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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
Identificació de la sessió 
Núm.: 7/2013   
Caràcter: extraordinària 
Data: 22 de febrer de 2013 
Horari: 08:00 a 08:20 hores 
Lloc: Sala de Junta de Govern 
 

Assistents 
Jordi Solé i Ferrando, alcalde 
Vicenç Personat i Pallarès, 1r tinent d’alcalde 
Montserrat Grau Giner, 2a tinenta d'alcalde 
Jaume Mauri Sala, 3r tinent d'alcalde 
Isidre Pineda Moncusí, 4t tinent d'alcalde 

Secretari 
Montserrat Soley Artigas, secretària accidental 
 
 
0. Incorporació d’urgència d’un punt dins de l’ordre del dia 
L’alcalde proposa que es voti la urgència d’un punt, presentat pel regidor d'Obra 
Pública, per incorporar-lo a l’ordre del dia d’aquesta sessió, essent aquest el 
següent: 
 

• Abonar a Schlinder, SA l'import de la factura no pagada amb l'ingrés de 
l'execució parcial de l'aval dipositat a l'ajuntament com a garantia definitiva 
per a la instal.lació de l'ascensor a l'espai de suport a la creació i 
consolidació d’empreses (La Piqueta), expedient número TOPO201002232. 

 
A continuació es vota l’esmentada urgència i s’aprova per unanimitat dels presents 
incorporar a l’ordre del dia de la sessió, amb el punt núm. 7.01, l’assumpte 
referenciat. 

 
Per la qual cosa, l’ordre del dia queda configurat de la manera següent: 
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Ordre del dia 
 
1. Aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de data 15 de febrer de 2012. 
 
2. Anàlisi dels dictàmens del regidor d’Hisenda i Promoció Econòmica, en els 
quals es proposa: 
2.01 Aprovar el Compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de 
Gestió Tributària i el Compte de la gestió de multes per infraccions de circulació, 
corresponents a l’exercici 2012. 
 
2.02 Aprovar la devolució d’ingrés en concepte de renúncia parcial de la subvenció 
atorgada pel SOC en el marc del projecte Treball als barris 2011, pel Programa 
d’experienciació denominat “Connexió del Nucli Històric de Caldes amb el lleure, 
l’educació i l’esport”.  
 
2.03 Aprovar les quotes per a l’any 2013 corresponents als contractes de 
subministrament que l’Ajuntament de Caldes de Montbui té adjudicats mitjançant 
el seu arrendament amb el manteniment inclòs. 
 
3. Anàlisi dels dictàmens del regidor de Cultura i Patrimoni, en els quals es 
proposa: 
3.01 Aprovar el contingut íntegre del conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Caldes de Montbui per exhibir l’exposició “I + D. 
IBERS + DESENVOLUPAMENT”. 
 
4. Anàlisi dels dictàmens del regidor d’Acció Social, en els quals es proposa: 
4.01 Aprovar els documents comptables d’autorització, de disposició i d’obligació 
econòmica a favor d’alumnes de l’escola El Calderí i d’una alumna de l’escola 
Montbui, en concepte d’ajuts econòmics per a menjador escolar del primer 
trimestre del curs 2012/2013, concedits pel Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
5. Anàlisi dels dictàmens del regidor d’Espais Públics i Sostenibilitat, en els quals 
es proposa: 
5.01 Aprovar el plec de clàusules administratives particulars per l’adjudicació del 
contracte d’arrendament pel sistema de rènting de les lluminàries de l’enllumenat 
públic de Caldes de Montbui als barris de Can Rosell, Lledoners, Saulons, Font 
dels Enamorats, Can Valls i Torre Negrell; iniciar l’expedient de contractació i 
aprovar el document comptable d’autorització de la despesa, expedient número 
TC204-2013-000009. 
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6. Anàlisi dels dictàmens del regidor d’Urbanisme, Planejament Territorial i 
Urbanitzacions, en els quals es proposa: 
6.01 Concedir llicència d’obra major a ANTONI TUSELL CASABAYÓ, expedient 
TL101-2013-39.  
 
7. Anàlisi dels dictàmens del regidor d'Obra Pública, en els quals es proposa: 
7.01 Abonar a Schlinder, SA l'import de la factura no pagada amb l'ingrés de 
l'execució parcial de l'aval dipositat a l'ajuntament com a garantia definitiva per a la 
instal.lació de l'ascensor a l'espai de suport a la creació i consolidació d’empreses 
(La Piqueta), expedient número TOPO201002232. 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1 APROVAR L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 
15 DE FEBRER DE 2013. 
   
L'alcalde obre la sessió, la secretària llegeix l'esborrany de l'acta de la sessió 
anterior del dia 15 de febrer de 2013, i la Junta de Govern Local, per unanimitat 
dels presents, l'aprova. 
 
 
2 ANÀLISI DELS DICTÀMENS DEL REGIDOR D'HISENDA I PROMOCIÓ 
ECONÒMICA, EN ELS QUALS ES PROPOSA: 
 
2.01 APROVAR EL COMPTE DE LA GESTIÓ RECAPTATÒRIA REALITZADA 
PER L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA I EL COMPTE DE LA GESTIÓ DE 
MULTES PER INFRACCIONS DE CIRCULACIÓ, CORRESPONENTS A 
L’EXERCICI 2012. 
 
