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 Acta 03/21 
Exp. A1022021003 – 89/2021 

 
 

      PREACTA PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT 
 
 
Núm. de la sessió:   03/21 
Data:   04 de febrer de 2021 
Caràcter:    Ordinària 
Horari:    de   XX h  a  XX h 
Lloc:     Saló de sessions 
 
 
Assistents : 
 
 
Alcaldessa-Presidenta:  Maria Sayavera Seuba 
 
Tinences d’alcaldia:   Raül Galán Santano, tinença alcaldia primera 

Vanessa Garcia Ribera, tinença alcaldia segona 
Pepe Copoví Robles, tinença alcaldia tercera 

 
Regidors/es:   Alba Gallardo Sola 
    Francisco Guisado Santano 

Sandra Fernandez Cuadra 
Valentín Robles Rodríguez 
Amparo Hernández Dengra 
Oriol Almirón Ruiz 
Andreu Garcia Sánchez 

 
Responsable Tècnic:   Antoni Pujadó Estany 
                                                
Secretaria - Interventora: Celsa Pérez Gil 
 
 
A la Sala de Sessions de l’Ajuntament, quan són les XX  hores del dia 4 de febrer de 
2021, 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. Acta sessió plenària anterior – aprovació, si s’escau. 
 
02. Resolucions d’Alcaldia  



 

 

 
     02.1 Coneixement relació de decrets d’Alcaldia emesos  
 
03. Aprovació pressupost i plantilla exercici 2021 
 
04. Aprovació adequació retribucions del personal per l’exercici 2021  
 
05. Esmena error material ordenança fiscal reguladora de la taxa sobre residus 
domiciliària. 
 
06. Aprovació del Compte General de Recaptació 2020. 
 
07. Aprovació del Compte de Multes 2020 
  
08. Aprovació Pla de Prevenció d’Incendis 2021-2026 
  
09. Urgències 
 
10. Precs i Preguntes              

 

   

01. ACTA SESSIÓ PLENÀRIA ANTERIOR 
 

Exp. A1022021001 – 909/2020 i A1022021002 – 12/2020   
  

Es presenta a consideració del Plenari l’esborrany de l’acta de la sessió de caràcter 
ordinari amb núm. 01/2021, desenvolupada en data 07.01.2021 i el de l’acta de la 
sessió de caràcter extraordinari urgent amb núm. 02/2021, desenvolupada en data 
20.01.2021.  
 
No/Si suscitant-se intervencions en relació al text que integra, les actes redactades 
amb núm. 01/2021 i 02/2021 se sotmeten a votació ordinària per part de l’Alcaldia, tot 
restant formalment aprovades per UNANIMITAT/VOTACIÓ DIFERENCIADA dels 
regidors/es presents a l’acte. 
  
02. RESOLUCIONS D’ALCALDIA 

02.1 Coneixement 
 
Es proposa prendre coneixement de les resolucions adoptades per l’alcaldia durant el 
període parcial de desembre de 2020, comprensives respectivament dels números 709 
a 729. 
 
No/Si esdevenint-se intervencions al respecte, el Plenari pren raó del present punt 02.1 
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03. APROVACIÓ PRESSUPOST I PLANTILLA EXERCICI 2021 
Exp.: 499/2019 – C1022020001 

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 2021, 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 21 de desembre de 2020 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 2021, equilibrat en despeses i ingressos, resultant, per tant, sense dèficit 
inicial, el resum dels quals per capítols és el següent: 
 

PRESSUPOST DE L'ENTITAT  
 

 INGRESSOS 
 



 

 

 A. OPERACIONS CORRENTS 
 
1.- Impostos directes  2.231.187,75 
2.- Impostos indirectes  50.000,00 
3.- Taxes i altres ingressos  583.429,00 
4.- Transferències corrents  1.011.571,13 
5.- Ingressos patrimonials  3.500,00 
 
 B. OPERACIONS DE CAPITAL 
 

 

6.- Alienació d'inversions reals  0,00 
7.- Transferències de capital  175.417,52 
8.- Actius financers  0,00 
9.- Passius financers  200.000,00 

  
 TOTAL INGRESSOS  4.255.105,40 

 
 

