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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Identificació de la sessió
Núm.: 6/2014
Caràcter: ordinari
Data: 14 de febrer de 2014
Horari: 13:30 a 13:55 hores
Lloc: sala de la Junta de Govern de la casa consistorial

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

No assisteix havent excusat la seva absència
Jordi Solé i Ferrando, alcalde 

Secretari
Montserrat Campos Bermúdez, secretària accidental

0. Incorporació d’urgència de dos punts dins de l’ordre del dia
L’alcalde accidental proposa que es voti la urgència dos punts que presenta, un
el  regidor  d'Obra  Pública  i  un  altre  el  regidor  de  Recursos  Humans,  per
incorporar-los a l’ordre del dia d’aquesta sessió, essent aquests els següents:

• Aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu per la construcció d'un
aparcament provisional al carrer Escoles Pies cantonada Av. Pi i Margall
de  Caldes de Montbui;  i  aprovar  el  plec  de clàusules  administratives
particulars  i  l'inici  de  l’expedient  de  contractació  de  les  esmentades
obres, expedient TO102-2014-000001.

• Subscriure el conveni de cooperació educativa amb la Fundació Privada
Institut  Educació  Contínua  de  la  Universitat  Pompeu Fabra,  per  a  la
realització  de  pràctiques  acadèmiques  externes  a  favor  d'alumnes
d'aquesta Fundació, expedient RH/29/2014/GAFEX.

A continuació  es  vota  l’esmentada  urgència  i  s’aprova  per  unanimitat  dels
presents incorporar a l’ordre del dia de la sessió l’assumpte referenciat amb el
número 7.01 i 8.01, respectivament.

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 7 de febrer de
2014.

2. Anàlisi dels dictàmens de l'alcalde, en els quals es proposa:
2.01 Aprovar  l'aportació  econòmica a favor  de l'Associació  de  Voluntaris  de
Protecció Civil de Caldes de Montbui, en concepte de despeses diverses per a
la gestió dels projectes de l'any 2014, expedient CEGD2010002.

3. Anàlisi dels dictàmens del regidor d'Hisenda i Promoció Econòmica, en
els quals es proposa:
3.01 Aprovar  el  contingut  del  conveni  amb l’Ajuntament  de  Santa  Eulàlia  de
Ronçana per establir el calendari per al pagament del deute pendent per part
de Santa Eulàlia de Ronçana, corresponent a les obres de reurbanització de
Can Maspons, expedient 31/2013.

4.  Anàlisi  dels  dictàmens  del  regidor  d'Acció  Social,  en  els  quals  es
proposa:
4.01  Ratificar  el  Decret  d'Alcaldia  número  1547/2013,  de  31  de  desembre,
d'aprovació d'una factura del Col.legi d'Advocats de Granollers, en concepte de
despesa de les hores de dedicació de servei d'assessorament i d'intermediació
hipotecària,  del  quart  trimestres  2013,  als  serveis  socials  de  l'Ajuntament,
expedient 6.1.4/2012.

4.02  Aprovar  el  contingut  del  conveni  de  col·laboració  amb  el  Col·legi
d’Advocats  de  Granollers,  per  la  continuació  en  el  funcionament  del  servei
d’Assessorament i d’Intermediació Hipotecari durant aquest any 2014, i aprovar
un document d’Autorització i de Disposició per la despesa econòmica d’aquest
exercici 2014, expedient 6.1.4/2014.

4.03  Aprovar  el  contingut  del  conveni  de  col·laboració  amb l’Associació  de
Pares al Servei de les Persones amb Discapacitats Intel·lectuals de Caldes de
Montbui,  per  al  desenvolupament  de  les  activitats  d’aquesta  entitat  durant
l'exercici de 2014, i aprovar un document d’Autorització i de Disposició per la
despesa econòmica d'aquest exercici 2014, expedient 6.2.13/2014.

5. Anàlisi dels dictàmens del regidor de Cultura, en els quals es proposa:
5.01 Aprovar el contingut del conveni de col·laboració amb l’entitat Fundació
Casino  de  Caldes,  Fundació  Privada,  per  a  l’any  2014,  i  una  aportació
econòmica ordinària  i  una altra  extraordinària,  a  fi  de poder  dur  a  terme el
desenvolupament de la programació cultural especificada al conveni, expedient
2.11/2014.
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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  MARÍA ASUNCIÓN ZAVALA DURÁN,
expedient TL102-2014-33.

6.02 Concedir llicència d'obra major a ARIADNA I LLUÍS MONTOLIU MOLIST,
expedient TL102-2014-32.

6.03  Concedir  llicència  d'obra  major  a  Jordi  Farriol,  en  representació  de  la
COMUNITAT DE PROPIETARIS del c. Aparici, 2, expedient TL101-2014-29.

7.  Anàlisi  dels  dictàmens  del  regidor  d'Obra  Pública  en  els  quals  es
proposa:
7.01  Aprovar  inicialment  el  projecte bàsic  i  executiu  per  la  construcció  d'un
aparcament provisional al carrer Escoles Pies cantonada Av. Pi i  Margall  de
Caldes de Montbui; i aprovar el plec de clàusules administratives particulars i
l'inici  de  l’expedient  de  contractació  de  les  esmentades  obres,  expedient
TO102-2014-000001.

8. Anàlisi dels dictàmens del regidor de Recursos Humans, en els quals es
proposa:
8.01 Subscriure el conveni de cooperació educativa amb la Fundació Privada
Institut Educació Contínua de la Universitat Pompeu Fabra, per a la realització
de pràctiques acadèmiques externes a favor  d'alumnes d'aquesta Fundació,
expedient RH/29/2014/GAFEX.

Desenvolupament de la sessió

1.  APROVAR L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE
DATA 7 DE FEBRER DE 2014.
 
L’alcalde accidental obre la sessió, la secretària accidental llegeix l’esborrany
de l’acta de la sessió anterior del dia 7 de febrer de 2014, i la Junta de Govern
Local, per unanimitat dels presents, l’aprova.

2.  ANÀLISI  DELS  DICTÀMENS  DE  L'ALCALDE,  EN  ELS  QUALS  ES
PROPOSA:
2.01 APROVAR L'APORTACIÓ ECONÒMICA A FAVOR DE L'ASSOCIACIÓ DE
VOLUNTARIS  DE  PROTECCIÓ  CIVIL  DE  CALDES  DE  MONTBUI,  EN
CONCEPTE  DE  DESPESES  DIVERSES  PER  A  LA  GESTIÓ  DELS
PROJECTES DE L'ANY 2014, EXPEDIENT CEGD2010002.
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Identificació de l’expedient

Expedient  número  CEGD20140002  referent  a  l’aprovació  de  l’aportació
econòmica  de  l’Associació  de  Voluntaris  de  Protecció  Civil  de  Caldes  de
Montbui.

Antecedents

I. En data 21 de juliol de 2009 l’ajuntament de Caldes de Montbui i l’Associació
de Voluntaris de Protecció Civil de Caldes de Montbui van signar un conveni de
col·laboració,  encomanant  a  l’Associació  de  Voluntaris  la  col·laboració
desinteressada en tasques de protecció civil  dins el  municipi  de Caldes de
Montbui, i finançades amb pressupost municipal.

II.  L'esmentada  associació  ha  presentat  la  justificació  dels  comptes
corresponents a l’exercici 2013 per un import total de 6.802,52 euros.

III.  En data 20 de febrer  de 2013 l’ajuntament va  abonar  10.000 euros,  en
concepte  de  subvenció,  a  l’Associació  de  Voluntaris  de  Protecció  Civil,  del
quals només n’han justificat 6.802,52 euros.

IV. L’aportació econòmica de l’Ajuntament per a l’any 2014 és de 10.500 euros
dels quals, una vegada descomptat l’import de 3.197,48 euros no justificats,
resulta la quantitat de 7.302,52 euros.

V. Les despeses que es justifiquen, a l’efecte de la present subvenció i lligades
a l’objecte del conveni, no han servit per justificar cap altra subvenció.

VI. L'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Caldes de Montbui no ha
rebut cap subvenció ni aportació lligada a activitats objecte del conveni.

VII. D'acord amb el contingut de l'Informe proposta emès, en data 29 de gener
de 2014, pel cap de l'Àrea de la Policia Local.

Fonaments de dret

De conformitat amb tot el que s’ha exposat i d’acord amb el que s’estableix al
Decret 660/2011, de 14 de juny.

Resolució

Per tot això la Junta de Govern Local, per unanimitat dels presents, acorda:
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Primer.  Aprovar  l’aportació  econòmica,  mitjançant  el  document  comptable
d'Autorització, de Disposició i de reconeixement de l'Obligació, per import de
7.302,52  euros  a  favor  de  l’Associació  de  Voluntaris  de  Protecció  Civil  de
Caldes de Montbui,  en concepte de despeses diverses per a la gestió dels
projectes  de  l’any  2014,  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  número
60.134.48000 (Protecció Civil) del Pressupost Municipal 2014.

Segon. Comunicar l’acord a l’Àrea Econòmica de l’Ajuntament, així com a les
persones interessades.

3.  ANÀLISI  DELS DICTÀMENS DEL REGIDOR D'HISENDA I  PROMOCIÓ
ECONÒMICA, EN ELS QUALS ES PROPOSA:
3.01  APROVAR  EL CONTINGUT  DEL CONVENI  AMB L’AJUNTAMENT  DE
SANTA EULÀLIA DE RONÇANA PER  ESTABLIR  EL CALENDARI  PER AL
PAGAMENT DEL DEUTE  PENDENT PER  PART DE  SANTA EULÀLIA DE
RONÇANA,  CORRESPONENT  A LES  OBRES  DE  REURBANITZACIÓ  DE
CAN MASPONS, EXPEDIENT 31/2013.

