: 
 
Celebrades les Eleccions Locals el dia 22 de maig de 2011 que foren convocades 
pel Reial Decret 424/2011 de 28 de març i, constituït el nou Ajuntament el passat 
dia 11 de juny, es fa necessari procedir al nomenament dels representants 
municipals en els òrgans col·legiats de les entitats supramunicipals de les quals 
forma part aquest Municipi, en compliment d'allò que disposa l'article 38.c) del RD 
2568/1986, de 28 de novembre que aprova el Reglament d'organització, 
funcionament i règim jurídic dels ens locals. 
 
Atès que de conformitat amb el que disposa l'article 7 dels Estatuts reguladors, 
aquest Municipi forma part del CONSELL RECTOR del CONSORCI DE GESTIÓ 
DE L’ AERÒDROM GENERAL VIVES D’ IGUALADA-ÒDENA. 
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Atès que com a membre integrant de l'esmentada entitat, i de conformitat amb el 
que disposa l'article 7 dels Estatuts reguladors, correspon a aquest Municipi 
designar 3 representants municipals al CONSELL RECTOR del Consorci, òrgan 
suprem de govern i administració d'aquest, essent un d’ells l’Alcalde de 
l’Ajuntament d’Odena  i els altres dos representants de l’ Ajuntament d’ Òdena  
sense que s’ exigeixi representació dels Grups Municipals 

Per tot això, s’acorda,  

Primer.  Designar com a representants d'aquest Municipi en el CONSELL RECTOR 
del Consorci de gestió de l’ Aeròdrom General Vives d’ Igualada-Òdena  a l’ Alcalde 
Sr. Carles A. Casanova i Miranda   i els regidors següents: 

Sr. Pep Solé Vilanova en representació de CIU  
 
Sr. Francisco Guisado Santano en representació de PSC-PM  
   

Segon . Comunicar aquest acord als regidors designats i al Consorci de  Gestió de 
l’Aeròdrom General Vives d’ Igualada- Òdena pel  seu coneixement i efectes. 

 
8.3 Mancomunitat per a l’Atenció dels disminuïts Ps íquics de la comarca de 
l’Anoia: exp. A1062011007 
 
Anunciada i llegida la proposta, sense cap intervenció, la presidència la sotmet a 
votació, adoptant-se per unanimitat dels onze membres de la corporació, el següent 
ACORD: 
 
Celebrades les eleccions locals el dia 22 de maig de 2011 convocades per RD 
424/2011 de 28 de març i constituït el nou Ajuntament el passat dia 11 de juny, es 
fa necessari procedir al nomenament dels representants municipals en els òrgans 
col·legiats de les entitats supramunicipals de les quals forma part aquest Municipi, 
en compliment d'allò que disposa l'article 38.c) del RD 2568/1986, de 28 de 
novembre, que aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
dels ens locals. 
 

Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 6 dels Estatuts de la 
Mancomunitat,  al Ple seran representats tots els municipis mancomunats 
mitjançant l’Alcalde-President de cada Ajuntament més un representant per cada 
deu mil habitants o fracció de deu mil, designats per l’Ajuntament, per la qual cosa li 
correspon a l’ Ajuntament d’ Òdena la designació d’un membre a més de l’Alcalde. 

Per tot això, s’acorda,  

Primer.  Designar com a representants del municipi d’Òdena al Ple de la 
Mancomunitat per a l’Atenció dels Disminuïts Psíquics de la comarca de l’Anoia: 

Sr. Carles A. Casanova i Miranda, Alcalde de l’ Ajuntament d’Òdena 
  
Sra. Ramona Vila Mensa regidora de l’Ajuntament d’Òdena 
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Segon.  Comunicar aquest acord als regidors nomenats i a la Mancomunitat per l’ 
Atenció dels Disminuïts Psíquics de la Comarca de l’ Anoia. 

