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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió

Núm.:  2 / 2014
Caràcter: Ordinari 
Data:  27 de febrer de 2014
Horari: 20’00 hores 
Lloc: Sala de Plens

Assistents

Jordi Solé i Ferrando, alcalde
Vicenç Personat i Pallarès, regidor
Montserrat Grau i Giner, regidora
Roser Guiteras López, regidora
Jaume Mauri Sala, regidor
Isidre Pineda Moncusí, regidor
Josep Ramon Marañés Vidal, regidor
Sara Marcé Adrián, regidora
Maria Pilar Aznar López, regidora
Josep Gallart Badia, regidor

Maria Taulats i Pahissa, regidora
Josep Miguel Galvan Mascarell, regidor

Montserrat Coll Mañosa, regidora
Xavier Ortega Guillén, regidor

Montserrat Romano Bosch, regidora

Pau Olóndriz de Moragas, regidor

M. Àngels Pou Garcia, regidora 

Secretari

Eduard Lluzar López de Briñas, secretari gral.
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0. Incorporar d’urgència una moció dins de l’ordre del dia.

L’alcalde proposa que es voti la urgència d’una moció per incorporar-la a l’ordre
del dia d’aquesta sessió, essent aquesta la següent:

-Moció  que  presenten  els  grups  municipals  d’ERC i  de  CIU  al  Ple  de
l’Ajuntament de suport a la campanya de recollida de signatures “signa
un vot per la independència”.

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per  majoria absoluta dels presents
[14 vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); de CIU (2)
ICV-EUiA (1);  No adscrita  (1);  i  3  abstencions del  PSC (2)  i  del  PPC (1)],
ACORDA incorporar la moció a l’ordre del dia de la sessió.

Ordre del dia

1. Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària anterior de
data 30 de gener de 2014.  

2. Modificar els serveis essencials i prioritaris.

3. Crear una plaça de tècnic mitjà pel programa específic d’habitatge.

4. Aprovar la modificació d'un acord pres pel Ple municipal en data 26 de
setembre  de  2013  respecte  a  la  pròrroga  del  contracte  signat  entre
l'Ajuntament de Caldes de Montbui i l'empresa Ambientalia World, S.L.

5. Aprovar inicialment la modificació puntual del POUM referent al canvi
de  classificació  urbanística  d'uns  terrenys  destinats  a  sistemes
urbanístics al Raval Canyelles de Caldes de Montbui.

6. Aprovar la sol·licitud de pròrroga i modificació de l'àmbit territorial del
Pla d'Intervenció Integral del Nucli Històric de Caldes de Montbui.

7. Iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de
l’autonomia local contra els articles primer i segon i demès disposicions
afectades  de  la  Ley  27/2013,  de  27  de  diciembre  de  2013,  de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
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8.  Donar  compte  al  Ple  del  decret  d’Alcaldia  núm.  125/2014,  de  12  de
febrer, pel qual es resol aprovar el seguiment pressupostari corresponent
al 4t trimestre de 2013, d’acord amb la Llei orgànica 2/2013, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

9. Moció que presenten els grups municipals d’ERC i de CIU al Ple de
l’Ajuntament de suport a la campanya de recollida de signatures “signa
un vot per la independència”.

10. Resolucions de l’Alcaldia dictades des de l’última sessió ordinària.

11. Despatx ordinari

12. Precs, preguntes i interpel·lacions

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1.  APROVAR  L’ESBORRANY  DE  L’ACTA  DE  LA  SESSIÓ  PLENÀRIA
ORDINÀRIA ANTERIOR DE DATA 30 DE  GENER DE 2014.

L’alcalde obre la sessió i pren la paraula:
“Abans de començar amb el primer punt de l'ordre del dia, passo la paraula al
secretari que vol fer un comentari en relació amb aquesta acta.”

Pren la paraula el senyor secretari:
“Bona nit, respecte a l'aprovació de l'acta anterior, en el seu moment, quan es
va aprovar com a punt número 1, la proposta de modificació de la representació
amb  les  quals  actua  la  senyora  M.  Àngels  Pou  Garcia,  com  a  regidora
municipal no adscrita a cap grup polític, i a la pregunta de la senyora Romano
sobre un Decret de gener de 2014, he de dir el següent:
Que en el seu moment vaig dir al  ple:  “Te raó i  no sé per quina raó en la
proposta d'acord no hi ha el Decret d'Alcaldia. Crec que és del dia 15 de gener i
no es posa el número. En la relació de Decrets del final ho veurem, sortirà i ho
podrem comentar”. 
Envers això, i fent una investigació perquè preguntaven sobre un Decret que no
coneixia, vaig tornar a mirar l'informe de la interventora en aquest punt, i en
l'informe de la interventora, als antecedents, constava a la proposta d'acord de
21  de  gener  de  2014  no  d'un  Decret  sinó  concretament,  diu  literalment:
”D'acord amb el que s'exposa en els antecedents de la proposta de Decret”.
Parla de la proposta de Decret, no d'un Decret de gener de 2014. La resta de la
proposta la tenen al seu abast i tenen còpia tots.
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Llavors la proposta de Decret, jo he parlat amb la interventora a veure quina
proposta era i la interventora m'ha fet un informe que està a l'abast de tots
vostès, en el qual ens diu que no es tracta d'una proposta de Decret, sinó que
quan es va fer la proposta d'acord per la modificació del Cartipàs Municipal, li
varem  enviar  un  esborrany  a  la  interventora,  la  qual  va  afegir  a  aquest
esborrany de proposta d'acord del Ple, tota la part econòmica com li pertoca, i
per tant, la interventora rectifica les paraules d'aquest informe o més aviat les
pormenoritza i parla que no hi ha cap Decret, ni proposta de Decret sobre el
que va dir en el seu informe anterior, sinó simplement que era un esborrany de
proposta d'acord en el qual va posar, va redactar la part econòmica. I això ho
volia fer constar a efectes de l'aprovació definitiva de l'acta.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé, gràcies, hi ha algun comentari sobre aquesta acta? La podem aprovar
per assentiment? Molt bé, doncs queda aprovada l'acta.”

En conseqüència el Ple, per unanimitat dels presents [17 vots favorables dels
membres dels grups municipals d’ERC (10); de CIU (2); del PSC (2); del PPC
(1); d’ICV-EUiA (1) i No adscrita (1)], aprova l’esborrany de l’acta de la sessió
anterior del  dia 30 de gener de 2014, amb les modificacions expressades als
paràgrafs anteriors.