Identificació expedient

Expedient número 31/2013 relatiu al conveni a formalitzar entre l’Ajuntament de
Caldes de Montbui i l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, per establir el
calendari  pel  pagament  del  deute  pendent  per  part  de  Santa  Eulàlia  de
Ronçana corresponent a les obres de reurbanització de Can Maspons.

Antecedents

I. El deute corresponent a aquest conveni és relatiu a les obligacions que es
van contreure en data 15 de desembre de 2008, amb la signatura del Conveni
de col·laboració entre l’Ajuntament de Caldes de Montbui i  Santa Eulàlia de
Ronçana per a l’execució de les obres d’urbanització de Can Maspons.

L’ esmentat conveni establia, entre d’altres pactes, el següent:

“Quart.- Les parts declaren conèixer i acceptar que el cost d’execució de les
obres d’Urbanització de Can Maspons, a reserves de la seva adjudicació i de la
liquidació del contracte que s’adjudiqui, és de 4.724.570,25 € (IVA inclòs).

Cinquè.- Els Ajuntaments tenen obligació de pagar el cost total d’execució de
les obres a raó de la participació que correspon a cada un dels ajuntaments,
d’acord amb la separata aprovada en el Ple celebrat per Caldes de Montbui en
data 11 d’octubre de 2007:
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1 Caldes de Montbui: Pressupost Contracte: 4.447.001,75 €
2 Santa Eulàlia de Ronçana: Pressupost contracte: 227.568,50 €

Total pressupost execució per contracte: 4.724.570,25 €.

Sisè.- El pagament de les obres d’urbanització de cada un dels municipis es
farà mitjançant certificacions d’obra executada, en el termini màxim d’un mes
des de la notificació de l’acord d’aprovació de la certificació.
...”

II. Aquest pacte cinquè va ser modificat i formalitzat per ambdós ajuntaments
mitjançant  la  signatura  d’un  annex  al  conveni  citat  en  el  qual  s’establia
modificar el pacte cinquè del conveni de cooperació interadministrativa anterior
en el sentit d’incorporar el concepte de direcció facultativa, d’import 52.200 € i
repercutir-lo  a  cada  ajuntament  d’acord  amb  el  coeficient  de  participació
establert  en  el  conveni.  A  resultes  d’aquesta  incorporació, l’import  que
pertocava aportar a l’Ajuntament de Santa Eulàlia es va fixar en 280.635,25
euros.

Posteriorment, el mateix pacte cinquè indicat va modificar-se de nou mitjançant
la signatura del segon annex al conveni en el qual s’establia que l’aportació de
l’Ajuntament  de  Santa  Eulàlia  de  Ronçana  seria  de  313.889,09  euros  que
corresponia a un 5,875 % del total del cost de l’obra.

Finalment, el Ple de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, en sessió de data 28
de juliol de 2011 va aprovar la liquidació definitiva de l’obra de reurbanització
del sector de Can Maspons per import de 4.984.493,52 euros amb el següent
repartiment:

Cost total de l’obra 4.984.493,52 €
Preu d’adjudicació obra reurbanització a Serxarsa 3.889.413,28 €
Preu modificat 1.042.880,24 €
Cost direcció facultativa 52.200,00 €
Finançament
Aportació Ajuntament Santa Eulàlia de Ronçana 292.838,99 €
Import per l’Ajuntament de Caldes de Montbui 4.691.654,53 €
Contribucions especials 90 % 4.222.489,08 €
Aportació municipal 10 % 469.165,45 €

El deute que es va requerir en el  seu dia correspon a la totalitat del deute
aprovat  en  la  liquidació  definitiva  minorat  amb  les  entregues  a  compte
realitzades amb els ingressos bancaris següents:
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Data ingrés Import ingressat
28/09/2010 30.397,30 €
23/11/2010 22.022,25 €
27/12/2010 36.247,21 €
06/06/2011 54.152,43 €

Total del deute requerit: 150.019,80 €, d’acord amb el requeriment notificat en
data  3  d’abril  de  2013.  D’aquest  import,  l’Ajuntament  de  Santa  Eulàlia  de
Ronçana ha pagat l’ import de 4.000 euros el 3 de febrer de 2014.

III. La intenció d’ambdues parts és d’arribar a un acord pel pagament del deute
indicat  per  tal  de  no demorar  més  el  deute  pendent.  L’acord  consisteix  en
realitzar un pagament mensual per import de 4.000 euros per tal de cancel·lar
el deute el 28 de febrer de 2017.

Fonaments jurídics

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
 

- Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

- D’acord amb l’apartat h) del Decret d’Alcaldia número 660/2011, de data 14 de
juny, que acorda les atribucions de la Junta de Govern, segons el qual:

“h) L’aprovació dels convenis amb altres administracions, entitats de dret
públic i ens privats per als quals sigui competent aquesta alcaldia, per raó
de  quantia  o  de  matèria,  sempre  que  aquestes  no  tinguin  el  caràcter
d’indelegables”.

Resolució

Per tot això la Junta de Govern Local, per unanimitat dels presents, acorda:

Primer.  Aprovar  el  contingut  del  conveni  entre  l’Ajuntament  de  Caldes  de
Montbui  i l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, per establir el calendari
pel  pagament  del  deute  pendent  per  part  de  Santa  Eulàlia  de  Ronçana
corresponent a les obres de reurbanització de Can Maspons,  conveni que es
transcriu literalment a continuació:
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“ CONVENI DE COL·LABORACIÓ
CALDES DE MONTBUI I SANTA EULÀLIA DE RONÇANA

REUNITS

A Caldes de Montbui,   ........  de febrer de 2014

D’una part el senyor Jordi Solé i Ferrando, Alcalde President de Caldes de Montbui, de
qui  ometo  les  circumstàncies  personals  ja  que  actua  en  nom  i  representació  de
l’Ajuntament de Caldes de Montbui, assistit pel senyor Eduard Lluzar López de Briñas,
Secretari de la Corporació.

I  d’altra  banda,  el  senyor  Joaquim  Brustenga  i  Etxauri,  Alcalde  President  de
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, de qui ometo les circumstàncies personals
ja que actua en nom i representació de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana,
assistit pel senyor Josep Lluís Llavata i Ferrer, Secretari de la Corporació.

MANIFESTEN

I. Per conveni entre els Ajuntaments de Caldes de Montbui i Santa Eulàlia de Ronçana
de data 15 de desembre de 2008, es va formalitzar la col·laboració per a l’execució de
les obres d’urbanització de Can Maspons.

II.  El  pacte  cinquè  d’aquest  conveni  establia  l’obligació  de  pagar  el  cost  total
d’execució  de  les  obres  a  raó  de  la  participació  que  correspon  a  cadascun  dels
ajuntaments i n’establia un import segons pressupost del contracte que, d’acord amb la
separata aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Caldes de Montbui en sessió de data 11
d’octubre de 2007, és:

Caldes de Montbui 4.447.001,75 euros
Santa Eulàlia de Ronçana    227.568,50 euros 

Total execució obra 4.724.570,25 euros

III. Tal i com s’establia al pacte sisè del conveni esmentat, l’Ajuntament de Caldes de
Montbui  ha  anat  notificant  els  imports  que  havia  de  pagar  l’Ajuntament  de  Santa
Eulàlia  de  Ronçana  en  funció  del  coeficient  establert  i  aplicat  a  les  certificacions
d’obres executades.

IV. Per acord del Ple de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, en sessió de data 28 de
juliol  de 2011,  es va aprovar  la  liquidació definitiva de l’obra de reurbanització del
sector  de  Can  Maspons  per  un  import  de  4.984.493,52  euros,  d’acord  amb  la
distribució següent:

Caldes de Montbui 4.691.654,53 euros
Santa Eulàlia de Ronçana    292.838,99 euros 

Total execució obra 4.984.493,52 euros

V. L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, pels imports, coeficients i conceptes
esmentats, deu a l’Ajuntament de Caldes de Montbui la quantitat de 150.019,80 euros,
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dels quals s’han abonat en data 3 de febrer de 2014, 4.000 euros, per la qual cosa, a
data d’avui, el deute és de 146.019,80 euros.

VI.  La intenció d’ambdues parts és la d’arribar a un acord pel pagament del deute
indicat.

VII. Com a conseqüència de les converses mantingudes entre les parts, aquest acord
consisteix  en  que l’Ajuntament  de Santa  Eulàlia  de Ronçana satisfarà  la  quantitat
deguda a l’Ajuntament de Caldes de Montbui, de 150.019,80 euros, a raó de 4.000
euros mensuals a partir del 31 de gener de 2014 (aquest primer termini consta com a
pagat el 3 de febrer de 2014), fins al 31 de gener de 2017, i la quantitat de 2.019,80
euros a pagar el 28 de febrer de 2017 per completar tot el deute pendent, mitjançant
un ingrés al compte corrent designat a l’efecte sense que sigui necessari cap més
reclamació per part de l’Ajuntament de caldes de Montbui.

VIII. Aquest conveni entrarà en vigor en la data de formalització de l'última de les parts,
i s’extingirà per tot el contingut amb el compliment de l’obligació de pagament que va
contraure Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana segons els convenis esmentats
anteriorment.