 DESPESES 
  
 A. OPERACIONS CORRENTS 
 
1.- Despeses de personal  1.284.810,03 
2.- Despeses en béns corrents i de serveis  2.019.195,90 
3.- Despeses financeres  6.853,78 
4.- Transferències corrents  310.980,49 
 
 B. OPERACIONS DE CAPITAL 
 

 

6.- Inversions reals  375.417,52 
7.- Transferències de capital  0,00 
8.- Actius financers  0,00 
9.- Passius financers  257.847,68 

  
 TOTAL DE DESPESES  4.255.105,40 
 
SEGON.- Aprovar inicialment la Plantilla de Personal corporatiu que complementa 
aquest pressupost municipal per a l’exercici 2021,  i la resta d’annexos del pressupost 
de l’entitat. 
 
TERCER.-  Aprovar inicialment les Bases d'Execució del Pressupost General Municipal 
2021. 
 
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 
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 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. 
 

04. APROVACIÓ ADEQUACIÓ RETRIBUCIONS DEL PERSONAL P ER L’EXERCICI 
2021 

Exp.: D1352021001 

Publicat al BOE de data 31-12-2020 La Llei 11/2020, de 30 de desembre per la que 
s’aproven els Pressupostos Generals de l’Estat  per a l’any 2021. 
 
Atès que els articles 18.21 i 22.c disposen que en matèria salarial per aquest any 2021 
operarà un increment global de les retribucions del personal del sector públic que no 
podrà ser superior al 0,9 % respecte de les retribucions vigents al 31 de desembre de 
2020 en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de comparació, tant pel que fa a 
efectius de personal com a la seva antiguitat. 
 

Atès que el mateix article 18.4  de la referida norma  estableix que la massa salarial del 
personal laboral s’incrementarà en el percentatge màxim previst, tot restant integrada 
pel conjunt de les retribucions salarials i extrasalarials meritades per aquest personal 
durant l’any anterior. 

 
Es proposa al Plenari corporatiu  l’adopció dels següents ACORDS:  
 
Primer.- Aprovar l’increment del 0,9 % de les retribucions bàsiques i complementàries 
del personal al servei de la Corporació –en règim funcionarial i règim laboral-, d’acord 
amb les previsions normatives establertes a la Llei 11/2020 de 30 de desembre, amb 
efectes des del dia 1 de gener de 2021. 
 
Segon.- Aprovar l’aplicació del règim d’absorció previst en el disposició transitòria 
segona apartat segon de la Llei 11/2020 de 30 de desembre, als complements 
personals transitoris -operatius des de l’aprovació de la Relació de Llocs de Treball 
corporativa vigent- amb efectes ensems des del dia 1 de gener de 2021.  
 
Tercer.- Notificar els anteriors punts a la representació sindical corporativa –de règim 
funcionarial i règim laboral indistintament. 
 
Quart.- Publicar en extracte els presents acords de règim econòmic al Taulell 
d’anuncis, Web municipal i Portal de Transparència corporatius. 
 



 

 

05. ESMENA ERROR MATERIAL ORDENANÇA FISCAL REGULADO RA DE LA 
TAXA SOBRE RESIDUS DOMICILIÀRIA. 

 

Mitjançant acord del Ple de l’Ajuntament de data 3 d’octubre de 2019 es va aprovar 
provisionalment per a l’exercici 2020 i següents la modificació de l’ordenança fiscal 
núm. 7 reguladora de la taxa per a la prestació del servei de gestió de residus. Durant 
el període d’exposició pública no es va presentar cap tipus d’al·legació i/o reclamació, 
per la qual cosa l’acord va esdevenir definitiu, publicant-se l’anunci d’aprovació definitiu 
corresponent. 
 
En el referit anunci figura com a quota tributaria aprovada per als habitatges la 
quantitat de 148,80 euros (Article 5.2.1.), quan la quota tributària realment aprovada 
pel Ple va ser la de 130,20 euros, produint-se, per tant, un error material o de fet en la 
publicació de l’ordenança, consistent en transcriure com import de la quota tributària la 
quantitat de 148,80 euros en lloc de 130,20 que és la correcta. 
 