8.4 Consorci per a la gestió de la Televisió Digita l Local Pública de la 
Demarcació d’Igualada: exp: A1062011005 
 
Anunciada i llegida la proposta, sense cap intervenció, la presidència la sotmet a 
votació, adoptant-se per unanimitat dels onze membres de la corporació, el següent 
ACORD: 
 
Celebrades les Eleccions Locals el dia 22 de maig de 2011 convades per mitjà del 
RD 424/2011, de 28 de març i constituït el nou Ajuntament el passat dia 11 de juny, 
es fa necessari procedir al nomenament del representants municipals als òrgans 
col·legiatsde les entitats supramunicipals de les que el Municipi en forma part, en   
compliment del què disposa l’article 38.c) del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic dels ens locals, aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de 
novembre 

Atès que l’ article 6.2 dels Estatuts del CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE LA 
TELEVISIÓ DIGITAL LOCAL PÚBLICA DE LA DEMARCACIÓ D’ IGUALADA 
disposa que els representants dels municipis en els òrgans de Govern del Consorci 
hauran de ser necessàriament membre electes de les respectives Corporacions i 
seran nomenats i substituïts lliurement pels respectius municipis consorciats. 

Atès que l’ article 7.2 dels esmentats estatuts estableix  que el Ple del Consorci 
estarà composat per un representant de cadascun dels ajuntaments consorciats i 
son nomenats, cessats i substituïts pel Ple de l’ Ajuntament al que representin i que 
es podrà nomenar un suplent per cadascun dels representants, s’acorda, 

Primer .- Nomenar al Sr. Carles A. Casanova i Miranda com a representant titular de 
l’Ajuntament d’Òdena al Ple del  Consorci per a la Gestió de la Televisió Digital 
Local Pública de la demarcació d’ Igualada. 
 
Segon.-  Nomenar al Sr. Pep Solé Vilanova  regidor  de l’Ajuntament d’Òdena com a 
representant suplent  de l’Ajuntament d’Òdena al Ple del  Consorci per a la gestió 
de la Televisió Digital Local Pública de la demarcació d’ Igualada. 
 
8.5 Consorci LOCALRET: exp. A1062011011 
 
Anunciada i llegida la proposta, sense cap intervenció, la presidència la sotmet a 
votació, adoptant-se per unanimitat dels onze membres de la corporació, el següent 
ACORD: 
 
L’ajuntament d’Òdena està adherit a LOCALRET, consorci local per al 
desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies. 
 
Per aquesta raó i als efectes de disposar de l’oportuna representació a l’Assemblea 
General del Consorci, s’acorda,  
 
Primer . Nomenar al Sr. Carles A. Casanova i Miranda representant de l’ajuntament 
a l’Assemblea general del consorci LOCALRET.  
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Pel cas de no poder assistir-hi es nomena al Sr. Pep Solé Vilanova perquè 
representi l’ajuntament.  
  
Segon.  Notificar la resolució als interessats.  
 
8.6 Consell Escolar Municipal: exp. A1062011008 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’adopta per unanimitat dels onze membres de la 
corporació, el següent ACORD: 
 
D’acord amb el que disposa l’art. 4.1 del Reglament del Consell Municipal Escolar 
d’Òdena l’ajuntament ha de designar 2 regidors o regidores perquè formin part del 
Consell a més de l’alcalde que n’ostenta la presidència i que pot delegar en un 
regidor de la corporació. 
 
Atès que en data 11 de juny de 2011 s’han constituït les noves corporacions locals 
sorgides de les Eleccions municipals que van tenir lloc el dia 22 de maig de 2011, 
previ cessament automàtic de tots els membres de l’anterior corporació, procedeix 
designar la representació de l’ajuntament al Consell Municipal Escolar d’Òdena, per 
quina raó s’acorda,  
. 
Primer. Nomenar com a membres del Consell Escolar Municipal d’Òdena i 
representants d’aquest ajuntament, als següents membres de la corporació: 
 
Sra. Maria Sayavera Seuba 
Sr.  Juan Fernando Rubio Garcia  
 
Segon. Comunicar-ho a totes les parts interessades. 
 