IX.  El  present  conveni  té  naturalesa  administrativa.  Les  discrepàncies  que  puguin
sorgir en la seva aplicació seran resoltes per mutu acord de les parts i si fos necessari,
es  podran  acollir  als  Tribunals  de  la  Jurisdicció  Contenciosa  Administrativa  que
corresponguin (Barcelona).
  
I, en senyal de conformitat, signen les parts, en dos exemplars, i a un sol efecte, amb
l’assistència  dels  corresponents  secretaris,  que  en  donen  fe,  en  el  lloc  i  la  data
esmentats a l’encapçalament. 

Ajuntament de Caldes de Montbui                  Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana
L’alcalde               L’alcalde

Jordi Solé i Ferrando                          Joaquim Brustenga i Etxauri

El secretari                       El secretari “

Segon.  Facultar  l’alcalde  president  de  l’Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui,
senyor  Jordi  Solé  i  Ferrando,  i  el  senyor  Eduard  Lluzar  López  de  Briñas,
secretari general de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, tan àmpliament com
sigui menester i en dret es requereixi, per a la signatura de l’esmentat conveni i
de tots aquells documents que es puguin derivar dels presents acords.

Tercer. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i a
l’Àrea Econòmica de l’Ajuntament de Caldes de Montbui. 
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4. ANÀLISI DELS DICTÀMENS DEL REGIDOR D'ACCIÓ SOCIAL, EN ELS
QUALS ES PROPOSA:
4.01  RATIFICAR EL DECRET D'ALCALDIA NÚMERO 1547/2013, DE 31 DE
DESEMBRE, D'APROVACIÓ D'UNA FACTURA DEL COL.LEGI D'ADVOCATS
DE  GRANOLLERS,  EN  CONCEPTE  DE  DESPESA DE  LES  HORES  DE
DEDICACIÓ  DE  SERVEI  D'ASSESSORAMENT  I  D'INTERMEDIACIÓ
HIPOTECÀRIA, DEL QUART TRIMESTRES 2013, ALS SERVEIS SOCIALS DE
L'AJUNTAMENT, EXPEDIENT 6.1.4/2012.

Identificació de l’expedient

Expedient número 6.1.4/2012, d’Acció Social, relatiu al conveni de col·laboració
per al funcionament d’un servei d’Assessorament i d’Intermediació Hipotecari
signat entre l’Il·ltre. Col·legi d’Advocats de Granollers i l’Ajuntament de Caldes
de Montbui. 

Antecedents

I.  Que  en  data  31  de  desembre  de  2013,  Jordi  Solé  i  Ferrando,  Alcalde
President  de  l’Ajuntament  Caldes  de  Montbui,  va  dictar  el  Decret  número
1547/2013,  mitjançant  el  qual  va  resoldre  aprovar,  entre  altres,  la  factura
número 23/13 d’un import de 1.249,99 euros de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de
Granollers,  en concepte de la despesa de les hores de dedicació de servei
d’assessorament  i  d’intermediació  hipotecària,  als  serveis  socials  de
l’Ajuntament Caldes de Montbui, durant el quart trimestre de 2013, segons el
conveni signat entre aquesta entitat i l’Ajuntament.
  
II. A continuació es transcriu el contingut literal de l’esmentat decret:

“DECRET NÚM.  1547/2013

Identificació de l’expedient
Expedient número 6.1.4/2012, d’Acció Social, relatiu al conveni de col·laboració
per  al  funcionament  d’un servei  d’Assessorament  i  d’Intermediació  Hipotecari
signat entre l’Il·ltre. Col·legi d’Advocats de Granollers i l’Ajuntament de Caldes
de Montbui. 

Antecedents i Fonaments de dret
I.  Mitjançant l’Acord de la Junta de Govern Local en la sessió del dia 21 de
desembre de 2012, es va aprovar el contingut del conveni de col·laboració entre
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers i l’Ajuntament de Caldes de Montbui
per  al  funcionament,  durant  l’exercici  2013,  d’un  servei  d’Assessorament  i
d’Intermediació Hipotecari. 

II. L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers ha presentat una factura de les
hores de dedicació de servei d’assessorament i d’intermediació hipotecària, als
Serveis  Socials  de  l’Ajuntament  Caldes  de  Montbui,  del  quart  trimestre
d’enguany.
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III.  El  responsable  de  l’oficina  local  d’habitatge  de  l’Ajuntament  ha  emès un
informe, en data 19 de desembre  de 2013, on acredita la seva conformitat.

Resolució

Primer.  Aprovar  la  factura  número  23/13  d’un  import  de  1.249,99  euros  de
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers, adjunta a aquest acord, en concepte
de  la  despesa  de  les  hores  de  dedicació  de  servei  d’assessorament  i
d’intermediació  hipotecària,  als  serveis  socials  de  l’Ajuntament  Caldes  de
Montbui,  durant  el  quart  trimestre  de  2013,  segons  el  conveni  signat  entre
aquesta entitat i l’Ajuntament.

Segon. Aprovar el document comptable de reconeixement de l’Obligació a favor
de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers per un import de 1.249,99, euros a
càrrec de l’operació d’Autorització i de Disposició número 220130000116. 

Segon. Ratificar aquest decret per Junta de Govern Local.

Tercer. Comunicar aquest acord a l’Àrea de Serveis Econòmics i a les persones
interessades.”

III.  Amb  motiu  que  en  el  seu  moment  no  es  va  poder  aprovar  l’esmentat
document  comptable  en l’última sessió  de  Junta  de Govern  Local  de  l’any
2013, a la qual corresponia la seva aprovació per ésser l’òrgan competent, ja
que la despesa va a càrrec del pressupost 2013, és necessari dur a terme la
ratificació del decret transcrit.

Fonaments de dret

De conformitat amb el que s’estableix al Decret 660/2011, de data 14 de juny
de 2011, d’organització del cartipàs municipal 2011-2015.

Resolució

Per tot això la Junta de Govern Local, per unanimitat dels presents, acorda:

Primer. Ratificar el Decret número 1547/2013, dictat  en data 31 de desembre
de  2013,  mitjançant  el  qual  es  va  resoldre  aprovar,  entre  altres,  la  factura
número 23/13 d’un import de 1.249,99 euros de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de
Granollers,  en concepte de la despesa de les hores de dedicació de servei
d’assessorament  i  d’intermediació  hipotecària,  als  serveis  socials  de
l’Ajuntament Caldes de Montbui, durant el quart trimestre de 2013, segons el
conveni signat entre aquesta entitat i l’Ajuntament.

Segon.  Comunicar  aquest  acord  a  l’Àrea  de  Serveis  Econòmics  de
l’ajuntament.
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4.02 APROVAR EL CONTINGUT DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB
EL COL·LEGI D’ADVOCATS DE GRANOLLERS, PER LA CONTINUACIÓ EN
EL  FUNCIONAMENT  DEL  SERVEI  D’ASSESSORAMENT  I
D’INTERMEDIACIÓ HIPOTECARI DURANT AQUEST ANY 2014, I APROVAR
UN  DOCUMENT D’AUTORITZACIÓ  I  DE  DISPOSICIÓ  PER  LA DESPESA
ECONÒMICA D’AQUEST EXERCICI 2014, EXPEDIENT 6.1.4/2014.

Identificació de l’expedient

Expedient número  6.1.4/2014, d’Acció Social, de l’aprovació del tercer conveni
de  col·laboració  per  al  funcionament  del  servei  d’Assessorament  i
d’Intermediació  Hipotecari  signat  entre  l'Il·lustre  Col·legi  d’Advocats  de
Granollers i l’Ajuntament de Caldes de Montbui, per a l'exercici de 2014.

Antecedents i Fonaments de dret

I.  L’Ajuntament  de  Caldes  de Montbui,  a  partir  de  les  demandes recollides
bàsicament des dels moviments de la ciutadania, considera d’interès pel seu alt
contingut  social,  mantenir  en  funcionament  per  aquest  any  2014  el  servei
d’Assessorament  i  d’Intermediació  Hipotecari,  destinat  a  les famílies  en  risc
d’execució hipotecària.

II. Mitjançant Acord de Junta de Govern Local, en les sessions dels dies  4 de
maig  i 21 de desembre de 2012 es van aprovar el contingut del primer i segon
conveni  de  col·laboració  entre  l’Il·lustre  Col·legi  d’Advocats  de  Granollers  i
l’Ajuntament de Caldes de Montbui per al funcionament de l'esmentat servei
per als exercicis de 2012 i 2013. 

III. A causa de la bona  tasca aconseguida en l'execució dels objectius d’aquest
conveni, durant els dos anteriors exercicis, s’ha elaborat un tercer conveni, per
l'actual  exercici  2014,  a  signar  entre  ambdues  parts  per  tal  de  regular  la
continuació de la prestació d’aquest servei.

IV. El Cap d’Àrea de Serveis Personals de l’Ajuntament ha emès un informe, en
data 10 de febrer de 2014, on acredita la seva conformitat.

Resolució

Per tot això la Junta de Govern Local, per unanimitat dels presents, acorda:

Primer. Aprovar el contingut del conveni de col·laboració entre l’Il·lustre Col·legi
d’Advocats  de  Granollers  i  l’Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui  per  a  la
continuació en el  funcionament del  servei  d’Assessorament i  d’Intermediació
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Hipotecari,  durant  aquest  any  2014,  el  qual  es  transcriu  literalment  a
continuació: 

“CONVENI  ENTRE  L'IL·LTRE.  COL·LEGI  D’ADVOCATS  DE  GRANOLLERS  I

L’AJUNTAMENT  DE  CALDES  DE  MONTBUI  PER  AL  FUNCIONAMENT  D’UN

SERVEI D’ASSESSORAMENT I D’INTERMEDIACIÓ HIPOTECÀRIA

Caldes de Montbui,  de   de 2014

REUNITS

D'una part, l’Excm. Sr. Jordi Solé i Ferrando, alcalde de l’Ajuntament de Caldes de

Montbui.