2. MODIFICAR ELS SERVEIS ESSENCIALS I PRIORITARIS.

Primerament  s’explica  el  dictamen  de  la  Comissió  informativa  d’assumptes
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM.

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé, gràcies, passem la paraula a la resta de grups, en cas que algú vulgui
dir alguna cosa? Sí, senyora Pou.”

Pren la paraula la senyora Pou:
“Bona  nit,  abans  de  començar  a  explicar  el  meu  vot  posicionar-me  vull
comentar o al·legar -el  que correspongui-  sobre aquest punt i  sent la meva
primera intervenció en aquest Ple, em veig amb l’obligació de deixar constància
-per tal que ningú es pugui excusar en un suposat desconeixement dels fets-
de la meva oposició a l’acord municipal d’incorporar-me com a Regidora no
adscrita. 
Com ja és sabut, vaig presentar unes al·legacions als acords de Ple del passat
dia 30 de gener, per expressar la meva disconformitat a aquests, per ésser uns
acords  nuls  de  ple  dret,  tota  vegada  que  a  dia  d'avui  encara  no  he  rebut
resposta  per  part  del  consistori;  així  com  tampoc  m'han  comunicat  aquest
canvi  d'ubicació,  haig  d'exposar  en  aquest  plenari  que la  meva  assistència
d'avui, es fa com a Regidora de CIU, en cap cas com a Regidora no adscrita.”
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Pren la paraula el senyor alcalde:
“Perdoni  senyora  Pou,  estem al  punt  núm.  2 i  li  demano que si  no té  cap
comentari sobre aquest punt.”

Pren la paraula la senyora Pou:
“Sí, sí que el tinc, sí que el tinc.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Però no l'està fent de moment, que aquest comentari que està fent, el faci en
el punt 11: Precs, Preguntes i Interpel·lacions, que és un punt que permet fer
comentaris no relacionats directament amb l'ordre del dia. Per tant, li prego que
si té algun comentari a fer, directament sobre aquest punt, el faci i que deixi la
resta de comentaris pel final de l'ordre del dia del Ple.”

Pren la paraula la senyora Pou:
“Perfecte, gràcies, el que passa que sí que va relacionat, perquè tot esdevé de
després de les votacions i de tot el que procedirà; per tant, entenc que el tros
que em queda si me'l deixa acabar de llegir?”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Jo li demano que es cenyeixi, si us plau, al punt que estem parlant, que és el
punt 2, una modificació dels serveis essencials i prioritaris.”

pren la paraula la senyora Pou:
“Per tant, no em deixa acabar? Pregunto?.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Cenyeixis a l'ordre del dia.”

Pren la paraula la senyora Pou:
“Em cenyeixo a l'ordre del dia.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“De moment no s'està cenyint a l'ordre del dia i aquesta consideració que està
fent la podrà fer a l'apartat 11 è.”

Pren la paraula la senyora Pou:
“Perfecte,  pel  que fa  al  procediment  -no  en la  relació  dels  llocs  essencials
ampliats que es passen ara perquè fa un parell de mesos en va aprovar una
altra relació bastant llarga- la meva pregunta seria: -es va peticionar a tots els
departaments del consistori els serveis que eren essencials imprescindibles per
esser coberts? Perquè no es compren que ara apareguin uns altres i, fins i tot,
concretant en la posició d'auxiliar administrativa. 
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Considero que no està suficientment justificada amb fonaments de pes, ja que
hem comentat altres vegades la mateixa situació. I entenc que si els altres llocs
com auxiliar administrativa de tot l'Ajuntament serien essencials de cobrir o no?
Gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé, gràcies, hi ha alguna altra paraula? No? Passo la paraula al regidor
Vicenç Personat.”

Pren la paraula el senyor Vicenç Personat:
“Gràcies senyor alcalde. Bona tarda a tothom, bon vespre. Evidentment com ha
dit vostè hi ha dos aprovacions, la primera com ha dit el senyor secretari el 26
d'abril de 2012, on es va fer una relació de llocs essencials, i el 31 d'octubre de
2013 que se'n va fer una altra. Ara ampliem aquesta relació amb tres empleats
més o amb tres llocs de treball més, que són de Serveis Territorials. Tots tres
són de Serveis Territorials i un és de Medi Ambient.
Vostè diu que no està suficientment documentat? No ho sé. Què entén per
suficientment  documentat,  o  no?  Perquè  quan  hi  ha  una  substitució  d'una
persona,  que  realment  quan  no  hi  és  a  la  feina  no  pot  tirar  endavant  el
departament,  crec  que  és  necessari  i  indispensable.  Si  vostè  creu que no,
doncs bé, és la seva opinió. De totes formes pot votar en contra també.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Hi ha alguna altra intervenció? No? Doncs passem a la votació d'aquest punt.”

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per  majoria absoluta dels presents
[10 vots favorables dels membres del grup municipal d’ERC (10); 6 abstencions
de CIU (2); del PSC (2); d’ICV-EUiA (1) i No adscrita (1); i 1 vot en contra del
PPC (1)],             

         ACORDA:
   
Identificació de l’expedient 

Expedient de Recursos Humans, relatiu a la modificació dels serveis públics
essencials i prioritaris, quant a la contractació de personal laboral temporal, o
nomenament de personal estatutari temporal, o de funcionaris interins, aprovats
en les sessions plenàries de 26 d’abril de 2012 i 31 d’octubre de 2013.

DICTAMEN

Antecedents 

I. En la sessió plenària de 26 d’abril de 2012, en base al Reial Decret 20/2011,
de 30 de desembre, article 3, apartat dos, es van aprovar els serveis essencials
i prioritaris següents:
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- Àrea de Serveis Territorials:
1. Gestió administrativa del Pla Intervenció del Centre Històric de Caldes.
2. Direcció i gestió tècnica de l’Oficina d’Habitatge.

- Policia Local:
Substitucions de forma interina de les vacants que es puguin produir.

- Àrea de Serveis Personals:
1. Personal del departament d’Educació i altres col·lectius docents (escoles

bressol,  Escola  d’Adults,  Escola  de  Música,  Taller  d’Art,  Formació
Ocupacional i altres assimilats).