8.7 Consells Escolars de Centres: exp. A1062011009 
 
Anunciada i llegida la proposta, sense cap intervenció, la presidència la sotmet a 
votació, adoptant-se per unanimitat dels onze membres de la corporació, el següent 
ACORD: 
 
D’acord amb la legislació que regula els òrgans de govern dels centres docents 
públics i privats no universitaris, un representant de l’Ajuntament ha de formar part 
dels consells escolars de cadascun dels centres implantats a la població. 
 
Atès que en data 11 de juny de 2011 s’han constituït les noves corporacions locals 
sorgides de les Eleccions municipals que van tenir lloc el dia 22 de maig de 2011, 
previ cessament automàtic de tots els membres de l’anterior corporació, procedeix 
designar la representació de l’Ajuntament al consell escolar dels centres docents 
públics del municipi. 
 
Per això aquesta Alcaldia proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. Designar a la regidora Maria Sayavera Seuba representant de l’ajuntament 
d’Òdena a tots els Consells Escolars de centres docents públics d’Òdena. 
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Cas que la Sra. Maria Sayavera Seuba no pogués assistir a alguna de les reunions 
que es convoquin dels centres escolars, la representació de l’ajuntament serà 
exercida pel Sr. Sergio Lozano Montero. 
 
Segon. Notificar el present acord als interessats i al centres docents públics 
d’Òdena. 
 
8.8 Juntes de Compensació: exp. A1062011006 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’adopta per majoria absoluta, amb sis vots a favor i 
l’abstenció dels cinc regidors i regidores del grup municipal socialista, el següent 
ACORD: 
 
Atès que a l’àmbit territorial d’Òdena s’està executant part del planejament 
urbanístic mitjançant sistemes d’actuació de reparcel·lació en la modalitat de 
compensació bàsica, correspon designar un representant de l’ajuntament en la seva 
condició d’administració actuant, per a formar part de l’òrgan rector de les 
corresponents juntes de compensació existents, així com per aquelles que es 
puguin constituir en un futur immediat. 
 
Per tot això, d’acord amb el que estableix l’art. 124.6 del Decret Legislatiu 1/2005, 
de 28 de juliol, que aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i, de conformitat amb 
l’art. 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
s’acorda, 
 
Primer. Designar al Sr. Pep Solé Vilanova com a representant de l’ajuntament 
d’Òdena als òrgans rectors de les Juntes de Compensació del municipi actualment 
constituïdes i de les que es puguin constituir en endavant. 
 
Segon. Notificar el present acord a l’interessat i a les Juntes de Compensació 
legalment constituïdes. 
 
8.9 Agrupació de Defensa Forestal (ADF): exp. A1062 011015 
 
Anunciada i llegida la proposta, sense cap intervenció, la presidència la sotmet a 
votació, adoptant-se per unanimitat dels onze membres de la corporació, el següent 
ACORD: 
 
Tots els membres de la corporació municipal formen part de l’assemblea general de 
l’Agrupació de Defensa Forestal d’Òdena, i, la Junta Directiva, que té atribuïdes 
funcions executives, a més de la representació de l’alcalde, també n’ha de formar 
part un regidor municipal. 
 
Per aquesta s’acorda, 
 
Primer. Proposar la designació del Sr. Joan Xavier Gabarró Viñals perquè en 
representació de l’Ajuntament formi part de la Junta Directiva de l’Agrupació de 
Defensa Forestal d’Òdena. 
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8.10 Projecte d’Intervenció Integral als Barris. Co mitè Avaluació i Seguiment. 
Exp.  A1062011016 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’adopta per majoria de sis vots a favor i cinc vots 
en contra dels regidors del grup socialista, el següent ACORD: 
 
El Projecte d’Intervenció Integral al nucli urbà d’Òdena, aprovat per Resolució del 
conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 7 de juliol de 2008, està sotmès 
a la supervisió d’un Comitè d’Avaluació i Seguiment, en els termes que preveu 
l’article 18.3 del Decret 369/2004, de 7 de desembre, que desenvolupa la Llei 
2/2004, de 4 juny, per a la millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen 
una atenció especial.  
 