D’una altra, l’Excm. Sr. Josep Medina Padial, degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de

Granollers.

Ambdues  parts  actuen  en nom de  les  institucions  que  representen es  reconeixen

mútuament i recíproca la capacitat suficient per a concertar aquest conveni.

MANIFESTEN

L’Ajuntament de Caldes de Montbui, a partir de les demandes recollides bàsicament

des dels  moviments de la  ciutadania,  va considerar d’interès pel  seu alt  contingut

social, posar en funcionament un servei d’Assessorament i d’Intermediació Hipotecari,

al servei de les famílies en risc d’execució hipotecària. 

L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers te acreditada experiència en la prestació

de serveis d’assessorament i orientació a usuaris en diferents àrees jurídiques dins de

l’àmbit del seu partit judicial.  

La voluntat de les parts és facilitar a les persones i famílies que tenen dificultats per

atendre al pagament dels préstecs hipotecaris i poden trobar-se, per aquesta causa,

en risc de perdre el seu domicili habitual; una via de comunicació i intermediació entre

la part deutora i l’entitat financera, la informació i l’assessorament adreçats a trobar
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una solució consensuada que pugui evitar i/o posar fi a l’execució hipotecaria en via

judicial.  

Per tot això, les parts ja van iniciar i van posar en marxa el Servei d'Intermediació

Hipotecària signant un conveni al mes de maig de l'any 2012 i una primera renovació

durant l’any 2013.

Com a conseqüència d´aquest conveni i havent-hi una acollida molt positiva per part

de  la  ciutadania,  la  qual  ha trobat  una  resposta  en  aquest  Servei  d'Intermediació

Hipotecària, les parts han decidit renovar aquest conveni amb una ampliació de les

hores mensuals, així com l´ampliació del termini del conveni que passarà a ser d'un

any.

D’acord amb això, l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers i l’Ajuntament de Caldes

de  Montbui  procedeixen  a  atorgar  aquest  conveni  de  col·laboració,  en  base  als

següents:

PACTES

Primer.- L’objecte d’aquest conveni és regular la prestació d’un servei d’intermediació

d’acord  amb  el  que  es  preveu  al  pacte  tercer  a  les  famílies  en  risc  d’execució

hipotecària,  mitjançant  la  continuació  del  servei  d’Assessorament  i  d’Intermediació

Hipotecari,  adreçat  a persones,  famílies  o unitats  de convivència empadronades a

Caldes de Montbui, propietaris/àries de l’ habitatge habitual a Caldes de Montbui que

poden veure’s  afectades per situacions de risc residencial  i  que puguin derivar en

execucions  hipotecàries,  o  que  es  trobin  ja  immerses  en  procediments  d’execució

hipotecària.

Segon.- La durada del present conveni  s’estendrà des de l’1 de gener  de 2014 fins al

31 de desembre de 2014.

Tercer.-  La  prestació  del  servei  es  realitzarà  per  a  l’any  2014,  d’acord  amb  les

determinacions  relatives  a  l'horari,  el  calendari  i  els  lletrats,  que  amb caràcter  de

mínims obligatoris, convinguin les dues parts en la corresponent addenda. 
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Quart.-  L’Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui  continuarà  fent  la  recepció  de  les

sol·licituds  d’intervenció  del  servei  d’Assessorament  i  d’Intermediació  Hipotecari,

gestionant l’agenda de l’advocat/da assessor/a del servei,  d’acord amb el calendari

d’hores previst. 

     L'Il·lustre Col·legi  d’Advocats de Granollers gestionarà i  tramitarà la  designació del

lletrat/da  que  ha  de  prestar  el  servei,  tenint  en  consideració  la  seva  preparació  i

experiència específica en les matèries relacionades amb el contingut del servei. 

    El  lletrat/da designat/da en cada període prestarà el  servei a les dependències de

l’Ajuntament,  de  Caldes  de  Montbui  dins  el  calendari  previst,  i  amb  els  mitjans

materials que aquest li posarà a disposició. 

Cinquè.- El Col·legi d’Advocats de Granollers designarà el/la lletrat/da que prestarà el

servei  tenint  en  consideració  la  seva  preparació  i  experiència  específica  en  les

matèries  relacionades  amb  el  contingut  del  servei  a  desenvolupar.  El  Col·legi

d’Advocats  de  Granollers  vetllarà  perquè  els  professionals  que  prestin  el  servei

responguin  al  perfil  necessari  per  a  desenvolupar  el  servei  satisfactòriament,  i

realitzarà un seguiment de la tasca realitzada pels lletrats, respectant sempre el secret

professional. 

El/la lletrat/da adscrit a aquest servei no podrà atendre de forma privada la defensa

dels  interessos dels  usuaris  atesos en el  servei  d’Assessorament  i  d’Intermediació

Hipotecari.

Sisè.- L’Ajuntament de Caldes de Montbui es compromet a realitzar la contraprestació

econòmica al Col·legi d’Advocats de Granollers, per la prestació d’aquest servei durant

la vigència del conveni.

L’ import anual màxim que percebrà el Col·legi d’Advocats per aquest tercer període

del Conveni al  servei, és de 9.600.- euros més IVA, xifra en la qual queda inclosa la

despesa d’honoraris dels lletrats que realitzaran la intermediació. L’import global que

es devenga per la prestació de l’hora de servei,  amb intervenció de lletrat col·legiat és

de 50.-€/hora més IVA. El número d’hores previst per el període corresponent a 2014

és de 192 hores. 

En cas de pròrroga del conveni, l’esmentat import podrà ser revisat per acord de les

parts. 
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Setè.-  El Col·legi d’Advocats de Granollers presentarà a l’Ajuntament de Caldes de

Montbui  una  memòria  de  les  activitats  portades  a  terme  en  relació  amb  aquest

conveni, a requeriment d’aquest, en  un termini de dos mesos, comptadors des de la

finalització de la vigència d’aquest conveni. No obstant això l’Ajuntament de Caldes de

Montbui, durant la vigència del conveni, pot fer el seguiment de la prestació efectiva

del servei que sigui necessari per la fluïdesa i ajust d’aquest.

Vuitè.-  Si  alguna  de  les  parts  incomplís  els  compromisos  adquirits  en  el  present

conveni, podrà produir-se la resolució del conveni. 

Novè.- La  modificació  de  qualsevol  dels  pactes  continguts  en  el  present  conveni

requerirà el consentiment escrit d’ambdues parts. 

I com a prova de conformitat, ambdues parts contractants signen, per duplicat, aquest

document en el lloc i en la data esmentats anteriorment.

Per l'Ajuntament Pel Col.legi d'Advocats

Jordi Solé i Ferrando Julio Garcia i Serrano
         Alcalde              Degà “

Segon. Aprovar un document d’Autorització i de Disposició per un import màxim
de  9.600,00  euros  més  IVA,  a  favor  de  l’Il·lustre  Col·legi  d’Advocats  de
Granollers,  segons  el  punt  sisè  de  l'esmentat  conveni  que  correspon  a  la
despesa econòmica per a la prestació d’aquest servei d’assessorament jurídic
durant l'exercici 2014, a càrrec de l’aplicació pressupostària número 48-231-
22630 (Atenció Social) del pressupost municipal de 2014. 

Tercer.  Facultar  el  senyor  Jordi  Solé  i  Ferrando,  alcalde  president  de
l’Ajuntament de Caldes de Montbui,  tan àmpliament com sigui menester i en
dret es requereixi,  per a la signatura de l’esmentat conveni i  de tots aquells
documents que es puguin derivar dels presents acords.

Quart. Comunicar l’acord a l’Àrea de Serveis Econòmics d’aquest Ajuntament  i
a les persones interessades.
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4.03 APROVAR EL CONTINGUT DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB
L’ASSOCIACIÓ  DE  PARES  AL  SERVEI  DE  LES  PERSONES  AMB
DISCAPACITATS  INTEL·LECTUALS  DE  CALDES  DE  MONTBUI,  PER  AL
DESENVOLUPAMENT DE LES ACTIVITATS D’AQUESTA ENTITAT DURANT
L'EXERCICI DE 2014, I APROVAR UN DOCUMENT D’AUTORITZACIÓ I DE
DISPOSICIÓ PER LA DESPESA ECONÒMICA D'AQUEST EXERCICI 2014,
EXPEDIENT 6.2.13/2014.

Identificació de l’expedient

Expedient  número  6.2.13/2014,  d’Acció  Social,  relatiu  al  conveni  entre
l’Associació de Pares al Servei de les Persones amb Discapacitat Intel·lectual
de Caldes de Montbui (ASPADINT) i l’Ajuntament de Caldes de Montbui per
aquest exercici 2014.

Antecedents i Fonaments de dret

I. Des de fa molts anys existeix una única entitat a Caldes de Montbui dedicada
a protegir  els interessos de les famílies que tenen un fill  o filla  amb alguna
discapacitat  psíquica.  Una  de  les  tasques  principals  que  ha  vingut
desenvolupant aquesta entitat ha estat la de vetllar per garantir un transport
adequat que pugui traslladar els seus fills/es al centre d’educació especial on
assisteixen o al centre de treball protegit,  situats a Granollers i La Roca del
Vallès. Aquestes tasques es consideren d’interès social.