Identificació de l’expedient 
Expedient número 24/2013 d’Intervenció relatiu a l’aprovació del Compte de la 
Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària durant 
l’exercici 2012 i el Compte de la gestió de multes per infraccions de circulació del 
2012. 
 
 
 
Antecedents i fonaments de dret 
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Gestió de Recaptació de tributs 
 
L’Organisme de Gestió Tributària ha confeccionat el Compte de la Gestió de 
Recaptació de l’exercici 2012, corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut i 
liquidacions d’ingrés directe, així com a certificacions de descobert de tributs i 
preus públics liquidats per l’Ajuntament de Caldes de Montbui. 
 
S’ha verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb 
els fons transferits a l’Ajuntament. 
 
Vista la relació nominativa de deutors que configura l’estat demostratiu dels drets a 
cobrar, com estableix l’article 209.2 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i que importa les 
quantitats següents: 
 

- Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 
2012 
 
* Rebuts.....................................................................37.656,68 €  
* Liquidacions..........................................................616.208,81 € 
 
- Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 
2012 
 
* Rebuts.................................................................1.613.117,51 € 
* Certificacions.............................................. ........4.790.791,55 € 

 
S’han comprovat els saldos pendents de cobrament a 31 de desembre de 2012 
lliurats per l’ORGT i la informació que figura a l’aplicatiu de comptabilitat Sicalwin,  
identificant les diferències que s’especifiquen a continuació i de les quals es 
proposen els següents ajustos: 
1.- La informació facilitada per l’ORGT ens indica que el càrrec 507433 té un saldo 
de 446,07 €.  En canvi, a l’aplicatiu Sicalwin, com expedient 00507433 
(correspondència amb el càrrec ORGT) apareix un saldo de 446,08 (operació DR 
120090001293). 
La proposta de solució passaria per barrar l’operació 120090001293 per un import 
de 0,01 €. 
 
2.- La informació facilitada per l’ORGT ens indica que el càrrec 520900 té un saldo 
pendent de 300,00 €. En canvi, a l’aplicatiu Sicalwin, com expedient 00520900 
(correspondència amb el càrrec ORGT) apareix un saldo de 67,05 € (operació DR 
120090004313). 
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La proposta de solució passaria per generar una nova operació DR per un import 
de 232,95 € (diferència) amb el mateix número expedient (aplicació 20 39190 
sancions ordenances municipals). 
 
3.- La informació facilitada per l’ORGT ens indica que el càrrec 548724 té un saldo 
de 1.017,29 €.  En canvi, a l’aplicatiu Sicalwin, com expedient 00548724 
(correspondència amb el càrrec ORGT) apareix un saldo de 1.227,30 € (operació 
DR 120101001480). 
La proposta de solució passaria per barrar l’operació 120101001480 per un import 
de 210,01 € (diferència). 
 
4.- La informació facilitada per l’ORGT ens indica que el càrrec 569663 té un saldo 
de 379,86 €.  En canvi, a l’aplicatiu Sicalwin, com expedient 00569663 
(correspondència amb el càrrec ORGT) apareix un saldo de 612,81 € (operació 
DR 120101001482). 
La proposta de solució passaria per barrar l’operació 120101001482 per un import 
de 232,95 € (diferència). 
 
5.- La informació facilitada per l’ORGT ens indica que el càrrec 649167 no té 
saldo.  En canvi, a l’aplicatiu Sicalwin, com expedient 00649167 (correspondència 
amb el càrrec ORGT) apareix un saldo de 143,88 € (operació DR 120120000760 
de data 31/03/2012). En data 30/04/2012 es produeix dues operacions d’anul·lació 
d’ingrés per un import total de 143,88 €. Aquesta anul·lació d’ingrés va deixar amb 
saldo viu l’operació DR esmentada pel mateix import (143,88 €), per la qual cosa, 
la proposta de solució passaria per barrar l’operació 120120000760. 
 
6.- La informació facilitada per l’ORGT ens indica que el càrrec 662553 no té 
saldo.  En canvi, a l’aplicatiu Sicalwin, com expedient 00662553 (correspondència 
amb el càrrec ORGT) apareix un saldo de 90,54 € (operació DR 120120001190 de 
data 31/05/2012). En data 30/09/2012 es produeix una operació d’anul·lació 
d’ingrés per un import de 90,54 €. Aquesta anul·lació d’ingrés va deixar amb saldo 
viu l’operació DR esmentada pel mateix import (90,54 €), per la qual cosa, la 
proposta de solució passaria per barrar l’operació 120120001190. 
 