2. Personal del departament d’Acció Social.
3. Personal del departament de Treball.
4. Llocs de treball  que, pel seu nombre reduït  d’efectius i  per les seves

especialitats funcionals, es consideren prioritaris per a garantir l’adequat
funcionament dels serveis.

- Àrea de serveis econòmics:
- Interventor/a
- Tresorer/a

- Àrea de Serveis Generals:
1. Arxiu Municipal.
2. Servei d’Atenció al ciutadà.
3. Cementiri i Padró Municipal.
4. Secretari general

II. En la sessió plenària de 31 d’octubre de 2013, en base a la Llei 17/2012, de
27  de  desembre,  article  23.dos,  es  van  ampliar  els  serveis  essencials  i
prioritaris d’aquest Ajuntament en els termes següents:

- Personal de Policia Local:
On constava:
“ Substitucions de forma interina de les vacants que es puguin produir”
 S’ha d’afegir:
“...i les substitucions del personal, per una durada superior a 15 dies.”

- Resta de la Corporació Local:
S’han d’afegir:
aquelles contractacions temporals i nomenaments de funcionaris interins que
pel nombre reduït d’efectius del servei als quals estan adscrits, o per tractar-se
de  llocs  singulars,  no  puguin  ser  desenvolupats  per  personal  de  la  pròpia
Corporació. Definides com a:
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- Llocs singulars:

CAP DE COMUNICACIÓ

DIRECTOR/A DE RÀDIO

TÈCNIC/A D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL DE SERVEIS ECONÒMICS

CAP D'ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

DIRECTOR/A DE MUSEUS

PSICOPEDAGOC/GA

CAP DE SERVEIS TERRITORIALS

ARQUITECTE

ENGINYER

TÈCNIC/A MITJÀ COMPTABLE

CAP DEL SERVEI DE RECURSOS HUMANS

TÈCNIC/A MITJÀ DE CULTURA

TÈCNIC/A. MITJÀ DE JOVENTUT

TÈCNIC/A MITJÀ TURISME

TÈCNIC/A MITJÀ D'ESPORTS

TÊCNIC/A MITJÀ D'IMMIGRACIÓ

TÈCNIC/A MITJÀ DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

ARQUITECTE TÈCNIC

TÈCNIC/A MITJÀ DE MEDI AMBIENT

INSPECTOR D’OBRES I LLICÈNCIES

TÈCNIC DE SERVEIS MUNICIPALS I ACTIVITATS

CAP DE SERVEIS INFORMÀTICS

TÈNIC/A MITJÀ DE SERVEIS INFORMÀTICS

TÈCNIC/A AUX. DE SERVEIS INFORMÀTICS

ENCARREGAT INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

CAP DEL SERVEI DE BRIGADES

TÈCNIC/A DE SO

AGENT NOTIFICADOR

CONSERGE

AGENT DE TERRITORI I MEDI AMBIENT

Serveis amb un nombre reduït d’efectius:

AUXILIAR DE MUSEUS

OPERARI DE MANTENIMENTD’ ESPORTS

III. El cap d’àrea de Serveis Territorials ha emès informe de data 5 de febrer de
2014, en el qual fa constar:

“[...]
Sobre  la  necessitat  de  justificar  la  prioritat  de  l’àrea  de  Desenvolupament
Territorial del servei que es relaciona:

Gestió  i  tramitació  administrativa  de  les  tasques  i  els  expedients  que
corresponen  a  les  competències  municipals  que  exerceix  l’Àrea  de
Desenvolupament Territorial:
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1. Planejament territorial.
2. Gestió urbanística.
3. Intervenció en l’edificació i l’ús del sòl i del subsòl.
4. Protecció de la legalitat urbanística.
5. Autorització i control de les activitats.
6. Ocupació via pública.
7. Aprovació de projectes d’obra d’iniciativa municipal.
8. Contractació d’obres d’iniciativa municipal.
9.  Contractació  administrativa  de  serveis  municipals  (recollides  selectives  i
deixalles,  neteja  viària,  neteja  d’equipaments,  manteniment  d’edificis,
clavegueram,  subministraments  energètics,  enllumenat  públic,  pavimentació,
transport urbà).
10. Manteniment espai públic (carrers i voreres, papereres, bans, parcs).
11. Manteniment de jardins i parcs.
12. Prevenció d’incendis forestals.
13. Vigilància de l’àmbit del sòl no urbanitzable.
14. Tinença d’animals domèstics.
15. Recollida, acollida i tinença d’animals domèstics anadonats.
16. Actuacions mediambientals i educació ambiental.
17. Subvencions.

És per això que es PROPOSA:

Únic.  Declarar  com  a  serveis  prioritaris  de  l’Àrea  de  Desenvolupament
Territorial els següents:

-  Gestió  i  tramitació  administrativa  de  les  tasques  i  els  expedients  que
corresponen  a  les  competències  municipals  que  exerceix  l’Àrea  de
Desenvolupament Territorial (Llocs de treball relacionats a la relació de llocs de
treball com: ST 005 administratiu/va 3 i ST 023 administratiu/va 2)”

Fonaments de dret

Article  21.  Dos  de  la  Llei  22/2013,  de  23  de  desembre,  de  pressupostos
generals de l’Estat pel 2014.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Modificar la declaració de serveis essencials i prioritaris aprovats en les
sessions plenàries d’aquest Ajuntament de 26 d’abril de 2012, i de 31 d’octubre
de  2013,  incrementant  els  serveis  essencials  i  prioritaris  als  efectes  de
contractacions de personal temporal o de nomenaments de funcionaris interins,
incloent els llocs de treball següents:
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ST005 Administratiu/va 3
ST023 Administratiu/va 2

Segon.  Les  contractacions  laborals  temporals,  o  els  nomenaments  com  a
funcionari interí, portats a terme com a conseqüència d’aquesta declaració de
serveis prioritaris i essencials, en cap cas podran suposar una modificació per
increment del pressupost del Capítol 1 de personal d’aquest Ajuntament.

Tercer.  Amb  caràcter  previ  a  la  formalització  de  qualsevol  contractació  o
nomenament  de  caràcter  temporal,  ha  de  quedar  acreditat  en  l’expedient,
mitjançant informe del cap d’àrea respectiu, les causes de la necessitat urgent i
inajornable per procedir a la contractació o nomenament de personal, així com
la  impossibilitat  de  suplir  les  mancances  de  personal  pels  sistemes
reglamentaris  o  convencionals  de  provisió,  i  amb especial  justificació  de  la
impossibilitat d’emprar els mecanismes legals o convencionals d’assignació de
funcions al personal de la mateixa Corporació en actiu.