Vist l’acord de delegació de competències d’aquest Ajuntament a l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona per a la gestió, recaptació i inspecció de 
(entre altres) la taxa per a la prestació de servei de gestió de residus, 
 
Es proposa al Ple, l’adopció dels següents acord: 
 
Primer.-   Rectificar l’error produït en la publicació de l’article 5.2.1 de l’acord de 
modificació de l’ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la taxa per a la prestació del 
servei de gestió de residus que haurà de quedar redactat en el següent literal: 
2.1. Habitatges: 
 
Epígraf: Import euros  
  
Epígraf 1.- HABITATGES:  
Per cada habitatges 130,20 
S’entén per habitatge el que destina a domicili de caràcter familiar 
 
Segon.- Assenyalar que l’entrada en vigor de l’esmentada rectificació d’error material 
tindrà efectes d’1 de gener de 2020. 
 
Tercer.-  Aquesta rectificació,  així com el text refós de l’Ordenança Fiscal, seran 
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Quart.- Publicar els anuncis corresponents en el tauler d’anuncis, web municipal i BOP 
de conformitat amb el que disposa el RDL 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el 
Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Cinquè.- Comunicar el present acord als Serveis Econòmics Municipals i a l’Organisme 
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona als efectes de practicar les 
devolucions corresponents sobre els rebuts i/o liquidacions de l’exercici 2020 de 
l’epígraf 1 habitatges de la taxa per a la prestació del servei de gestió de residus. 
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 06. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE RECAPTACIÓ 2020  
 

Exp.: C1082020002 
Vist l’expedient de censura del Compte de Recaptació corresponent al període anual 
de 2020, presentat per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
CONSIDERANT, que el compte s’ha presentat de conformitat amb les disposicions 
generals vigents en matèria de Recaptació. 
 
RESULTANT, que en l’expedient es justifica que el càrrec i la data de l’expressat 
compte comprenen les dades a figurar en la mateixa i que són iguals i es corresponen 
amb la documentació municipal, presentant el següent: 
 
RESUM 
 
a) CÀRREC: 
 

 Valors-rebut 
executiva 

Valors-rebut 
voluntària 

SUMA 

Pendent cobrament final any 
anterior 

997.015,10 29.214,86 1.026.229,96 

Import càrrecs durant 2020 18.908,27 2.381.164,83 2.400.073,10 

TOTAL CÀRREC ...................................... ................................................ 3.426.303,06 
 
b) DATA: 
 

 Valors-rebut 
executiva 

Valors-rebut 
voluntària 

SUMA 

Recaptació líquida 171.881,45 2.105.855,29 2.277.736,74 

Baixes, fallits i altres motius 78.975,26 11.888,07 90.863,33 

Pendent cobrament a compte nou 51.080,43 1.006.622,56 1.057.702,99 

TOTAL DATA ........................................ .................................................. 3.426.303,06 
 

Saldo pendent a compte nou .................................................................... 1.057.702,99 
 
RESULTANT, que el referit compte i l’últim anual anterior concorden degudament. 
 
RESULTANT, haver estat examinat i comprovat minuciosament el referit compte, i que 
les quantitats figurades com a pendents de cobrament coincideixen amb l’import dels 
rebuts que figuren en les corresponents relacions. 
 
RESULTANT, que han estat ingressades en Caixa Municipal totes les quantitats que 
com ingressades figuren en la data del compte. 
 



 

 

Es PROPOSA al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el Compte de Recaptació Executiu i Voluntari del període anual de 
2019, anivellat en el càrrec i la data per import total de 3.426.303,06 euros i amb un 
saldo pendent de cobrament a compte nou de 1.057.702,99 euros. 
 
SEGON.- Aprovar el premi de cobrança a favor de l’Organisme de Gestió Tributària per 
un import de  52.806,29 euros. 
 
07. APROVACIÓ DEL COMPTE DE MULTES 2020 

Exp.: C1082021001 
 
Vist l’expedient de censura del Compte de Recaptació de multes de circulació 
corresponent al període anual de 2020, presentat per l’Organisme de Gestió Tributària de 
la Diputació de Barcelona. 
 