7.- La informació facilitada per l’ORGT ens indica que el càrrec 665958 no té 
saldo.  En canvi, a l’aplicatiu Sicalwin, com expedient 00665958 (correspondència 
amb el càrrec ORGT) apareix un saldo de 697,55 € (operació DR 120120001564 
de data 30/06/2012). En data 31/10/2012 es produeix una operació d’anul·lació 
d’ingrés per un import de 697,55 €. Aquesta anul·lació d’ingrés va deixar amb 
saldo viu l’operació DR esmentada pel mateix import (697,55 €), per la qual cosa, 
la proposta de solució passaria per barrar l’operació 120120001564. 
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8.- La informació facilitada per l’ORGT ens indica que els càrrecs següents tenen 
un saldo pendent de 3.475,00 € (aplicació 20 39190 sancions ordenances 
municipals): 

00660053     650,00 € 
00661071     300,00 € 
00665103  1.725,00 € 
00667137     800,00 € 
TOTAL  3.475,00 €   

En canvi, a l’aplicatiu Sicalwin, amb aquest expedients no apareix cap saldo. 
La proposta de solució passaria per a generar una nova operació DR amb aquest 
import i amb el mateix número expedient. De tal manera que incrementaria el 
saldo d’aquest expedient i coincidiria amb la informació ORGT. 
 
9.- Existeix una diferència de 1.940,56 € entre el saldo dels càrrecs que comunica 
l’ORGT i el saldo dels càrrecs pressupostaris de l’Ajuntament motivada pel càrrec 
núm. 585518 relatiu a les quotes de manteniment de l’Entitat Urbanística Can 
Maspons.  Aquestes quotes, en virtud dels pactes de col.laboració que 
l’Ajuntament manté amb les Entitats urbanístiques, es posen al cobrament per 
l’ORGT però en cap cas es poden considerar com a drets pressupostaris relatius a 
l’Ajuntament que es limita a transferir, a l’entitat urbanística, els cobraments que es 
reben periòdicament. 
 
10.- Existeix una diferència de 3.325.303,09 € entre el saldo dels càrrecs que 
comunica l’ORGT i el saldo dels càrrecs pressupostaris de l’Ajuntament motivada 
pel càrrec núm. 616993 relatiu a les execucions subsidiàries, obres reurbanització 
i millora Can Valls. Aquest quotes en cap cas es poden considerar com a drets 
pressupostaris relatius a l’Ajuntament. 
 
 
Gestió de Recaptació de multes de circulació 
 
Vist el Compte de la Gestió de Recaptació de Multes de Circulació per sancions 
imposades per l’Ajuntament de Caldes de Montbui, que ha estat rendida per 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i corresponent a 
l’exercici 2012. 
 
Vista la relació nominativa de deutors que configura l’estat demostratiu dels drets a 
cobrar, com estableix l’article 209 del text refós de la llei reguladora de les 
hisendes locals i que importa les quanties següents: 
 
Pendent de cobrament en data 31 de desembre, per import de 134.191,38 euros. 
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Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i 
compensacions a favor de l’ORGT s’ha practicat correctament. 
 
 
Resolució 
 
Per tot això la Junta de Govern Local, per unanimitat dels presents, acorda: 
 
Primer. Aprovar el Compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de 
Gestió Tributària durant l’exercici 2012, corresponent a les liquidacions d’ingrés 
per rebut i liquidacions d’ingrés directe, així com a certificacions de descobert de 
tributs i preus públics liquidats per l’Ajuntament de Caldes de Montbui. 
 
Segon. Realitzar les operacions comptables proposades per tal de que els saldos 
pendents de cobrament a 31 de desembre de 2012 corresponents a les 
liquidacions d’ingrés per rebut i liquidacions d’ingrés directe, així com a 
certificacions de descobert de tributs i preus públics lliurats per l’ORGT 
coincideixin amb els que figuren en l’aplicatiu de la comptabilitat municipal. 
 
Tercer. Aprovar el Compte de la gestió de multes per infraccions de circulació 
corresponents a l’exercici 2012, realitzada per l’ORGT, així com el compte de 
liquidació resultant d’aquesta. 
 
Quart. Donar trasllat d’aquest acord a la Gerència i a la Unitat de Multes a l’ORGT 
de la Diputació de Barcelona per a la deguda constància i a l’Àrea Econòmica de 
l’Ajuntament. 
 
 
2.02 APROVAR LA DEVOLUCIÓ D’INGRÉS EN CONCEPTE DE RENÚNCIA 
PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL SOC EN EL MARC DEL 
PROJECTE TREBALL ALS BARRIS 2011, PEL PROGRAMA 
D’EXPERIENCIACIÓ DENOMINAT “CONNEXIÓ DEL NUCLI HISTÒRIC DE 
CALDES AMB EL LLEURE, L’EDUCACIÓ I L’ESPORT”.  
 
 
 
 
En aquests moments, la secretària informa que aquesta proposta d'acord, 
numerada amb el número 2.02, la presenta la regidora de Treball, en comptes del 
regidor d'Hisenda i Promoció Econòmica tal com consta a l'ordre del dia de la 
convocatòria d'aquesta sessió de junta de govern local. Per aquest motiu, se'n 
deixa constància. 
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Identificació de l’expedient 
 
Expedient número 2.7.1/2012 de Treball, relatiu al reintegrament parcial de la 
subvenció del SOC en el marc del projecte Treball als barris 2011. 
 