II. L’Ajuntament de Caldes de Montbui, com ha anat fent en anys anteriors, ha
elaborat un conveni amb l’Associació de Pares al Servei de les Persones amb
Discapacitat Intel·lectual de Caldes de Montbui, per tal de proporcionar l’ajut
econòmic necessari  per  cobrir  les  despeses del  transport  escolar  i  realitzar
unes activitats lúdiques per als seus associats,  per la qual  cosa es disposa
d’una aplicació pressupostària municipal  en el  pressupost  de 2014 (48-231-
48012 Subvencions Entitats socials).

III. Tal i com s’especifica en l’apartat Segon. Pactes de l’esmentat conveni per
poder realitzar l'aportació anyal per part de l'Ajuntament de Caldes de Montbui,
l’Associació de Pares al Servei de les Persones amb Discapacitat Intel·lectual
de Caldes de Montbui ha de presentar, al registre d’entrada de l’Ajuntament i
abans de l'1  de març de cada any,  la  justificació  de les despeses de l’any
anterior  i  una  memòria  en  la  qual  consti  el  pressupost  previst  per  a  les
despeses anuals de transport i una descripció de les activitats que preveuen
realitzar junt amb la seva valoració econòmica per l’any 2014. 
 
IV.  Tal  i  com s’especifica  en  l’apartat  Tercer.  Pactes  de  l’esmentat  conveni
aquest tindrà una durada anual prorrogable fins a l'any 2015, si cap de les parts
interessades manifesta el contrari, com a màxim dos mesos abans que s’iniciï
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el  nou  exercici.  Per  al  següent  exercici  s’aplicarà  l’augment  de  l’IPC anual
corresponent a Catalunya. 

V. La cap del departament d’Acció Social de l’Ajuntament ha emès un informe,
en data 10 de febrer de 2014, on acredita la seva conformitat. 

Resolució

Per tot això la Junta de Govern Local, per unanimitat dels presents, acorda:

Primer. Aprovar el contingut del conveni de col·laboració entre l’Associació de
Pares al Servei de les Persones amb Discapacitats Intel·lectuals de Caldes de
Montbui i l’Ajuntament de Caldes de Montbui, per al desenvolupament de les
activitats d’aquesta entitat durant l'exercici de 2014, que es transcriu literalment
a continuació:

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE  L’ASSOCIACIÓ DE PARES AL SERVEI
DE  LES  PERSONES  AMB  DISCAPACITAT  INTEL·LECTUAL  DE  CALDES  DE
MONTBUI I L’AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI

REUNITS

D’una banda la senyor Jordi Solé i Ferrando, alcalde de Caldes de Montbui amb el
DNI núm. 38152535C, assistit  pel senyor Eduard Lluzar López de Briñas, secretari
general de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, i

De l’altra, el senyor Julio Garcia i Serrano, amb el DNI núm.36547852R, que actua
com a president de l’Associació de Pares al Servei de les Persones amb Discapacitat
Intel·lectual de Caldes de Montbui, amb NIF núm. G63548986.

ACTUEN

El primer en la seva condició d’alcalde de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, fent ús
de les facultats que li atorga la legislació de règim local.

El segon, en nom i representació de l’Associació de Pares al Servei de les Persones
amb Discapacitat Intel·lectual de Caldes de Montbui, en la seva condició de president.

ANTECEDENTS

Des de fa molts anys existeix en aquesta població l’Associació de Pares al Servei de
les Persones amb Discapacitat intel·lectual de Caldes de Montbui, dedicada a protegir
els interessos de les famílies que tenen un fill o filla amb alguna discapacitat psíquica.
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Una de les tasques principals que ha vingut desenvolupant ha estat la de vetllar per
garantir un transport adequat que pugui traslladar els seus fills al centre d’educació
especial on assisteixen o al centre de treball protegit, segons els casos, situats els dos
al municipi de Granollers i La Roca del Vallès.

L'Ajuntament de la població ha garantit sempre aquest transport, primer assumint les
despeses  del  manteniment  d'una  furgoneta,  que  s'havia  comprat  per  subscripció
popular, i després col.laborant en la compra d'una de nova i més tard, quan el Consell
Comarcal es va fer càrrec del transport d'educació especial, pagant les quotes de tots
els alumnes, tant de l'escola com dels tallers. 

Finalment i després de moltes negociacions, el Consell Comarcal decideix carregar
l’import mensual del transport a cada família. En aquests moments alguns ajuntaments
de  la  comarca  deixen  de  col·laborar-hi  i,  d’altres  com  el  de  Caldes  de  Montbui,
decideixen continuar amb el pagament. 

Com que aquest  col·lectiu  no s’havia  constituït  mai  com a entitat  reconeguda les
possibilitats que rebessin ajuts estaven clarament limitades i presentava problemes de
diversa índole. Finalment, aquest col·lectiu es va constituir com a entitat jurídica i va
crear una associació de pares i mares .

Des de l’Ajuntament també s’ha volgut col·laborar els darrers anys amb les activitats
socials i de participació que organitza l’entitat i, s’ha manifestat la voluntat de continuar
amb el ferm recolzament a les tasques socials i  cíviques de l’entitat Associació de
Pares de les Persones amb Discapacitat Intel·lectual de Caldes de Montbui.

És  voluntat  de  l’Ajuntament  proporcionar  l’ajut  econòmic  necessari  per  cobrir  les
despeses del  transport  escolar  i  per  a la  realització  d’activitats  lúdiques per  a  les
persones  amb  discapacitat  intel·lectual  de  Caldes  de  Montbui,  i  considera  que
l’esmentada  associació  disposa  de  l’experiència  i  de  l’equip  humà  necessari  per
desenvolupar correctament aquestes tasques.

Per tant, acordem els següents:

PACTES

Primer.-  L’Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui,  amb  els  límits  pressupostaris
corresponents,  assignarà  a  l’Associació  de  Pares  al  Servei  de  les  Persones  amb
Discapacitat Intel·lectual de Caldes de Montbui  la quantitat màxima de 7.000 euros
(IVA inclòs) anuals,  per  cobrir  les  despeses  del  transport  escolar  i  realitzar  unes
activitats lúdiques adreçades a les persones amb aquest tipus de discapacitat de la
nostra vila. 

Segon.- Amb caràcter previ a l’aprovació del pagament anyal esmentat, l’associació
haurà de presentar, abans del dia 1 de març de cada any, una memòria en la qual hi
consti el pressupost previst per a les despeses anuals de transport i una descripció de
les activitats que preveuen realitzar junt amb la seva valoració econòmica. Igualment,
caldrà presentar al Registre de l’Ajuntament la justificació de les despeses de l’any
anterior  amb els  documents corresponents,  sempre d’acord amb l’establert  amb la
normativa vigent reguladora de les subvencions. Aquestes despeses hauran d’anar
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referides, inexcusablement, a les activitats incloses en la memòria que l’ajuntament
havia aprovat per a l’any en qüestió.

Tercer.- Aquest conveni tindrà una durada anual prorrogable fins a l’any 2015, si cap
de les parts interessades manifesta el contrari, com a màxim dos mesos abans que
s’iniciï  el  nou exercici.  Per a cadascun dels  exercicis  s’aplicarà l’augment de l’IPC
anual corresponent a Catalunya. 

I com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, els representants de
les dues parts en signen dues còpies, davant del secretari de l’Ajuntament que en
dóna fe.

Caldes de Montbui, 2014

Jordi Solé i Ferrando Julio Garcia i Serrano
Alcalde de Caldes de Montbui President de l'Associació

Eduard Lluzar López de Briñas
Secretari gral. de l'Ajuntament”

Segon. Aprovar un document d'Autorització i de Disposició per un import màxim
de 7.000 euros, a favor de l’Associació de Pares al Servei de les Persones amb
Discapacitats Intel·lectuals de Caldes de Montbui i l’Ajuntament de Caldes de
Montbui, segons el punt primer en l'apartat de  Pactes d'aquest conveni, que
correspon  a  la  despesa  econòmica  per  aquest  exercici  2014,  a  càrrec  de
l’aplicació pressupostària número 48-231-48012 (Subvencions Entitats socials)
del pressupost municipal de 2014. 

Tercer.  Facultar  el  senyor  Jordi  Solé  i  Ferrando,  alcalde  president  de
l’Ajuntament de Caldes de Montbui, i el senyor Eduard Lluzar López de Briñas,
secretari general de l’Ajuntament de Caldes de Montbui,  tan àmpliament com
sigui menester i en dret es requereixi, per a la signatura de l’esmentat conveni i
de tots aquells documents que es puguin derivar dels presents acords.

Quart. Comunicar l’acord a l’Àrea de Serveis Econòmics d’aquest Ajuntament  i
a les persones interessades.

5.  ANÀLISI  DELS  DICTÀMENS  DEL  REGIDOR  DE  CULTURA,  EN  ELS
QUALS ES PROPOSA:
5.01 APROVAR EL CONTINGUT DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB
L’ENTITAT FUNDACIÓ CASINO DE CALDES, FUNDACIÓ PRIVADA, PER A
L’ANY 2014,  I  UNA APORTACIÓ  ECONÒMICA ORDINÀRIA I  UNA ALTRA
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EXTRAORDINÀRIA,  A  FI  DE  PODER  DUR  A  TERME  EL
DESENVOLUPAMENT DE LA PROGRAMACIÓ CULTURAL ESPECIFICADA
AL CONVENI, EXPEDIENT 2.11/2014.