CONSIDERANT, que el compte s’ha presentat de conformitat amb les disposicions 
generals vigents en matèria de Recaptació. 
 
RESULTANT, que en l’expedient es justifica que el càrrec i la data de l’expressat compte 
comprenen les dades a figurar en la mateixa i que són iguals i es corresponen amb la 
documentació municipal, presentant el següent 
  
RESUM 
 
a) CÀRREC: 
 

 Valors – rebut 
executiva 

Valors – rebut 
voluntària 

SUMA 

Pendent cobrament final any 
anterior 

15.557,13 0,00 15.557,13 

Import càrrecs durant 2019 
 

0,00 10.540,00 10.540,00 

TOTAL CÀRREC ...................................... ....................................... 26.097,13 
 
b) DATA: 
 
 Valors – rebut 

executiva  
Valors – rebut 
voluntària 

SUMA 

Recaptació líquida 610,00 3.845,33 4.455,33 

Baixes, fallits i altres motius 3.680,00 7.750,00 11.430,00 

Pendent cobrament a compte 
nou 

360,00 9.851,80 10.211.80 

TOTAL DATA ........................................ ......................................... 26.097,13 
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Saldo pendent a compte nou ............................................................ 10.211,80 
 
RESULTANT, que el referit compte i l’últim anual anterior concorden degudament. 
 
RESULTANT, que han estat ingressades en Caixa Municipal totes les quantitats que com 
ingressades figuren en la data del compte. 
 
Es PROPOSA al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.-  Aprovar el Compte de Recaptació Executiu i Voluntari de multes del període 
anual de 2020 anivellat en el càrrec i la data per import total de 20.097,13 euros amb un 
saldo pendent de cobrament a compte nou de 10.211,80 euros. 
 
Segon.- Aprovar el premi de cobrança a favor de l’Organisme de Gestió Tributària per 
un import de 730,20 euros. 
 
08. APROVACIÓ PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS 2021-2026  
 

Exp 10/2021 
 

El Pla Municipal de prevenció d’Incendis forestals (PMPIF) és un document que conté 
el conjunt de previsions i mesures proposades pels Tècnics de l’Oficina de Prevenció 
d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, encaminades a reduir les causes 
dels incendis, limitar-ne els efectes i facilitar-ne l’extinció. 
 
El Pla municipal d’incendis forestals d’Òdena va ser redactat en primera instància l’any 
1988 per l’Oficina Tècnica de Prevenció d’Incendis forestals de la Diputació de 
Barcelona i revisat fins a sis vegades: la primera l’any 1997, la segona  revisió l’any 
2002, la tercera revisió l’any 2006, la quarta revisió l’any 2011, la cinquena el 2015 i 
ara es presenta la sisena revisió de l’esmentat Pla. 
 
La revisió presentada a aprovació del PPI té una vigència de quatre anys, entre el 2021 
i el 2026 al terme municipal d’Òdena.  
 
El PMPIF conté la descripció de les actuacions de manteniment, en el període 
2021/2026, per a la prevenció d’incendis en el terme d’Òdena, conté també els plànols 
on s’indiquen les infraestructures de prevenció, la xarxa bàsica i el pla renovació de 
camins i d’hidrants. 
 
Atesa la necessitat de validar la revisió de l’esmentat Pla.  
 
PROPOSO al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.-  Aprovar inicialment la revisió del Pla Municipal de Prevenció d’Incendis 
forestals del municipi d’Òdena pel període 2021/2026, elaborat per l’Oficina Tècnica de 
Prevenció municipal d’incendis forestals de la Diputació de Barcelona. 
  



 

 

Segon.- Publicar aquest acord en el BOPB, a l’objecte de que en el termini de trenta 
dies hom pugui presentar les al·legacions que consideri convenients, entenent-se 
aprovat definitivament el Pla si durant aquest termini no es presenta cap al·legació. 
 
Tercer .- Trametre una còpia digital del document PPI 21/26 i dels arxius cartogràfics al 
Servei de Prevenció d’Incendis Forestals del DARP. 
 
09. PRECS I PREGUNTES    
 
10. URGÈNCIES        