Antecedents 
 
I. En data 21/12/11 la directora de Programes del Servei d’Ocupació de Catalunya 
va resoldre per delegació, subvencionar a l’Ajuntament de Caldes de Montbui amb 
la quantitat de 97.392,84 €, per al finançament del Programa d’experienciació 
denominat “Connexió del Nucli Històric de Caldes amb el lleure, l’educació i 
l’esport”, amb núm. d’expedient BLB-053/11. 
 
II. En data 30/07/12 l’Ajuntament lliura a l’Àrea de Desenvolupament Local i als 
Serveis Territorials del SOC la justificació tècnica i econòmica, per un import total 
91.109,67 €, quantitat destinada a cobrir la despesa ocasionada pel cost salarial i 
quotes a la Seguretat Social dels treballadors contractats per al Programa 
d’experienciació “Connexió del Nucli Històric de Caldes amb el lleure, l’educació i 
l’esport”. La diferència entre la subvenció rebuda i el cost imputat a la subvenció, 
de 6.283,17 €, és la quantitat a la qual l’Ajuntament renúncia expressament, per 
tractar-se d’un import no utilitzat, que en aquell no es va poder retornat per no 
haver rebut encara la bestreta per l’import subvencionat. 
  
III. En data 18/01/13 el SOC transfereix a l’Ajuntament de Caldes de Montbui la 
quantitat de 97.392,84 € en concepte de bestreta de la subvenció atorgada en el 
marc de Treball als Barris 2011, sense descomptar l’import al qual l’Ajuntament ja 
havia renunciat expressament. 
 
IV. Per tot això, i d’acord amb la normativa reguladora, cal reintegrar al SOC la 
quantitat de 6.283,17 €, corresponents a part de la subvenció no utilitzada, i fer-ho 
al més aviat possible. 
 
 
 
 
 
 
Fonaments de dret 
 
- D’acord la Resolució EMO/173/2011, de 3 d’agost, per la qual s’obre la 
convocatòria per a l’any 2011 per a la concessió de subvencions en el marc del 
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projecte Treball als barris, per a la realització d’accions ocupacionals i de 
desenvolupament local en el marc del projecte “Treball als barris”. 
 
- D’acord amb l’Ordre TRE/395/2008, d’1 d’agost, per la qual s’estableix el règim 
de justificació econòmica de les subvencions previstes en els programes de 
polítiques actives d’ocupació que gestiona el Servei d’Ocupació de Catalunya,  
modificada per l’Ordre TRE/260/2009, de 15 de maig. 
 
 
Resolució 
 
Per tot això la Junta de Govern Local, per unanimitat dels presents, acorda: 
 
Primer. Aprovar la devolució d’ingrés per l’import de 6.283,17 €,  en concepte de 
renúncia parcial de la subvenció atorgada pel SOC en el marc del projecte Treball 
als barris 2011, pel Programa d’experienciació denominat “Connexió del Nucli 
Històric de Caldes amb el lleure, l’educació i l’esport”, amb núm. d’expedient BLB-
053/11, per import no utilitzat, a càrrec de l’aplicació pressupostària 50 45087 
Generalitat,  Subvencions treball, i amb núm. d’operació d’ingrés 120130000038. 
 
Segon. Efectuar el pagament, mitjançant transferència bancària, en la major 
brevetat possible, al compte restringit de la Generalitat de Catalunya, número 35-
0200135636 de “La Caixa”, entitat 2100, Oficina 1183, fent constar: “L’Ajuntament 
de Caldes de Montbui reintegra al SOC l’import corresponent a la renúncia parcial 
de la subvenció en el març del projecte “Treball als barris” 2011, amb número 
d’expedient BLB-053/11, del Programa d’experienciació denominat “Connexió del 
Nucli Històric de Caldes amb el lleure, l’educació i l’esport”. 
 
Tercer. Comunicar-ho a les parts interessades. 
 
 
2.03 APROVAR LES QUOTES PER A L’ANY 2013 CORRESPONENTS ALS 
CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENT QUE L’AJUNTAMENT DE CALDES DE 
MONTBUI TÉ ADJUDICATS MITJANÇANT EL SEU ARRENDAMENT AMB EL 
MANTENIMENT INCLÒS. 
 
Identificació de l’expedient 
 
Expedient núm. 3/2013 d’aprovació de les quotes de rènting dels contractes de 
subministrament corresponents a l’exercici  2013. 
 
 
Antecedents 
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L’Ajuntament de Caldes de Montbui va contractar en el seu dia els 
subministraments, mitjançant l’arrendament amb el manteniment inclòs, que 
figuren al quadre adjunt. 
 
Els contractes corresponents al quadre adjunt segueixen vigents, havent-se de 
pagar les corresponents quotes de l’exercici 2013. 
 