Identificació de l’expedient

Expedient  número  2.11/2014  de  Cultura,  relatiu  al  conveni  de  col·laboració
entre l’Ajuntament de Caldes de Montbui i l’entitat Fundació Casino de Caldes,
Fundació Privada.

Antecedents

I. La Junta de Govern Local  de l’Ajuntament de Caldes de Montbui  va
aprovar en data 31 de maig de 2013, per un període d'un any, el conveni
entre l’Ajuntament de Caldes de Montbui i l’entitat Fundació Casino de
Caldes, Fundació Privada, per al desenvolupament de diferents activitats
culturals.

II. Finalitzat  el  termini  de  vigència  del  conveni  ambdues  parts  creuen
convenient  la  formalització  d’un  nou  conveni  de  col·laboració  per  al
finançament d’aquestes activitats per a l’any 2014.

III. A l’expedient  hi  consta  l’informe  de  l’Àrea  gestora  que  acredita  que
aquesta  entitat  ha  justificat  correctament  la  subvenció  que  se’ls  va
atorgar l’any 2013.

IV. D’acord amb el que s’estableix als pactes 1 i  2 de l’esmentat conveni.

V. L’informe de la interventora de l’Ajuntament acredita que en data d’avui
està aprovat el pressupost municipal de 2014, en el qual hi consta la
despesa que es detalla a la part dispositiva d’aquest acord.

Fonaments de Dret

₋ Articles  16è  i  26è.  de  les  Bases  d’execució  del  pressupost  de
l’Ajuntament per l’any 2014.

₋ Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions.
₋ Reglament 887/2006, de 21 de juliol de la Llei General de Subvencions.

Resolució

Per tot això la Junta de Govern Local, per unanimitat dels presents, acorda:
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Primer. Aprovar el contingut del conveni de col·laboració entre l’entitat Fundació
Casino de Caldes, Fundació Privada, i l’Ajuntament de Caldes de Montbui per a
l’any 2014, a fi de poder dur a terme el desenvolupament de la  programació
cultural especificada al conveni, el qual es transcriu literalment a continuació:

“CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  L’AJUNTAMENT  DE  CALDES  DE
MONTBUI  I  L’ENTITAT  FUNDACIO  CASINO DE CALDES,  FUNDACIÓ PRIVADA
PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES CULTURALS 
REUNITS

D’una banda, el senyor Jordi Solé i  Ferrando, alcalde president de l’Ajuntament de
Caldes de Montbui amb DNI núm. 38152535C, assistit pel/per la senyor/a ..................,
secretari/ària general/accidental de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, i

De  l’altra,  el  senyor  Pere  Barrios  Sturlese,  amb  DNI  33874449A,  actuant  com  a
President del Patronat de l’entitat Fundació Casino de Caldes, Fundació Privada, amb
NIF G64910987, amb domicili al carrer de Forn número 15, de Caldes de Montbui.

ACTUEN

El primer, en la seva condició d’alcalde de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, fent ús
de les facultats que li atorga la legislació de règim local.

El segon, en nom i representació de l’entitat Fundació Casino de Caldes, Fundació
Privada en la seva condició de President del Patronat, fent ús de les facultats que li
atorguen els estatuts de l’entitat.

MANIFESTEN

1. Que  un  dels  objectius  estratègics  de  l’Ajuntament  és  generar  polítiques
culturals  per  aproximar  els  ciutadans  a  la  cultura  i  fomentar  l’accés  a
programes i activitats en aquest àmbit.

2. Que l’acció conjunta de promoció i difusió cultural permetrà reforçar l’activitat
de l’ajuntament de Caldes de Montbui i de l’entitat Fundació Casino de Caldes,
Fundació Privada  ajudant a consolidar i ampliar la seva base social.

3. Que  l’entitat  Fundació  Casino  de  Caldes,  Fundació  Privada   desenvolupa
regularment  una  programació  cultural,  recreativa,  estable  i  continuada,  els
objectius de la qual,  coincideixen amb l’interès general i  amb l’estratègia de
promoció i normalització de la llengua catalana del govern municipal.

4. Que ambdues institucions tenen interès en establir un marc de col·laboració a fi
i efecte d’aprofundir la seva relació durant la vigència d’aquest conveni.

PACTES

1. L’Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui  i  l’entitat  Fundació  Casino  de  Caldes,
Fundació Privada  estableixen un conveni de col·laboració l’objecte del qual és
el  desenvolupament  d’una  programació  cultural  i  recreativa,  estable  i
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continuada, a l’abast de tota la població. La durada d’aquest conveni serà d’un
any (2014), finalitzant el dia 31 de desembre de 2014.

2. L’Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui  es  compromet  a  fer  una  aportació
econòmica de 18.750,00 euros (12.750 euros per la programació ordinària i,
extraordinàriament, 6.000,00  euros amb motiu del 150è. aniversari de l’Entitat).
El  pagament  d’aquest  import  es  farà segons disponibilitats  del  departament
d’Intervenció  i  a  càrrec  de  les  aplicacions  pressupostàries  números
40.334.48027 i 40.334.48035. 
Es podran realitzar pagaments a compte si fos necessari per a dur a terme les
actuacions previstes.

Si  a  més  de  l’aportació  econòmica  recollida  en  aquest  conveni  arribés  a
l’Ajuntament  alguna  subvenció  específica  per  l’entitat  Fundació  Casino  de
Caldes,  Fundació  Privada   provinent  d'altres  administracions,  aquesta
s'abonaria a l’entitat, sense restar de l'import acordat a aquest conveni.

3. L’entitat  Fundació  Casino  de  Caldes,  Fundació  Privada  es  compromet  a
desenvolupar la programació cultural i recreativa, estable i continuada, amb els
continguts que es relacionen:

 Programació d’arts escèniques (teatre, música i dansa)
 Activitats de Festa Major (ball, sarsuela, teatre, etc.)
 Programació de Nadal (Pastorets, etc)
 Altres activitats a concretar anualment

4. L'entitat  Fundació  Casino  de  Caldes,  Fundació  Privada   cedirà  de  manera
totalment gratuïta (sense haver d’assumir cap tipus de despesa) a l’Ajuntament
l’ús de les seves instal·lacions les següents dates:
• 26 abril de 2014, concert Escola de Música. El dia anterior es farà l’assaig

corresponent.
• 16 i 17 de maig de 2014, Fira de Titellaires.
• 30 de novembre 2014, concert Escola de Música. El dia anterior es farà

l’assaig corresponent.
• Una data per concretar que serà comunicada amb 3 mesos d’antel·lació.

Cal tenir en compte les necessitats de muntatges, proves de so, etc. prèvies a 
l’activitat.

5. L’Ajuntament podrà sol·licitar a l’entitat Fundació Casino de Caldes, Fundació
Privada  les instal·lacions per a altres activitats que no s’han detallat en aquest
Conveni, satisfent la quantitat pactada amb l’entitat que es fixarà prèviament
amb  l’Ajuntament  en  funció  de  l’activitat  que  es  vulgui  dur  a  terme  i  la
temporalitat de la mateixa.

6. L’entitat  Fundació  Casino  de  Caldes,  Fundació  Privada  es  compromet  a
adoptar les mesures de difusió corresponents, fent constar en tota la publicitat i
documentació escrita i gràfica generada per les activitats la llegenda “Amb el
suport  de  l’Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui”,  junt  amb  l’escut  municipal
segons models tipogràfics oficials.
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7. L’entitat  Fundació  Casino  de  Caldes,  Fundació  Privada  haurà  d’aportar
anualment,  i  abans  de  finalitzar  el  mes  de  febrer  de  l’any  següent,  la
documentació justificativa que es relaciona:

 Memòria de les activitats realitzades
 Balanç econòmic de l’entitat degudament aprovat 
 Justificants de les despeses per l’import d’aquest conveni (TC, factures,

rebuts i tiquets) segons s’estableix a la Llei general de subvencions.

8. L’incompliment d’alguna de les clàusules d’aquest conveni suposarà l’anul·lació
de tots els compromisos anteriorment descrits.

9. En cas de litigi entre les parts seran competents els tribunals de la jurisdicció
del territori on radica l'Ajuntament de Caldes de Montbui.

I com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, els representants de
les parts el signen en dos exemplars, davant del/de la secretari/ària general/accidental
de l’Ajuntament, que en dóna fe.

Caldes de Montbui,   

Jordi Solé i Ferrando                                 Pere Barrios Sturlese
       Alcalde de Caldes de Montbui                 President del Patronat  Fundació Casino de

Caldes, Fundació Privada 

Nom i cognoms
      Secretari/ària general/accidental de l’Ajuntament”

Segon.  Facultar  el  senyor  Jordi  Solé  i  Ferrando,  alcalde  president  de
l’Ajuntament de Caldes de Montbui, i el/la senyor/a ......................, secretari/ària
general/accidental de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, tan àmpliament com
sigui menester i en dret es requereixi, per a la signatura de l’esmentat conveni i
de tots aquells documents que es puguin derivar dels presents acords.

Tercer.  Aprovar l’aportació econòmica de 18.750,00 euros (12.750 euros per la
programació  ordinària  i,  extraordinàriament,  6.000,00   euros  amb motiu  del
150è.  aniversari  de l’Entitat) a l’entitat Fundació Casino de Caldes, Fundació
Privada, corresponents al pagament de l’any 2014 segons l’esmentat conveni,
a càrrec de les aplicacions pressupostàries número 40.334.48027 de Conveni
Casino  de  Caldes  i  40.334.48035  de  Subvenció  promoció  cultural  del
pressupost municipal de 2014.