Quart. Publicar aquest acord al tauler d’edictes de l’Ajuntament de Caldes de
Montbui i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

3. CREAR UNA PLAÇA DE TÈCNIC MITJÀ PEL PROGRAMA ESPECÍFIC
D’HABITATGE.

Primerament  s’explica  el  dictamen  de  la  Comissió  informativa  d’assumptes
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM.

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, hi ha algun comentari o intervenció en aquest punt?
Senyora Romano.”

Pren la paraula la senyora Romano:
“Bé, bon vespre a tothom. En aquest cas el nostre vot serà favorable, ja que
aquesta modificació,  tal  com diu l'expedient,  no repercuteix en el  capítol  de
personal; per tant, el nostre vot serà favorable, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, doncs si no hi ha més intervencions, posem el punt a votació.”

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per  majoria absoluta dels presents
[11 vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10) i del PPC
(1); i 6 abstencions de CIU (2); del PSC (2); d’ICV-EUiA (1) i No adscrita (1)],

            ACORDA:
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Identificació de l’expedient 

Expedient  de  Recursos Humans,  relatiu  a  la  modificació  d’una contractació
laboral per obra o servei determinat, tècnic d’habitatge, per un funcionari interí
per programes temporals.

DICTAMEN

Antecedents

I. Els caps d’àrea de Serveis Territorials i de Serveis Personals han sol·licitat la
creació d’una plaça de funcionari per programes temporals, tècnic de l’Oficina
d’Habitatge, arquitecte tècnic, i adjunten l’informe en el qual fa constar:

“[...]

La plaça de tècnic/a mitjà de l’Oficina d’Habitatge és el personal tècnic mínim i
imprescindible  per  assegurar  el  funcionament  de  la  mateixa.  Es  dóna  la
circumstància que aquesta funció, en el moment actual, ja la porta a terme un
arquitecte tècnic amb una relació laboral temporal que per exigències de la
legislació laboral finalitza el seu contracte el mes de setembre d'enguany.

La present sol·licitud d'inclusió de plaça a la plantilla neix de la necessitat de
donar  continuïtat  a  l'Oficina  d'Habitatge,  com  a  eina  de  la  que  s'ha  dotat
l'Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui  per  gestionar  les  polítiques  públiques
d'accés i manteniment de l'habitatge per aquelles persones i famílies amb una
situació econòmica precària i assegurar d'aquesta manera el dret a l'habitatge
dels ciutadans. És en el moment actual, amb un nombre creixent de demandes
d'habitatge del col·lectiu esmentat,  que la continuïtat de l'Oficina d'Habitatge
esdevé més necessària.

Ens aquests moments, s'evidencia la impossibilitat de suplir aquesta mancança
de  personal  a  partir  de  setembre  de  2014  pels  sistemes  reglamentaris  o
convencionals de provisió, i tampoc hi ha personal amb la titulació i preparació
adient  a  l'Ajuntament  per  emprar  els  mecanismes  legals  o  convencionals
d’assignació de funcions al personal de la mateixa Corporació en actiu.

La plaça de tècnic/a mitjà de l’Oficina d’Habitatge en el marc del Pla de Barris
de la plantilla del personal funcionari per programes específics de l’Ajuntament
de Caldes de Montbui, objecte de la present sol·licitud d'inclusió de plaça a la
plantilla,  està pressupostada a l’exercici  2014 i  no  implica  un increment  de
pressupost respecte l’exercici 2013, doncs aquesta ja estava pressupostada en
el pressupost corresponent a l’exercici 2013, així com tampoc un increment de
la despesa del Capítol 1 del personal, doncs l’Ajuntament en l’actualitat, ja està
efectuant la corresponent despesa amb personal laboral temporal.
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L’article 23. Dos de la Llei 2/2012, de 29 de juny de Pressupostos generals de
l’estat per l’any 2012 disposa que “Durant l’exercici 2012 no es procedirà a la
contractació de personal  temporal,  ni  al  nomenament de personal  estatutari
temporal o de funcionaris interins excepte en casos excepcionals i per cobrir
necessitats  urgents i  inajornables que es restringiran als sectors,  funcions i
categories  que  es  considerin  prioritaris  o  que  afectin  al  funcionament  dels
serveis públics essencials”.

En el Ple de l’Ajuntament de 26 d’abril  de 2012 es van aprovar els serveis
prioritaris i essencials, als efectes de contractació de personal temporal o de
nomenament de personal estatutari temporal o funcionaris interins, declarant
com a servei prioritari,  entre d’altres, la gestió de l’Oficina d’Habitatge en el
marc del Pla d’Intervenció del Centre Històric de Caldes de Montbui.

El Pla d’Intervenció Integral del Centre Històric de Caldes de Montbui és un
programa de caràcter temporal que gestiona un pressupost de 8.781.933, 70 €
amb un 50% de subvenció de la Generalitat de Catalunya. 

És per això que sol·licitem l’inici del procés selectiu de la plaça de tècnic/a mig
de la l’Oficina d’Habitatge en el marc del Pla de d’Intervenció Integral del centre
Històric de Caldes de Montbui. 

És per això que sol·licitem la inclusió de la plaça de tècnic mig de l'Oficina
d'Habitatge a la plantilla de l'Ajuntament. “

II. El cap de l’àrea de Serveis Territorials ha emès la fitxa descriptiva del lloc de
treball,  en  la  qual  consten  les  mateixes  funcions i  requisits  que en  la  fitxa
descriptiva  del  lloc  de  treball  de  19  d’octubre  de  2011,  i  que  per  tant  no
requereix d’una nova valoració del lloc de treball, al no haver canviat el seu
contingut.

III.  Aquesta  modificació  de  la  plantilla  i  de  la  relació  de  llocs  de treball  no
comporta cap increment pressupostari, ja que fins la data ha estat pressupostat
com a personal laboral temporal. 