Contractes de subministraments vigents, en la modalitat d’arrendament: 
 

Renting Adjudicatari 
Quotes 
2012 Aplicació 

Xarxa bàsica telecomunicacions Policia Local BBVA Renting SA 3.172,89€ 60.132.20601
Copiadora digital Escola Música BNP Paribas Lease 

Group SA 
620,88€ 20.920.20500

Copiadora digital Oficina Atenció Ciutadà Rent and Tech 1.655,04€ 20.920.20500
Copiadora digital El Toc Siemens Renting SA 376,08€ 20.920.20500
Servidors xarxa informàtica municipal Siemens Renting SA 12.470,64€ 20.920.20600
Copiadora digital Escola d’adults Siemens Renting SA 1.089,00€ 20.920.20500
Fonts d’aigua dependencies municipals Grenke Alquiler SA 4.254,00€ 20.920.22101
Lluminàries enllumenat públic Bansabadell Renting 7.913,16€ 32.169.20300
Fotocopiadora 2ª i 3ª planta BNP Paribas 2.856,64€ 20.920.20500

 
Les esmentades quotes es carreguen, mensualment, als comptes corrents 
d’aquest Ajuntament. 
 
L’informe de la interventora de l’Ajuntament acredita que en  el pressupost 
municipal de 2013 hi ha suficient consignació pressupostària per atendre la 
despesa que es detalla a la part dispositiva d’aquest acord. 
 
 
Resolució 
 
Per tot això la Junta de Govern Local, per unanimitat dels presents, acorda: 
 
Primer. Aprovar les quotes per a l’any 2013 corresponents als contractes de 
subministrament que l’Ajuntament de Caldes de Montbui té adjudicats mitjançant 
el seu arrendament amb el manteniment inclòs, segons Annex I. 
 
Segon. Acceptar els càrrecs en compte corrent de les quotes corresponents a les 
contractacions esmentades, per a l’any 2013. 
 
Tercer. Comunicar el present acord a l’Àrea de Serveis Econòmics. 
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3 ANÀLISI DELS DICTÀMENS DEL REGIDOR DE CULTURA I PATRIMONI, EN 
ELS QUALS ES PROPOSA: 
 
3.01 APROVAR EL CONTINGUT ÍNTEGRE DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE CALDES DE 
MONTBUI PER EXHIBIR L’EXPOSICIÓ “I + D. IBERS + DESENVOLUPAMENT”. 
 
Identificació de l’expedient 
 
Expedient relatiu a la proposta de conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Caldes de Montbui per exhibir l’exposició “I + D. 
IBERS + DESENVOLUPAMENT “. 
 
 
Antecedents 
 
L’Ajuntament de Caldes de Montbui està interessat en exhibir l’exposició “I + D. 
IBERS + DESENVOLUPAMENT “ 
 
Es vol establir un conveni amb la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Caldes 
de Montbui per poder exposar l’exposició sobre el món Iber a Catalunya que 
serveixi per donar a conèixer les innovacions que els Ibers van aportar a la nostra 
història, i que avui encara formen part de la nostra quotidianitat. 
 
Del contingut del conveni es desprenen obligacions econòmiques que ha 
d’assumir l’Ajuntament de Caldes de Montbui a càrrec de l’aplicació pressupostària 
40.333.22615.  Les despeses que s’especifiquen són:  “Assumir a càrrec del seu 
pressupost municipal les despeses corresponents a les tasques de transport, 
càrrega i descàrrega, cost de les quals ascendeix a MIL EUROS (1.000,00 €) de 
conformitat amb el detall que s’inclou a la clàusula quarta del plec de condicions 
que s’adjunta. Aquestes despeses es satisfaran a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 40.333.22615.” 
 
S’adjunten com annexos la proposta de conveni entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui i les condicions generals de préstec de 
l’exposició “I + D. IBERS + DESENVOLUPAMENT”. 
 
 
Resolució 
 
Per tot això la Junta de Govern Local, per unanimitat dels presents, acorda: 
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Primer. Aprovar el contingut íntegre del conveni de col·laboració entre la Diputació 
de Barcelona i l’Ajuntament de Caldes de Montbui per exhibir l’exposició “I + D. 
IBERS + DESENVOLUPAMENT”. La proposta de conveni s’adjunta com annex.   
 
Segon. Aprovar la RC núm. 220130000759 per a la despesa pel transport de 
l’exposició per un import de 1.000 €. L’Ajuntament assumeix un cost de 1.000,00€ 
per aquesta exposició. 
 
Tercer. Comunicar l’acord a l’Àrea de Serveis Econòmics de l’Ajuntament de 
Caldes de Montbui. 
 
Quart. Comunicar l’acord a l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies de la 
Diputació de Barcelona. 
 
 
4 ANÀLISI DELS DICTÀMENS DEL REGIDOR D’ACCIÓ SOCIAL, EN ELS 
QUALS ES PROPOSA: 
 
4.01 APROVAR ELS DOCUMENTS COMPTABLES D’AUTORITZACIÓ, DE 
DISPOSICIÓ I D’OBLIGACIÓ ECONÒMICA A FAVOR D’ALUMNES DE 
L’ESCOLA EL CALDERÍ I D’UNA ALUMNA DE L’ESCOLA MONTBUI, EN 
CONCEPTE D’AJUTS ECONÒMICS PER A MENJADOR ESCOLAR DEL 
PRIMER TRIMESTRE DEL CURS 2012/2013, CONCEDITS PEL CONSELL 
COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL. 
 