Quart.  Comunicar  els  acords als  Serveis  Econòmics de l’ajuntament  i  a  les
persones interessades. 

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 MARÍA ASUNCIÓN ZAVALA
DURÁN, EXPEDIENT TL102-2014-33.
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Identificació de l’expedient

Expedient TL102-2014-33 relatiu a llicències d’obres majors.

Antecedents

MARÍA ASUNCIÓN ZAVALA DURÁN  ha sol.licitat una llicència urbanística per a la
reparació de coberta en un edifici d'habitatges, a la finca situada al carrer Joaquim
Delger, 6-8.

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.

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:  TL102-2014-33
PETICIONARI: MARÍA ASUNCIÓN ZAVALA DURÁN
OBJECTE:  Llicència  d’obres  per  reparació  de  coberta  en  un  edifici
d'habitatges.
EMPLAÇAMENT: Joaquim Delger, 6-8.
QUOTA TRIBUTÀRIA: 1.157 €.
FIANÇA PER GESTIÓ DE RUNES: 180 €
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.
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Segon. Notificar el present acord a l’interessat. 

6.02 CONCEDIR LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR A ARIADNA I LLUÍS MONTOLIU
MOLIST, EXPEDIENT TL102-2014-32.

Identificació de l’expedient

Expedient TL102-2014-32 relatiu a llicències d’obres majors.

Antecedents

ARIADNA I LLUÍS MONTOLIU MOLIST han sol.licitat una llicència urbanística
per a l'enderroc d'una edificació situada a l'Av. Pi i Margall, 74.

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.

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: TL102-2014-32 
PETICIONARI: ARIADNA I LLUÍS MONTOLIU MOLIST
OBJECTE: Llicència d’obres per a l'enderroc d'una edificació. 
EMPLAÇAMENT: Av. Pi i Margall, 74.
QUOTA TRIBUTÀRIA: 850,7 €.
FIANÇA PER REPOSICIÓ D’ELEMENTS URBANÍSTICS: 1.502 €
FIANÇA PER GESTIÓ DE RUNES: 3.600 €
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.
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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. 

6.03  CONCEDIR  LLICÈNCIA  D'OBRA  MAJOR  A  JORDI  FARRIOL,  EN
REPRESENTACIÓ DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL C. APARICI, 2,
EXPEDIENT TL101-2014-29. 

Identificació de l’expedient

Expedient TL101-2014-29 relatiu a llicències d’obres majors.

Antecedents

Jordi  Farriol,  en  representació  de  la  COMUNITAT  DE  PROPIETARIS,  ha
sol.licitat una llicència urbanística per a la instal.lació d'un ascensor i supressió
de barreres arquitectòniques, a la finca situada al carrer Aparici, 2.

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.

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: TL101-2014-29 
PETICIONARI:  Jordi  Farriol,  en  representació  de  la  COMUNITAT  DE
PROPIETARIS
OBJECTE: Llicència d’obres per  a la instal.lació d'un ascensor i supressió de
barreres arquitectòniques.
EMPLAÇAMENT: Aparici, 2.
QUOTA TRIBUTÀRIA: 1.022,02 €.
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FIANÇA PER GESTIÓ DE RUNES: 180 €
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  APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE BÀSIC I  EXECUTIU PER LA
CONSTRUCCIÓ D'UN APARCAMENT PROVISIONAL AL CARRER ESCOLES
PIES  CANTONADA  AV.  PI  I  MARGALL  DE  CALDES  DE  MONTBUI;  I
APROVAR EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I
L'INICI  DE  L’EXPEDIENT  DE  CONTRACTACIÓ  DE  LES  ESMENTADES
OBRES, EXPEDIENT TO102-2014-000001.

Identificació de l'expedient

Expedient número TO102-2014-000001, relatiu a l'aprovació inicial del projecte
bàsic  i  executiu  per  la  construcció  d'un  aparcament  provisional  al  carrer
Escoles Pies cantonada Av. Pi i Margall  de Caldes de Montbui; i a l'Aprovació
del  plec de clàusules administratives particulars i  de l'inici  de l’expedient de
contractació de les esmentades obres.

Antecedents

I.- L’arquitecte senyor Josep Maria Campistrón Campdepadrós ha presentat un
projecte bàsic i  executiu per a la construcció d'un aparcament provisional al
carrer Escoles Pies cantonada Av. Pi i Margall de Caldes de Montbui de Caldes
de Montbui, amb un pressupost per contracte de 79.956,72 euros (IVA 21%
inclòs).

II.- En data 13 de febrer de 2014 l'inspector d'obres i llicències municipal ha
emès informe en relació amb el contingut del projecte, que literalment diu:
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“Breu descripció del projecte
L'objecte del present projecte és construir un aparcament provisional amb 82 places
per automòbils, 3 de les quals adaptades, i 5 places per a motocicletes. L'aparcament
està dividit en dues zones degut a la diferència de cota entre els solars. L'aparcament
A correspondrà a aquella part del solar que fa xamfrà amb l'Avinguda Pi i Margall i el
carrer Escoles Pies, i  l'aparcament B està situat uns metres més amunt del Carrer
Escoles Pies. Les obres que es portaran a terme son d'adequació del terreny, murs de
contenció de terres, pavimentació amb aglomerat asfàltic, instal·lació de sanejament,
enllumenat i senyalització.

Pressupost per coneixement de l’administració: 79.956,72 € (iva inclòs)
Superfície construïda: 2.581,60 m2

Normativa urbanística
Els solars estan situats dins el que el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Caldes
de Montbui classifica com a sòl Urbà. Dins les Normes Urbanístiques del POUM, els
solars estan qualificats com a clau A3 i  estan dins del  polígon d'actuació PA9 del
Carrer Escoles Pies.

Documentació presentada
Dins de l'esmentat projecte s’adjunta la següent documentació: 
1. Memòria
2. Documentació gràfica
3. Plec de condicions
4. Amidaments
5. Pressupost
6. Documents i projectes complementaris

El present projecte conté tota la documentació mínima per tal de poder procedir a la
seva aprovació.

L'ús d'aparcament provisional és compatible en l'emplaçament que ens ocupa.

Conclusió
Qui subscriu informa favorablement el projecte bàsic i executiu per a la construcció
d'un  aparcament  provisional  redactat  per Josep  Maria  Campistrón Campdepadrós,
podent-se procedir a la seva aprovació.”

III.- El cap de l’Àrea de Serveis Territorials ha emès un informe que literalment
diu: 

“L'execució  del  projecte  a  que  ens  referim,  preveu  la  habilitació  de  82  places
d'aparcament al  costat  l'Avinguda Pi  i  Margall,  de la Plaça de l'Àngel,  de la  Plaça
Església   i  del  Casc Antic,  el  principal  nucli  comercial,  turístic,  social  i  ciutadà de
Caldes de Montbui.  

Donat el dèficit d'aparcaments que hi ha a la zona, és una prioritat de l'Ajuntament de
Caldes de Montbui dotar-la de més places d'estacionament. Després d'un temps llarg
de  negociació  i  acord  amb els  propietaris  de les  finques  on s'ubica  l'aparcament,
esdevé una necessitat immediata la seva construcció.
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És per això que es proposa tramitar l'aprovació del Projecte bàsic i executiu per la
construcció d'un aparcament provisional del Carrer Escoles Pies cantonada Avda. Pi i
Margall per la via d'urgència.”

IV.-  Els  serveis  jurídics  municipals,  de  l'Àrea  de  Serveis  Territorials,  han
redactat proposta de Plec de clàusules administratives particulars que han de
regir la contractació de les obres d'un aparcament provisional al carrer Escoles
Pies cantonada Av. Pi i Margall  de Caldes de Montbui.

V.- El procediment d’adjudicació, en consideració a la quantia del contracte és
el negociat sense publicitat,  previst en els articles 169, 173 i 177.2 TRLCSP, i
tramitació ordinària.

VI.- El regidor d’Obra Pública, segons consta a l'informe jurídic emès en data
14 de febrer de 2014 pel tècnic d'administració general, senyor Josep Maria
Recasens  Guinot,  proposa  convidar  a  diferents  empreses  per  iniciar  les
negociacions per l'adjudicació del contracte:

Aquestes empreses són:

Excavacions i Obres públiques Requena, S.A.
NIF A-59.068.072 
c/ Indústria, 101, Nau A-B
Pol. Ind. Can Castell
08420- Canovelles

Desmontes i Construcciones Romero, S.A.
NIF A-08263774
c/  Manuel Fernández Márquez, 48
08918- Badalona

Obres i Paviments Llovet,SLL
NIF B65935975
Ctra. Sabadell a Granollers, km 11,300 Nau 3
08185- Lliçà de Vall

Serxar, SAU
NIF A-59161158
c/ Tarragona, 20
08402- Granollers

Construccions Deumal, S.A.
NIF A-59082644
c/ Amadeu Vives, 12, 1r
08440-Cardadeu
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Eurocatalana Obres i Serveis
NIF B-62554035
Carrer Pere IV, 363-381 Local 21
08020-Barcelona

Àrids Pérez, S.L.
NIF B-612487112
Carrer Sant Pau, 80
08140- Caldes de Montbui

VII.- De conformitat amb el contingut de l'informe emès en data 14 de febrer de
2014 per la interventora municipal, el qual consta a l'expedient administratiu.