Formen part d’aquest comitè, a més dels representants de la Generalitat de 
Catalunya i de les sectors socials del nucli, cinc representants de l’Ajuntament. 
 
Arran la constitució dels nous Ajuntaments sorgits de les eleccions locals que van 
tenir lloc el dia 22 de maig de 2011, procedeix designar els nous representants 
municipals, per quina raó, proposo al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.  L’Ajuntament d’Òdena, estarà representada al Comitè d’Avaluació i 
Seguiment del projecte d’Intervenció Integral del nucli urbà d’Òdena per: 
 
 L’alcalde     Sr. Carles A. Casanova i Miranda 
 Regidor equip de govern  Sr. Pep Solé Vilanova 
 Regidora equip de govern  Sra. Ramona Vila Mensa 
 Regidor equip de govern   Sr. Joan Xavier Gabarró Viñals 
 Regidor grup municipal socialista Sra. Anna Ma Garcia Recio 
 
Segon.  Comunicar aquest acord a l’Oficina  de Gestió del programa de barris del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 
 
8.11 Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibili tat: representant.  Exp.   
A1062011018 
 
Anunciada i llegida la proposta, sense cap intervenció, la presidència la sotmet a 
votació, adoptant-se per unanimitat dels onze membres de la corporació, el següent 
ACORD: 
 
L’Ajuntament d’Òdena va adherir-se i forma part  de l’associació Xarxa de Ciutats i 
Pobles cap a la Sostenibilitat com a marc de debat i d’intercanvi d’experiències per 
aconseguir objectius comuns de sostenibilitat en els municipis.  
 
Arran la celebració d’eleccions municipals el mes de maig passat, s’han produït 
canvis en les delegacions i en la distribució de comeses municipals que impliquen 
modificar la designació de la representació als òrgans de l’associació esmentada. 
 
Per això, d’acord amb l’organització que s’ha dotat l’ajuntament es proposa 
l’adopció del següent acord:  
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Primer. Designar al regidor i primer tinent d’alcalde Sr. Pep Solé Vilanova 
representant de l’Ajuntament d’Òdena a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat. 
 
Segon. Comunicar aquesta resolució a dita Associació i a l’interessat. 
 
8.12 Comissió informativa nomenclàtor: exp. A106201 1016 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’adopta per unanimitat el següent ACORD: 
 
El Ple de l’Ajuntament, en la sessió que va tenir lloc el dia 13 d’octubre de 2009, va 
acordar crear la Comissió informativa de nomenclàtor, la qual te caràcter permanent 
i te com objecte l’estudi i proposta al plenari municipal dels criteris per a la 
denominació dels espais destinats a serveis o ús públics de la població  així com la 
concreta denominació.  
 
Formen part d’aquesta Comissió l’Alcalde o tinent d’alcalde en qui delegui, que l’ha 
de presidir i un representant de cada grup polític municipal, tot i la possible 
assistència de la resta de regidors o regidores que ho desitgin. 
 
Arran la constitució dels nous Ajuntaments sorgits de les eleccions locals que van 
tenir lloc el dia 22 de maig de 2011, procedeix designar els nous representants 
municipals, per quina raó, s’acorda,  
 
Primer.  La representació a la Comissió correspondrà a: 
 
 L’alcalde     Sr. Carles A. Casanova i Miranda 
 Regidora equip de govern  Sra. Ramona Vila Mensa 
 Regidora grup municipal socialista Sra. Lourdes Canales Muñoz 
 
Segon.  Comunicar l’acord a tots els membres de la corporació i publicar el mateix 
al web municipal. 
 