Identificació de l’expedient 
 
Expedient número 6.2.4/2012, d’Acció Social, relatiu als ajuts econòmics per a 
menjador escolar del primer trimestre del curs 2012/2013 concedits pel Consell 
Comarcal del Vallès Oriental. 
 
Antecedents i Fonaments de dret 
 
I. La Junta de Govern Local, en la sessió de data 25 de maig de 2012, va acordar 
donar conformitat a les Bases reguladores dels ajuts de menjador per al curs 
escolar 2012/2013, els seus annexos i la convocatòria corresponent per al curs 
escolar 2012/2013, aprovats pel Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental en la 
sessió de data 18 d’abril de 2012. 
 
II. La Junta de Govern Local, en la sessió de data 21 de setembre de 2012, va 
acordar donar conformitat a la resolució dels ajuts de menjador escolar per al curs 
2012-2013 de la Comissió de Govern 8/2012 del Consell Comarcal del Vallès 
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Oriental, de 12 de setembre, per un import màxim per aquest curs de 24.675,50, 
s’adjunta a aquest acord. 
 
III. Segons les Bases reguladores dels ajuts de menjador del Consell Comarcal, 
aprovades pel Ple del Consell en sessió de 13 d’abril de 2011, sobre la revocació i 
acceptació de renúncies adoptades per la Comissió de Govern 2012/10, de 7 de 
novembre de 2012, el Consell notifica la concessió d’uns ajuts econòmics per als 
alumnes esmentats en l’annex 1. 
 
IV. El Consell Comarcal del Vallès Oriental concedeix uns ajuts econòmics per 
menjador escolar durant el curs 2012/2013, als alumnes de l’escola El Calderí, 
esmentats en l’annex 1, per canvi de situació familiar, contemplat en les bases 
reguladores dels ajuts de menjador del C C V O.  
 
V. S’ha de tenir en compte el traspàs de l’expedient de l’ajut econòmic per 
menjador escolar del curs 2012/2013, de l’alumna del l’escola Montbui, esmentada 
en l’annex 2 que s’adjunta a aquest acord, Z L F, del municipi on vivia 
anteriorment, Lliça d’Amunt a Caldes de Montbui. 
 
VI. L’educadora social de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, ha emès un informe,  
en data 19 de febrer de 2013, on acredita  la seva conformitat. 
  
 
Resolució 
 
Per tot això la Junta de Govern Local, per unanimitat dels presents, acorda: 
 
Primer. Aprovar el document comptable d’autorització, de disposició i  d’obligació 
per un import de 569,50 euros a favor dels alumnes de l’escola El Calderí, 
esmentats en l’annex 1 que s’adjunta a aquest acord, en concepte de les 
despeses de menjador escolar del primer trimestre (setembre, octubre, novembre i 
desembre) del curs 2012/2013 i pagar aquest import a la mateixa escola a càrrec 
de l’aplicació pressupostària número 48-231-48011 (Beques escoles) del 
pressupost de 2013. 
 
Segon. Aprovar el document comptable d’autorització, de disposició i  d’obligació 
per un import de 272,00 euros a favor de l’alumna de l’escola Montbui, esmentada 
en l’annex 2 que s’adjunta a aquest acord, en concepte de les despeses de 
menjador escolar del primer trimestre (setembre, octubre, novembre i desembre) 
del curs 2012/2013, i pagar aquest import a la mateixa escola a càrrec de 
l’aplicació pressupostària número 48-231-48011 (Beques escoles) del pressupost 
de 2013. 
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Tercer. Comunicar aquest acord a l‘Àrea de Serveis Econòmics i a les escoles 
esmentades. 
 
 
5 ANÀLISI DELS DICTÀMENS DEL REGIDOR D’ESPAIS PÚBLICS I 
SOSTENIBILITAT, EN ELS QUALS ES PROPOSA: 
 
5.01 APROVAR EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 
PER L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’ARRENDAMENT PEL SISTEMA DE 
RÈNTING DE LES LLUMINÀRIES DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE CALDES DE 
MONTBUI ALS BARRIS DE CAN ROSELL, LLEDONERS, SAULONS, FONT 
DELS ENAMORATS, CAN VALLS I TORRE NEGRELL; INICIAR L’EXPEDIENT 
DE CONTRACTACIÓ I APROVAR EL DOCUMENT COMPTABLE 
D’AUTORITZACIÓ DE LA DESPESA, EXPEDIENT NÚMERO TC204-2013-
000009. 

 
Identificació de l’expedient 
 
Expedient número TC204-2013-000009, referent a l’aprovació del Plec de 
clàusules administratives particulars i l’inici de la licitació del contracte 
d’arrendament pel sistema de rènting amb opció de compra de les lluminàries de 
l’enllumenat públic de Caldes de Montbui als barris de Can Rosell, Lledoners, 
Saulons, Font dels Enamorats, Can Valls i Torre Negrell. 
 
 
Antecedents 
 
I.- Tots els sectors que es veuen afectats per aquesta actuació presenten una 
sèrie de deficiències en la instal·lació de l’enllumenat públic pel que fa a les 
característiques dels suports i de les lluminàries, que és on es vol incidir amb 
aquest projecte. 
 