IV. En la sessió plenària de l’Ajuntament de Caldes de Montbui de 26 d’abril de
2012, es va acordar aprovar la declaració de serveis essencials i prioritaris, en
base al que disposa l’article 3, apartat dos, del Reial Decret Llei 20/2012. En
aquest acord, es van establir, entre d’altres, els serveis essencials i prioritaris
següents:

- Direcció i gestió tècnica de l’oficina d’habitatge.
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V. L’article 25.2 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local,
modificada  per  la  Llei  27/2013  de  Racionalització  i  Sostenibilitat  de
l’Administració  Local,  disposa  que  “El  Municipi  exercirà  en  tot  cas  com  a
competències  pròpies,  en  els  termes  de  la  legislació  de  l’Estat  i  de  les
Comunitats Autònomes, en les matèries següents:

a) Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística. Protecció i
gestió  del  Patrimoni  històric.  Promoció  i  gestió  de  la  vivenda  de  protecció
pública amb criteris de sostenibilitat financera. [...]

VI.  L’informe  de  la  interventora  d’aquest  Ajuntament  acredita  que  en  el
pressupost municipal de l’any 2014 hi ha suficient consignació pressupostària
per atendre la despesa que es detalla a la part dispositiva d’aquest acord.

Fonaments de dret

L’article 74 de la Llei 7/2007 de 12 d’abril  disposa que  “Les Administracions
Públiques estructuraran la seva organització mitjançat les relacions de llocs de
treball  o  d’altres  instruments  organitzatius  similars  que comprendran com a
mínim, la denominació dels llocs, els grups de classificació professional, els
cossos  o  escales,  en  el  seu  cas,  a  què  estiguin  adscrits,  els  sistemes  de
provisió i les retribucions complementàries. Aquests instruments seran públics.
L’article 8 de la mateixa Llei 7/2007 disposa:

Són  funcionaris  interins  els  que,  per  raons  expressament  justificades  de
necessitat  i  urgència  són  anomenats  com  a  tals  pel  desenvolupament  de
funcions  pròpies  de  funcionaris  de  carrera,  quan  es  doni  alguna  de  les
circumstàncies següents:
[...]
c) L’execució de programes temporals.
[...]
L’article 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, del Reglament del personal al
servei de les entitats locals disposa:
1. La plantilla es pot modificar amb posterioritat a l'aprovació del pressupost
durant l'any de la seva vigència, per respondre a l'establiment de nous serveis,
per a l'ampliació, supressió o millora dels existents que no admetin demora per
a l'exercici següent, com també si respon a criteris d'organització administrativa
interna.
2. Quan la despesa de la modificació per ampliació no es pugui compensar
amb  la  despesa  de  la  modificació  per  reducció,  o  per  la  disponibilitat  de
consignacions  destinades  a  llocs  vacants  que  no  es  pretenguin  proveir  en
l'exercici,  la  modificació  de  la  plantilla  requerirà  que  s'aprovi  l'expedient  de
modificació de crèdits del pressupost.
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L’article  21.  Dos de la  Llei  22/2013,  de  23 de desembre,  de  Pressupostos
Generals de l’Estat per l’any 2014, disposa:

[...]
Durant l’any 2014 no es procedirà a la contractació de personal temporal, ni al
nomenament de personal estatutari temporal o de funcionaris interins excepte
casos  excepcionals  i  per  cobrir  necessitats  urgents  i  inajornables  que  es
restringiran als sectors, funcions i categories professionals que es considerin
prioritaris o que afectin al funcionament dels serveis públics essencials.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Donar de baixa a l’Annex de personal del pressupost municipal de l’any
2014  una  contractació  laboral  temporal  corresponent  a  tècnic/a  de  l’Oficina
d’Habitatge, la qual passarà a ser de funcionari interí per programes temporals.

Segon.  Modificar  la  plantilla  de  personal  funcionari  creant  una  plaça
d’administració especial, sots escala tècnica, tècnic mitjà, grup A, subgrup A2,
destinada a personal funcionari interí per programes temporals.

Tercer. Modificar la Relació de Llocs de Treball, creant un lloc de treball de
Tècnic/a mitjà/ana de l’Oficina d’Habitatge, arquitecte tècnic, segons Annex 1
que acompanya a la proposta funcionari per programes específics.

Quart. Aquesta plaça, així com el lloc de treball corresponent, s’amortitzarà en
el moment que finalitzi el programa temporal al qual s’adscriu o quan aquest
Ajuntament deixi de percebre les subvencions per aquest programa.

Cinquè. Publicar la modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya  i  trametre  còpia  a  l’Administració  de  l’Estat  i  al  Departament  de
Governació de la Generalitat de Catalunya, i donar un termini de 15 dies hàbils
a efectes d’al·legacions, a partir de la darrera publicació de la plantilla.
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4. APROVAR LA MODIFICACIÓ D'UN ACORD PRES PEL PLE MUNICIPAL
EN DATA 26 DE SETEMBRE DE 2013 RESPECTE A LA PRÒRROGA DEL
CONTRACTE SIGNAT ENTRE L'AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI I
L'EMPRESA AMBIENTALIA WORLD, S.L.

Primerament  s’explica  el  dictamen  de  la  Comissió  informativa  d’assumptes
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM.

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé, gràcies, hi ha alguna paraula a demanar? Senyora Pou?”

Pren la paraula la senyora Pou:
“Gràcies, bona nit  de nou, pel que fa a aquest punt, res a afegir.  Tot i  que
voldria aprofitar per preguntar al senyor secretari, si us plau, si tots els convenis
que tenim signats amb diferents contractes amb l'Ajuntament, quan hi ha un
increment de preu,  pel  que fa  l'IPC anual,  si  no recordo malament,  així  ho
indiquen els propis convenis, han de passar per Ple, entenc que és així, no? 
Hi ha algun cas que no ho sigui? Si hi ha algun cas d'algun conveni que està
signat, que s'incrementa o s'incrementarà l'IPC anual que no passi per Ple? O
que no sigui aprovat?”

Pren la paraula el senyor secretari:
“Bé,  lògicament  depèn de la  quantia.  Hi  ha  contractes  que d'acord  amb la
distribució  competencial  corresponen  al  Ple  i,  per  tant,  les  modificacions
d'aquests  contractes  corresponen  al  Ple  i  hi  ha  contractes  que  per  raó  de
quantia corresponen a l'alcalde o a la Junta de Govern Local i, per tant, les
modificacions  d'aquests  contractes,  com  l'aprovació,  correspon  a  l'òrgan
competent per a la seva aprovació.” 