8.13 Comissió informativa seguiment servei municipa l d’aigua: A1062011016 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’adopta per unanimitat dels onze membres de la 
corporació, el següent ACORD: 
 
La disposició addicional primera del plec de condicions que regeix la prestació del 
servei municipal d’abastament d’aigua potable a la població d’Òdena, preveu la 
creació d’una Comissió de seguiment i control del servei, que, presidida per 
l’alcalde, n’han de formar part, a més dels representants de l’empresa 
concessionària, el regidor/a delegat del servei i aquells regidors i regidores que 
l’alcalde tingui per convenient, així com els tècnics municipals que en cada moment 
es designin. 
 
La Comissió, ja creada, i que té caràcter permanent, es considera que manté la 
seva vigència, i d’acord amb el què disposa l’art. 53 del DL 2/2003, de 28 d’abril, 
que aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, proposo 
l’adopció dels següents ACORDS, 
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Primer . Que la Comissió de Seguiment i Control del servei d’abastament d’aigua 
potable a la població d’Òdena, restarà formada per: 
 

L’alcalde o regidor/a en qui delegui, que la presidirà 
El regidor Sr. Joan Xavier Gabarró Viñals 
Pel grup municipal socialista Sr. Francisco Guisado Santano 
 

Segon . Comunicar la resolució a cadascun dels membres que n’han de formar part. 
 
8.14 Comissió informativa servei municipal esports:  A1062011016 
 
El Ple municipal, a la sessió del 8 de juny de 2010 va acordar la creació d’una 
Comissió especial amb la finalitat de crear el servei d’esports i dotar-lo de les eines 
necessàries per al seu funcionament i fer-ne un posterior seguiment. 
 
Arran la constitució dels nous Ajuntaments sorgits de les eleccions locals que van 
tenir lloc el dia 22 de maig de 2011, procedeix, en tant que no s’han finalitzat tots 
els treballs, acordar la continuïtat de la mateixa, per quina raó, proposo al Ple 
l’adopció dels següents ACORDS 
 
Primer. Acordar la continuïtat de la Comissió del servei d’Esports, que estarà 
format, a més de pels tècnics designats a l’acord del 8 de juny de 2010, per 
l’Alcalde o regidor en qui delegui, que la presidirà i per una representació de cada 
grup polític municipal.  
 
Segon. Comunicar l’acord a qui escaigui.  
 
9. ASSIGNACIÓ GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS: exp. A1062 011010 
 
Anunciada i llegida la proposta, sense cap intervenció, la presidència la sotmet a 
votació, adoptant-se per unanimitat dels onze membres de la corporació, el següent 
ACORD: 
 
De conformitat amb el que preveu I'article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases de règim local, amb la redacció introduïda per la Llei 
57/2003, de 16 de desembre i l’article 50 del DL 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, s’acorda: 
 
Primer i únic . Assignar a cadascun dels grups polítics municipals una dotació 
econòmica integrada de dues components: 
 
a) Component fix, idèntic per a tots els grups: 80,00 euros mensuals i dotze 
mensualitats a partir del mes de juny de 2011. 
  
b) Component variable: 60:00 euros mensuals en funció del número de regidors i 
regidores que integrin el grup i dotze mensualitats, que es percebran a partir del 
mes de juny de 2011. 
 
10. RETRIBUCIONS I ASSIGNACIONS REGIDORES I REGIDOR S: exp. 
A1062011020 
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Sotmesa la proposta a votació, s’adopta, per majoria absoluta, amb sis vots a favor i 
els vots en contra dels cinc regidors i regidores del grup municipal socialista, el 
següent ACORD: 
 
L’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en 
la redacció introduïda per la Llei 14/2000 de 29 de desembre i en part, per la 
modificació operada a través de la Llei 1/2003, de 10 de març, en concordança amb 
el que disposa el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovada pel DL 2/2003 de 28 d’abril, estableix que els membres de les 
corporacions locals tenen el dret a percebre retribucions per a l’exercici dels seus 
càrrecs, tant amb dedicació exclusiva com parcial, o bé una compensació 
econòmica per l’assistència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la 
corporació, en la quantia que estableixi el Ple de l’Ajuntament, així com 
indemnitzacions per les despeses efectives que s’ocasionin per raó del càrrec. 
 