II.- Els serveis tècnics municipals han elaborat un annex tècnic per a la millora de 
l’eficiència energètica de l’enllumenat públic. 
 
III.- Els serveis jurídics municipals han redactat una proposta de Plec de clàusules 
administratives particulars que ha de regir la contractació de les obres a que es fa 
referència en  els apartats anteriors. 
 
IV.- El procediment d’adjudicació, en consideració a la quantia del contracte, és el 
procediment obert, tramitació ordinària i regulació harmonitzada.  
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V.- El pressupost total d’aquest contracte de subministrament és de 321.969,12 
euros, IVA inclòs. 
 
 
Fonaments de dret 
 

I. Els articles 109 i 110 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre 
(d’ara endavant TRLCSP), que regula la iniciació, el contingut i 
l’aprovació de l’expedient de contractació. 

 
II. Articles 157 i següents del  TRLCSP per la regulació del procediment 

obert. 
 

III. Article 115 TRLCSP que defineix els contractes de subministrament 
subjectes a regulació harmonitzada. 

 
IV. Article 159 TRLCSP que determina els terminis per presentar propostes. 

 
V. En el present supòsit, d’acord amb allò que disposa l’article 52.2.n) del 

Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat per 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i el decret d’Alcaldia de delegació 
de competències, l’òrgan competent per l’adopció de l’acord d’aprovació 
i disposició de l’obertura del procediment d’adjudicació del contracte 
d’arrendament pel sistema de rènting de les lluminàries de l’enllumenat 
públic de Caldes de Montbui és la Junta de Govern Local. 

 
 

Resolució 
 
Per tot això la Junta de Govern Local, per unanimitat dels presents, acorda: 
 
Primer. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars per a l’adjudicació 
del contracte d’arrendament pel sistema de rènting de les lluminàries de 
l’enllumenat públic de Caldes de Montbui als barris de Can Rosell, Lledoners, 
Saulons, Font dels Enamorats, Can Valls i Torre Negrell,  amb un pressupost per 
contracte de 321.969,12 euros IVA inclòs. 
 
Segon. Iniciar l’expedient de contractació per procediment obert, tramitació 
ordinària i regulació harmonitzada.  
 
Tercer. Aprovar el document comptable d’autorització de la despesa, per l’import 
de 13.415,38 euros (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 31 169 
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20300, rènting enllumenat públic, del vigent pressupost de l’Ajuntament de Caldes 
de Montbui.  
 
Aquest contracte té una durada de 48 mesos i els imports seran: 
 
Any 2013................................................................... 13.415,38 euros IVA inclòs. 
Any 2014 ...................................................................80.492,28 euros IVA inclòs. 
Any 2015 ...................................................................80.492,28 euros IVA inclòs. 
Any 2016................................................................... 80.492,28 euros IVA inclòs. 
Any 2017....................................................................67.076,90 euros IVA inclòs. 
 
Quart. Publicar aquest acord en el Diari Oficial de la Unió Europea, perquè en el 
termini de quaranta dies, a comptar des de la data de tramesa de l’anunci, els 
interessats puguin presentar les proposicions que estimin pertinents. També es 
publicarà en el Butlletí Oficial de l’Estat, en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i en el perfil del contractant, fent referència a la data de l’anunci publicat 
en el Diari Oficial de la Unió Europea. 
 
 
6 ANÀLISI DELS DICTÀMENS DEL REGIDOR D’URBANISME, PLANEJAMENT 
TERRITORIAL I URBANITZACIONS, EN ELS QUALS ES PROPOSA: 
 
6.01 CONCEDIR LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR A ANTONI TUSELL CASABAYÓ, 
EXPEDIENT TL101-2013-39.  
 
 
 
 
 
Identificació de l’expedient 
Expedient TL101-2013-39 relatiu a llicències d’obres majors. 
 
Antecedents 
ANTONI TUSELL CASABAYÓ ha sol.licitat una llicència urbanística per reforma 
d'habitatge, a la finca situada al carrer Vic, 13. 
 
Els serveis tècnics municipals han informat favorablement sobre la concessió de la 
llicència. 
 
Fonaments de dret 
El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
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Resolució 
Per tot això la Junta de Govern Local, per unanimitat dels presents, acorda: 
 
Primer. Concedir llicència urbanística, salvat el dret de propietat i sense perjudici 
de tercer, al peticionari següent: 
 
NÚM. EXPEDIENT: TL101-2013-39  
PETICIONARI: ANTONI TUSELL CASABAYÓ 
OBJECTE: Llicència d’obres per reforma d'habitatge. 
EMPLAÇAMENT: Vic, 13. 
QUOTA TRIBUTÀRIA: 1.075,93 €. 
CONDICIONS ESPECIALS: 
• S’acompliran les disposicions vigents en matèria d’enderrocs i altres residus de 

la construcció (Decrets 201/1994 i Decret 161/2001). El sol·licitant de la 
llicència haurà d’acreditar haver signat amb un gestor autoritzat un document 
d’acceptació que garanteixi la correcta destinació dels residus separats per 
tipus. 