Fonaments de dret

I.- Article 50 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre LRJiPAC:

“1. Quan ho aconsellin raons d’interès públic es pot acordar, d’ofici o a petició de la
persona interessada, l’aplicació al procediment de la tramitació d’urgència, per la qual
cosa es redueixen a la meitat els terminis establerts per al procediment ordinari, tret
dels relatius a la presentació de sol·licituds i recursos.”

II.- Els articles 24 i següents del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels
ens locals (ROAS), aprovat per decret 179/95, de 13 de juny i l’article 123 del
TRLCSP, regulen el contingut dels projectes d’obres ordinàries.

D’acord amb allò que disposa l’article 137 del text refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic i l’article 36.1 i 36.3 del ROAS, el projecte s’ha supervisat i
informat  favorablement  per  l’arquitecte  tècnic  Josep  Solé  i  Lluís  i  es  pot
procedir a la seva tramitació.

III.- D’acord amb el que disposen els articles 37.1 i 37.2 del ROAS i 235.2 del
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel Decret
legislatiu  2/2003,  informat  favorablement  el  projecte  pels  serveis  tècnics
municipals, serà aprovat inicialment, serà sotmès a informació pública i serà
aprovat definitivament. 

El termini d’exposició pública serà de TRENTA dies, en aquest cas QUINZE
dies,  sempre  i  quan  es  declari  la  urgència,  mitjançant  la  publicació  dels
corresponents anuncis al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler d’anuncis de
l’Ajuntament, a l'efecte que el projecte pugui ser examinat i, en el seu cas, es
formulin les al·legacions que es considerin pertinents.

En aquest  termini  han d’ésser  sol·licitats,  si  fossin  necessaris,  els  informes
d’altres administracions en relació a les competències que li són pròpies.
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IV.-  L’òrgan competent  per  a  aprovar  els  projectes  d’obres  ordinàries  és  el
mateix que té la competència atribuïda per a la contractació de l’obra, d’acord
amb allò que disposa l’article 38.1 del ROAS. En el present supòsit, i d’acord
amb el Decret 660/2011, de delegació de competències, l’òrgan competent per
a  l’aprovació  inicial  del  projecte  bàsic  i  executiu  per  la  construcció  d'un
aparcament provisional al carrer Escoles Pies cantonada Av. Pi i Margall  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.  Declarar  la  urgència  en  la  tramitació  de  l’expedient  d’aprovació  del
projecte bàsic i  executiu per a la construcció d'un aparcament provisional al
carrer  Escoles  Pies  cantonada  Av.  Pi  i  Margall   de  Caldes  de  Montbui,
fonamentat en l’informe emès per el cap de l’Àrea de Serveis Territorials de
l’ajuntament de Caldes de Montbui.

Segon. Aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu per la construcció d'un
aparcament provisional al carrer Escoles Pies cantonada Av. Pi i Margall  de
Caldes de Montbui, redactat per l’arquitecte senyor Josep Maria Campistrón
Campdepadrós, amb un pressupost per contracte de 79.956,72 euros (IVA 21%
inclòs).

Tercer. Sotmetre el projecte bàsic i executiu per la construcció d'un aparcament
provisional  al  carrer Escoles Pies cantonada Av. Pi i  Margall   de Caldes de
Montbui  a  un  tràmit  d’informació  pública  de  QUINZE  DIES  mitjançant  la
publicació  dels  corresponents  anuncis  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província  i  al
Tauler d’anuncis de l’Ajuntament, a l'efecte que el projecte pugui ser examinat i,
en el seu cas, es formulin les al·legacions que es considerin pertinents.

Quart. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars del contracte de
les obres d'un aparcament provisional al carrer Escoles Pies cantonada Av. Pi i
Margall  de  Caldes  de  Montbui,  amb  un  pressupost  total  de  licitació  de
79.956,72 euros IVA inclòs. 

Cinquè. Aprovar el document comptable d’autorització de despesa a càrrec de
l’aplicació  pressupostària  11  151  62509,  Pla  de  millora  de  la  mobilitat,  del
pressupost municipal vigent.

Sisè.  Iniciar  l’expedient  de  contractació  per  procediment  negociat  sense
publicitat i tramitació ordinària.

Setè. Convidar a la negociació d’aquest contracte les empreses següents:
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Excavacions i Obres públiques Requena, S.A.
NIF A-59.068.072
c/ Indústria, 101, Nau A-B
Pol. Ind. Can Castell
08420- Canovelles

Desmontes i Construcciones Romero, S.A.
NIF A-08263774
c/  Manuel Fernández Márquez, 48
08918- Badalona

Obres i Paviments Llovet,SLL
NIF B65935975
Ctra. Sabadell a Granollers, km 11,300 Nau 3
08185- Lliçà de Vall

Serxar, SAU
NIF A-59161158
c/ Tarragona, 20
08402- Granollers

Construccions Deumal, S.A.
NIF A-59082644
c/ Amadeu Vives, 12, 1r
08440-Cardedeu

Eurocatalana Obres i Serveis
NIF B-62554035
Carrer Pere IV, 363-381 Local 21
08020-Barcelona

Àrids Pérez, S.L.
NIF B-612487112
Carrer Sant Pau, 80
08140- Caldes de Montbui

Vuitè. El contracte no s'adjudicarà en cap cas abans de l'aprovació definitiva del
projecte  bàsic  i  executiu  per  la  construcció  d'un  aparcament  provisional  al
carrer Escoles Pies cantonada Av. Pi i Margall  de Caldes de Montbui.

Novè. Notificar aquests acords als interessats.
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8. ANÀLISI DELS DICTÀMENS DEL REGIDOR DE RECURSOS HUMANS,
EN ELS QUALS ES PROPOSA:
8.01 SUBSCRIURE EL CONVENI  DE  COOPERACIÓ EDUCATIVA AMB LA
FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT EDUCACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT
POMPEU  FABRA,  PER  A  LA  REALITZACIÓ  DE  PRÀCTIQUES
ACADÈMIQUES EXTERNES A FAVOR D'ALUMNES D'AQUESTA FUNDACIÓ,
EXPEDIENT RH/29/2014/GAFEX.

Identificació de l’expedient

Expedient  número  RH/29/2014/GAFEX,  relatiu  a  l'aprovació  del  Conveni  de
cooperació educativa entre la Fundació Privada Institut d'Educació Contínua de
la Universitat Pompeu Fabra i l’Ajuntament de Caldes de Montbui.

Antecedents

I. La Universitat Pompeu Fabra ha tramès a aquest Ajuntament un Conveni de
cooperació educativa entre la Fundació Privada Institut  d'Educació Contínua
(IDEC) i l'Ajuntament de Caldes de Montbui, per a la realització de pràctiques
externes.

II. És d’interès d’aquest Ajuntament la subscripció del Conveni de Cooperació
educativa  amb  la  Fundació  Privada  Institut  d'Educació  Contínua  de  la
Universitat  Pompeu  Fabra,  per  a  la  realització  de  pràctiques  acadèmiques
externes a favor d'alumnes de l'esmentada fundació.

III.  Aquestes  pràctiques  de  formació  no  comporten  cap  remuneració  ni
indemnització per part de l’Ajuntament Caldes de Montbui envers l’alumne en
pràctiques i, per tant, no comporta cap mena de relació laboral, funcionarial o
estatutària.

IV. La cobertura de la Seguretat Social anirà a càrrec de la Fundació Privada
Institut d'Educació Contínua i, en cas, que un alumne realitzi les esmentades
pràctiques, es nomenarà un tutor responsable per a l'esmentat alumne.

Fonaments de dret

- Reial Decret 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s’aprova l’Estatut del
personal universitari.

-  Article 23.2.b) de la Llei  7/1985, de 2 d’abril  Reguladora de les Bases de
Règim Local.

- Resolt quart, lletra h) del Decret d’Alcaldia número 660/2011, de 14 de juny.
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Resolució

Per tot això la Junta de Govern Local, per unanimitat dels presents, acorda:

Primer. Subscriure el Conveni de cooperació educativa entre l'Ajuntament de
Caldes de Montbui  i  la Fundació Privada Institut  d'Educació Contínua de la
Universitat  Pompeu  Fabra,  per  a  la  realització  de  pràctiques  externes
d’alumnes  d’aquesta  Fundació,  el  contingut  del  qual  s'adjunta  a  aquesta
proposta.

Segon.  Acordar  que,  tal  com  s'estableix  al  punt  8.  Vigència  de  l'esmentat
conveni,  aquest  obliga a les parts  des del  dia  17 de febrer de 2014 i  serà
prorrogable de manera automàtica i per períodes anuals.

Tercer.  Facultar  el  senyor  Jordi  Solé  i  Ferrando,  alcalde  president  de
l’Ajuntament de Caldes de Montbui,  tan àmpliament com sigui menester i en
dret es requereixi,  per a la signatura de l’esmentat conveni i  de tots aquells
documents que es puguin derivar dels presents acords.

Quart. Comunicar l’acord a  a la Fundació Privada Institut d'Educació Contínua
de  la  Universitat  Pompeu  Fabra  (IDEC),  a  l’Àrea  de  Serveis  Econòmics
d’aquest Ajuntament i a les persones interessades.

L’alcalde  accidental  aixeca  la  sessió,  de  la  qual  estenc,  com a  secretària,
aquesta acta.

La secretària acctal. Vist i plau
L’alcalde acctal.

Montserrat Campos Bermúdez           Vicenç Personat Pallarès
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