Pren la paraula la senyora Pou:
“D'acord, llavors l'únic que no em queda clar, perquè voldria saber el conveni
que tenim signat amb Drenatges del Besós des de gener de 2013 se li està
pagant l'increment de l'IPC sense haver passat per l'aprovació Plenària. I si no
recordo malament,  en el  2012 es va passar pel  Plenari.  Només volia saber
això, si tenien constància d'això, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Ja mirarem aquest cas concret que comenta. Hi ha alguna intervenció més?
No? Doncs passem a la votació d'aquest punt.”

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per  majoria absoluta dels presents
[10  vots  favorables  dels  membres  del  grup  municipal  d’ERC  (10);  i  7
abstencions de CIU (2); del PSC (2); del PPC (1); d’ICV-EUiA (1) i No adscrita
(1)],            

         ACORDA:
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Identificació de l’expedient 

Expedient  número  TC203-2012-000055,  relatiu  a  la  segona  pròrroga  del
contracte  dels  serveis  de  jardineria  i  treballs  forestals  perifèrics  i  esporga  i
tractament fitosanitari de l’arbrat municipal de Caldes de Montbui.

DICTAMEN

Antecedents

I.-  El  Ple  de  l'Ajuntament  en  data  26  de  setembre  de  2013  va  prendre  el
següent acord:

“Primer.- Prorrogar el contracte de serveis de jardineria i treballs forestals en barris
perifèrics i esporga i tractament fitosanitari de l’arbrat municipal de Caldes de Montbui
signat entre l’Ajuntament de caldes de Montbui i l’empresa Ambientalia World, SL pel
termini d’un any , del 3 de novembre de 2013 al 2 de novembre de 2014, per un import
anual de 150.028,67 euros (IVA 21% inclòs)

Segon.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per import de 11.360,50€ a
càrrec de l’aplicació pressupostària 33.172.22665 prevenció d’incendis i protecció del
medi  natural,  del  pressupost  municipal  de 2013,  corresponent  al  període del  3 de
novembre de 2013 al 2 de novembre de 2014.

Tercer.- Aprovar l’autorització de la despesa per import de 12.810,76 € a càrrec de
l’aplicació pressupostària 32.171.22666 manteniment de jardins, parcs i zones verdes,
del pressupost municipal de 2013, corresponent al període del 3 de novembre de 2013
al 2 de novembre de 2014.  

Quart.- Notificar aquest acord a  la mercantil Ambientalia World, SL i citar-la per a la
signatura del corresponent contracte.”

II.- En els punts segon i tercer, mitjançant els qual s'aproven les respectives
autoritzacions i disposicions de la despesa que es fan a càrrec del pressupost
municipal de 2013 i pel període que va de 3 de novembre de 2013 a 2 de
novembre de 2014, s'hauria d'haver fet pel període de 2 de novembre de 2013
a 31 de desembre de 2013.

Fonaments de dret

Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Plec  de  clàusules  administratives  particulars  del  contracte  dels  serveis  de
jardineria i treballs forestals en barris perifèrics i esporga i tractament fitosanitari
de l’arbrat municipal.
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Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer.  Modificar l'acord pres pel Ple municipal de data 26 de setembre de
2013: 

        On deia:

“Segon.-  Aprovar  l’autorització  i  disposició  de  la  despesa  per  import  de
11.360,50€  a  càrrec  de  l’aplicació  pressupostària  33.172.22665  Prevenció
d’Incendis  i  Protecció  del  Medi  Natural,  del  pressupost  municipal  de  2013,
corresponent al període del 3 de novembre de 2013 al 2 de novembre de 2014.

Tercer.- Aprovar l’autorització de la despesa per import de 12.810,76 € a càrrec
de  l’aplicació  pressupostària  32.171.22666  manteniment  de  jardins,  parcs  i
zones verdes, del pressupost municipal de 2013, corresponent al període del 3
de novembre de 2013 al 2 de novembre de 2014.”

Ha de dir:

“Segon.-  Aprovar  l’autorització  i  disposició  de  la  despesa  per  import  de
11.360,50€  a  càrrec  de  l’aplicació  pressupostària  33.172.22665  Prevenció
d’Incendis  i  Protecció  del  Medi  Natural,  del  pressupost  municipal  de  2013,
corresponent al període del 3 de novembre de 2013 al 31 de desembre de 2013 i
aprovar l’autorització i disposició de la despesa per import de 59.153,02€ a
càrrec  de  l’aplicació  pressupostària  33.172.22665  Prevenció  d’Incendis  i
Protecció  del  Medi  Natural,  del  pressupost  municipal  de  2014,
corresponent al període de l'1 de gener de 2014  al 2 de novembre de 2014,
pendent en la seva executivitat a l'efectiva consignació pressupostària del
pressupost municipal de 2014.”

Tercer.-  Aprovar  l’autorització  i  la  disposició  de  la  despesa  per  import  de
12.810,76 € a càrrec de l’aplicació pressupostària 31.171.22666 Manteniment de
Jardins, Parcs i Zones Verdes, del pressupost municipal de 2013, corresponent
al període del 3 de novembre de 2013 al 31 de desembre de 2013 i  aprovar
l’autorització i  la  disposició  de  la  despesa per  import  de  66.704,39  €  a
càrrec de l’aplicació pressupostària 31.171.22666 Manteniment de Jardins,
Parcs i Zones Verdes, del pressupost municipal de 2014, corresponent al
període de l'1 de gener de 2014 al 2 de novembre de 2014 pendent en la
seva  executivitat  a  l'efectiva  consignació  pressupostària  del  pressupost
municipal de 2014.”

Segon. Notificar aquest acord als interessats.
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5.  APROVAR  INICIALMENT  LA  MODIFICACIÓ  PUNTUAL  DEL  POUM
REFERENT  AL  CANVI  DE  CLASSIFICACIÓ  URBANÍSTICA  D'UNS
TERRENYS  DESTINATS  A  SISTEMES  URBANÍSTICS  AL  RAVAL
CANYELLES DE CALDES DE MONTBUI.

Primerament  s’explica  el  dictamen  de  la  Comissió  informativa  d’assumptes
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM.

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, hi ha comentaris? Preguntes? Senyora Pou.”

Pren la paraula la senyora Pou:
“Gràcies, Tot i que ens sembla coherent la modificació del POUM sobre el que
es vol projectar en aquests terrenys, tinc algun dubte pel que fa a l’avanç de la
modificació del POUM que es va presentar tant a la Comissió d'Urbanisme de
Barcelona com a la Direcció General de Política Ambiental. 
Aquesta modificació va ser redactada al 2011, després hi  ha un informe de
justificació de la modificació del POUM, emès el 19 juny 2013 -si no recordo
malament pel secretari- en el qual també s’inclou les possibles expropiacions
així com un annex amb diferents imatges de l'avantprojecte redactat i presentat
a tots els medis de comunicació quan es va fer pública la seva execució. 