• S’acompliran les disposicions vigents en matèria de seguretat i salut. 
• La llicència no autoritza el gual, la instal·lació de la grua, ni l’ocupació de la via 

pública, en cas de precisar-se. Per poder efectuar els treballs de càrrega i 
descàrrega de materials i altres mesures de protecció de l’obra que puguin 
tenir incidència en la circulació i en l’espai públic, s’haurà d’avisar prèviament a 
la policia local i obtenir-ne l’autorització. 

 
Segon. Notificar el present acord a l’interessat.  
 
 
7. ANÀLISI DELS DICTÀMENS DEL REGIDOR D'OBRA PÚBLICA, EN ELS 
QUALS ES PROPOSA: 
 
7.01 ABONAR A SCHLINDER, SA L'IMPORT DE LA FACTURA NO PAGADA 
AMB L’INGRÉS DE L’EXECUCIÓ PARCIAL DE L’AVAL DIPOSITAT A 
L’AJUNTAMENT COM A GARANTIA DEFINITIVA PER A LA INSTAL.LACIÓ DE 
L'ASCENSOR A L'ESPAI DE SUPORT A LA CREACIÓ I CONSOLIDACIÓ 
D’EMPRESES (LA PIQUETA), EXPEDIENT NÚMERO TOPO201002232. 
 
Identificació de l’expedient 
 
Expedient número TOPO201002232, referent al pagament de les factures a 
Schindler, SA 
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Antecedents 
 
I.- La Junta de Govern local, en sessió de data 21 de desembre de 2012, va 
aprovar l’acord la part dispositiva del qual diu literalment: 
 
“Primer. Declarar l’incompliment parcial del contracte de l’obra anomenada 
construcció d’un espai de suport a la creació i consolidació d’empreses per part de 
l’empresa Toni Clotet, SLU, en el que respecta a la posada en funcionament de 
l’ascensor. 
 
Segon. Executar parcialment, per l’import de 11.096,91 euros requerits a 
l’empresa en data 23 de novembre de 2012,  la fiança dipositada per 
Construccions Toni Clotet, SLU en concepte de garantia definitiva per l’execució 
de l’obra de construcció espai de suport a la creació i consolidació d’empreses. 
 
Tercer. Requerir a l’entitat CAIXABANK SA per a que, en el termini d’un mes, 
ingressi, al compte corrent que l’ajuntament disposa en aquesta entitat amb núm. 
2100-3160-91-  , la quantitat de 11.096,91 euros en concepte d’execució parcial de 
l’aval amb núm. de registre 9340.03.1205660-41. 
 
Aquest import haurà de servir per pagar, subsidiàriament, les factures que 
Schindler, S.A. presentarà a l’Ajuntament, per la instal·lació de l’ascensor a l’espai 
de suport a la creació i consolidació d’empreses de Caldes de Montbui (La 
Piqueta), que no han estat abonades per Construccions Toni Clotet, SLU. i que 
seran liquidades un cop estigui l’ascensor en funcionament amb tota la 
documentació preceptiva. 
 
Quart. Comunicar aquest acord als interessats, a Caixabank i als serveis 
econòmics de l’Ajuntament.” 
 
II.- Caixabank, en data 15 de febrer de 2013, ha transferit a l’Ajuntament de 
Caldes de Montbui la quantitat de 11.096,91 euros que s’hauran de destinar a 
liquidar la factura pendent de pagament a Schlinder, SA per part de Construccions 
Toni Clotet, SLU, per tal de que es procedeixi a la connexió de l’ascensor a l’espai 
de suport a la creació i consolidació d’empreses de Caldes de Montbui (La 
Piqueta) i corresponent legalització. 
 
 
Fonaments de dret 
 
Llei de Contractes del Sector públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre. 
 



 
 

 

Plaça de la Font del Lleó, 11 
Tel. 93 865 56 56 
Fax 93 865 56 57 
www.caldesdemontbui.cat 
08140 Caldes de Montbui 

 
Resolució 
 
Per tot això la Junta de Govern Local, per unanimitat dels presents, acorda: 
 
Primer. Abonar a Schlinder, SA la quantitat de 11.096,91 euros, amb càrrec a 
l’aplicació extrapressupostària núm. 20500, corresponent a la factura que 
Construccions Toni Clotet, SLU no va pagar a l’empresa que serà finançada amb 
l’ingrés de l’execució parcial de l’aval que Construccions Toni Clotet SLU havia 
dipositat a l’Ajuntament com a garantia definitiva d’aquesta obra.  
 
Segon. Requerir a Schlinder, SA perquè, un cop abonada la quantitat pendent de 
pagament, posi en marxa i legalitzi l’ascensor de l’espai de suport a la creació i 
consolidació d’empreses de Caldes de Montbui (La Piqueta). 
 
Tercer. Comunicar aquest acord als interessats. 
 
 
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretària, aquesta acta. 
 
La secretària acctal.    Vist i plau 
       L’alcalde 
 
 
 
Montserrat Soley Artigas    Jordi Solé i Ferrando 
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