Per aquesta raó s’acorda,  
 
Primer. Determinar, amb caràcter genèric pel càrrec d'Alcaldia-Presidència amb 
reserva de la gestió directa en els àmbits d’hisenda, relacions institucionals i noves 
tecnologies de la informació i la comunicació  en concepte de retribució en règim de 
dedicació parcial de 25 hores setmanals, l'import de 18.900 € (brut anual), quina 
efectivitat operarà a partir del dia següent al d’adopció del present acord. 
 
Segon. Determinar, amb caràcter genèric pel càrrec de 1r Tinent d’Alcalde i regidor 
dels serveis delegats d’Urbanisme, Promoció Econòmica, Ocupació, Comerç i 
turisme, Serveis i Manteniment, en concepte de retribució en règim de dedicació 
exclusiva, l'import de 34.448,54 € (brut anual), i quina efectivitat operarà a partir del 
dia següent al de l’adopció del present acord. 
  
Tercer. Determinar, amb caràcter genèric pel càrrec de 2n Tinent d’Alcalde i regidor 
dels serveis delegats de Governació i Seguretat Ciutadana, Esports i Recursos 
Humans, en concepte de retribució en règim de dedicació parcial (15h/set.), l'import 
de 10.025,04€ (brut anual), quina efectivitat operarà a partir del dia següent al 
d’adopció del present acord. 
  
Quart. Determinar, amb caràcter genèric pel càrrec de 3r Tinent d’Alcalde i regidora 
dels serveis delegats d’Ensenyament i Joventut, en concepte de retribució en règim 
de dedicació parcial (15h/set.), l'import de 10.025,04€ (brut anual), quina efectivitat 
operarà a partir del dia següent al d’adopció del present acord. 
 
Cinquè. Determinar. amb caràcter genèric pel càrrec de regidora dels serveis 
delegats de Cultura, Festes, Serveis Socials, Sanitat, Gent Gran, Igualtat, Relacions 
ciutadanes i participació, en concepte de retribució en règim de dedicació parcial 
(15h/set.), l'import de 10.025,04€ (brut anual), quina efectivitat operarà a partir del 
dia següent al d’adopció del present acord. 
 
Sisè. Determinar, amb caràcter genèric pel càrrec de regidor dels serveis delegats 
de Medi Ambient, Món Rural i Comunicació, en concepte de retribució en règim de 
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dedicació parcial (15h/set.), l'import de 10.025,04€ (brut anual), quina efectivitat 
operarà a partir del dia següent al d’adopció del present acord. 
 
Setè. La meritació retributiva dels treballs realitzats pels càrrecs esmentats als 
punts primer a sisè, pel període comprés entre la presa de possessió i el dia 5 de 
juliol seran abonats com a gratificació en un import proporcional.  
 
Vuitè. Fixar per a tots els regidors i regidores que no tinguin dedicació exclusiva ni 
parcial, una assignació per assistència als Plens de 70,72 € per sessió. 
 
Novè. Establir amb efectes del dia 11 de juny de 2011 i per a tots els membres de 
la corporació, les indemnitzacions per les despeses efectives (dietes de locomoció, 
etc.) ocasionades en l’exercici del seu càrrec en els mateixos termes que s’apliquin 
al personal de l’Ajuntament. 
 
Desè.  Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al taulell d’anuncis 
i al web municipal. 
 
Perquè consti i sense perjudici del que resulti de l’aprovació definitiva de l’acta, en 
els termes de l’article 206 del R.D. 2568/1986, de 28 de novembre emeto la present 
certificació a Òdena, a 6 de juliol de 2011. 
 
La secretària      Vist i plau 
       L’alcalde 
       
 
 
 
 
Teresa Barbany Baró     Carles A. Casanova i Miranda 
 