Per tant, si ja fa quasi bé un any que hi havia tota la documentació enllestida
per a la seva tramitació, no acabo de comprendre per què fins a data d’avui no
s’ha  portat  a  votació  pel  plenari,  intentant  agilitar  així  els  tràmits  que  això
comporta per poder enllestir abans tota aquesta modificació del planejament.
Ara  bé,  pel  que  fa  a  la  redacció  del  projecte  executiu  del  pàrquing de les
Hortes, tot i que està relacionat, entenc una mica amb tot això. Aprofito per dir
que  tinc algun dubte del que es va aprovar per JGL de 20 de desembre i el de
la setmana passada, el punt 2.1, d'aprovació de les prescripcions tècniques i
les  administratives  i  autorització  de  la  despesa,  per  import  de  62.000€,  pel
contracte per a la redacció del projecte constructiu d’un aparcament soterrat de
tres  plantes,  aquest  es  va  procedir  a  deixar  sense  efecte,  segons  indica
l'informe i proposta l’acord que:  
“Un cop iniciades les negociacions amb les diferents empreses convidades en
el procediment negociat sense publicitat per l’adjudicació d’aquest contracte,
s’han detectat varis aspectes d’aquests plecs susceptible de ser millorats a fi i
efecte de facilitar la negociació amb les empreses convidades”.
Aprovant-se de nou el  plec de prescripcions tècniques,  les administratives i
autorització de la despesa.

18



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

Amb tot  allò  exposat  i  després  de  revisar  els  plecs,  voldria,  si  us  plau,  si
poguéssiu  dir-me  quins  han  estat  els  diversos  aspectes  d’aquests  plecs
susceptibles de ser millorats. No he pogut trobar, només que una frase inclosa
en un punt  “si s’escau” en les tècniques, però cap més. No hi ha ni una sola
coma de diferència, per tant, no sé, hi ha algun error? No he sabut trobar les
consideracions que els hi han fet arribar les 4 empreses de les 5 convidades,
en referència amb qüestions tècniques, de l'increment del cost de l’obra i de
l'increment del cost de redacció, tampoc ho he sabut trobar.
S’han comunicat aquests nous Plecs en els convidats, perquè si s'ha modificat,
entenc que s'hauria d'haver comunicat que s'han modificat.
Perquè la Junta de Govern que es va fer el dia 17 de gener d'aquest any on
s'aprovaven  el  convidar  aquestes  diferents  empreses,  no  s'ha  deixat  sense
efecte.  No  entenc  si  una  cosa  ha  d'anar  lligada  amb  l'altra,  quin  és  el
procediment?
I  ara  només  una  consideració  com  a  reflexió,  és  que  si  ja  tenim  un
avantprojecte elaborat per un arquitecte del nostre poble que l'hem vist més o
menys tots i  que s'ha exposat a tot arreu, si esta inclòs i publicat a tots els
documents  d’aquest  expedient  -que  haurem  abonat,  suposo?-  Per  què  no
l’aprofitem? I per què cal redactar-ne un de nou? I així potser només s'hauria
d'abonar el cost de la redacció definitiva executiva.
Res més, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, senyora Pou, ara li contestarà el regidor, però li torno a demanar que
se cenyeixi  en les seves intervencions en els punts i l'ordre del dia del Ple.
Vostè està parlant d'un acord de Junta de Govern que no és objecte del punt 5
que és on ens trobem i, per tant, pot fer la pregunta, pot fer el comentari, però
en el  moment que pertoca,  que un altre cop torna a ser el  punt  11 Precs,
Preguntes i Interpel·lacions, tot i això després quan passi la paraula al regidor
Personat, li contestarà.
Hi ha més intervencions? Senyora Romano.” 

Pren la paraula la senyora Romano:
“Bé, en aquest cas no ens voldríem referir a la modificació que, en el cas que
el projecte que vostès volen tirar endavant, és una modificació raonable, sinó
que nosaltres el que voldríem dir, i deixar palès, és que les modificacions del
Pla General creiem que són molt  importants.  Creiem que el Pla General és
l'eina per tirar endavant el futur del nostre poble i la seva organització i que
cada Ple o cada dos Plens vostès ens presentin modificacions al Pla General
entenem que és una eina molt important i, per tant, nosaltres votarem en contra
d'això, perquè el que voldríem és que el Pla General seguís amb el consens
que va tenir al  2009 i no fer modificacions puntuals depenent de qui estigui
governant, gràcies.”
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Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, senyora Taulats.”

Pren la paraula la senyora Taulats:
“Sí, gràcies, voldríem preguntar en relació amb aquesta modificació puntual del
Pla General, atenent que la zona afectada també està afectada per diferents
expropiacions de caràcter voluntari, això ja ho varem preguntar en el Ple, però
voldríem repetir la pregunta. Voldríem saber si es veurà modificat el preu de les
expropiacions que s'han fet abans d'aquesta modificació puntual i les que es
facin després, en el sentit que esperem que no sigui així.
L'altra  cosa que volíem demanar és que en l'expedient  aquesta modificació
puntual  que  és  fruit  d'un  projecte  de  2012,  aquesta  modificació  puntual  ja
estava preparada des de 2012. 
Aquest projecte és visualment prou agradable perquè la proposta que fem de
pàrquing,  és cert  que des d'un punt de vista  quantitatiu és necessari  donar
resposta a la falta d'aparcament, però el lloc en el qual va aquest pàrquing és
molt  sensible.  I  hem pogut veure, de la poca informació que hi ha d'aquest
projecte en l'expedient, que el projecte intenta ser molt sensible amb l'espai en
el  qual  es troba.  Per  això  voldríem demanar,  en la licitació  d'aquestes cinc
empreses convidades, quines indicacions se'ls hi ha donat en relació amb la
preservació de l'entorn? Gràcies. 
Sí que té a veure amb el punt, en funció de si el projecte que es vol fer va en
contra de l'espai en el qual hi va, no podem votar a favor d'aquesta modificació
puntual, però si el respecta, sí que hi podem votar a favor, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Senyora Taulats sap perfectament que això no té a veure amb l'expedient que
estem portant  a  consideració  i  a  votació  del  Ple  en  aquest  punt  cinquè de
l'ordre del dia. Li dic el mateix que li he demanat a la regidora Pou. 
No  costa  tant,  cenyeixin-se'n  si  us  plau  a  l'ordre  del  dia  i  si  tenen  altres
consideracions, jo no dic que no les facin, però facin-les quan pertoca.
Senyor Personat, si us plau.”    

Pren la paraula el senyor Personat:
“Gràcies, en principi contestaré a la senyora Pou i alguna resposta que donaré
potser la podem aprofitar també per la senyora Taulats.
El projecte aquest es va fer el 2012, el projecte de modificació del POUM es va
fer el 2012, i quan es va fer es va tenir en compte el que va dir Medi Ambient,
Urbanisme i l'ACA,  perquè evidentment és un lloc molt sensible i no podem fer
allà un bloc de formigó que trenqui tota l'estètica, trenqui tota la visió de les
Hortes, que podem presumir d'unes hortes molt maques i si posem allà una
obra, com diu vostè, és molt sensible, podríem desfer-ho tot. Per tant, està fet a
consciència, està fet seguint les instruccions d'Urbanisme, de Medi Ambient i
de l'ACA.
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Per altra banda, aquest projecte, el projecte executiu que estem demanant, que
li contesto -el senyor alcalde m'ha donat permís per contestar-li malgrat no sigui
d'aquest  punt-  el  projecte executiu,  vostè  ha dit  que si  podíem aprofitar  un
avantprojecte que teníem nosaltres? L'avantprojecte és un avantprojecte i quan
acaba l'avantprojecte s'ha acabat. El projecte executiu és el projecte executiu.
Les modificacions que s'han fet, li recomanaria que tornés a llegir-s'ho perquè
hi són allà, és sobretot el temps de presentació amb la valoració del temps de
presentació i sobretot amb el preu, perquè abans amb el primer el preu, a part
que és molt ajustat, el més baix quedava eliminat i per tant a l'hora de fer la
mitjana era complicat, perquè eren quatre empreses, en quedaven tres i quan
són  tres  empreses,  per  fer  la  mitjana  no  es  fa  mai,  es  fa  al  millor  postor
normalment, normalment. 
Per tant, aquesta modificació és important perquè no limita el que una persona
pugui fer un pressupost a la baixa, no queda eliminat, a fora ja d'entrada ja no
entra  a  participar  amb  els  altres  condicionants  sinó  que  tindria  zero  de
condicionant perquè s'apartaria molt, però no queda fora. I quan al temps de
presentació  també  del  projecte,  no  estava  massa  limitat  el  temps  de
presentació del projecte i vam estimar que un projecte es podia presentar amb
dos mesos i que, per tant, no hauríem d'esperar ni tres ni quatre i vam dir que
el projecte es presentava en dos mesos. 
Aquestes són les dues modificacions bàsiques i com que es van modificar per
Junta  de  Govern,  s'han  comunicat  a  les  quatre  empreses  que  estaven
convidades. 
I si no ha vist a l'expedient les objeccions que havien posat, aquestes quatre
empreses, perquè varem parlar amb les quatre precisament i ens vam atendre
a les seves peticions, les seves peticions anaven en aquest sentit.
Atenen les  seves  peticions hem fet  aquestes  modificacions i  s'han tornat  a
convidar  perquè  tornin  a  presentar  el  projecte  executiu.  I  s'ha  comunicat,
evidentment que sí.
Quan a la senyora Romano, el POUM, canviar un POUM han trigat. El POUM
passat  de  deu  a  quinze  anys,  gairebé  és  com  la  Constitució,  saps  quan
comences,  però  no  saps  quan  acabes.  Sempre  hem dit  el  mateix  que  per
desgràcia hi ha moltes mancances actualment, potser en el temps que es va
fer, potser era adequat, però en aquests moments no és adequat, hi ha dues
solucions, o anar adequant i anar fent modificacions al POUM o quedar parats.
És a dir, hi ha dues solucions i no ho dic per aquest punt precisament, sinó per
altres punts com són les cases bessones que vam fer el canvi, com són també
els espais lliures i llindatges amb altres veïns que estaven amb el POUM, hi ha
unes  mides  que  eren  inoperatives,  avui  per  avui  eren  inoperatives  i  una
persona que tingui una casa d'aquestes i  tingui  qualsevol  desgràcia,  no pot
tornar a construir la casa, es queda amb el solar, es queda amb el solar, no hi
ha res més. 
Per  tant,  creiem  que  aquestes  mancances  les  continuarem  portant  perquè
creiem que s'han de modificar, s'han de modificar perquè la gent pugui anar
tirant endavant, és el que estàvem dient. 
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I  quan el  preu de les expropiacions,  senyora  Taulats,  també abusant  de la
confiança de l'alcalde, li contestaré malgrat l'hauria de ser contestada a l'apartat
número 11.
El preu de les expropiacions no varien, no varien per què? Perquè si han tardat
a presentar el projecte de 2012, el traiem ara, que no hi ha hagut cap tipus de
modificació,  és  el  mateix  projecte  que  vam  fer  al  2012,  l'únic  que  seguint
instruccions  d'Urbanisme,  vam  aportar  o  van  dir  que  aportéssim  les
expropiacions.  Per  què  van  dir  que  portéssim  les  expropiacions?  Perquè
d'alguna manera nosaltres llavors ja teníem una opció sobre aquest terreny,
sobre aquest solar i, per altra banda, no és el mateix el preu d'una expropiació
d'un lloc que és urbanitzable, o sigui que es pot construir. Ja que malgrat sigui
zona verda, a l'hora d'expropiar, l'has de comptar com a construcció. 
Si se'n recorden el problema que vam tenir a la primera expropiació va ser que
el  preu  de  l'expropiat  era  un,  el  preu  nostre  era  un  altre,  i  havia  molta
diferència, per què? Perquè on estava, a davant, hi havia un edifici de quatre
plantes, quan realment només se'n poden fer tres, o dues, planta baixa més
dos. Per tant, l'expropiació d'un solar urbanitzable encara que sigui zona verda
té  un preu i  un solar  no urbanitzable,  agrícola  o ramader  té  un altre  preu.
Llavors si nosaltres -com Ajuntament- fem una expropiació avui per avui com
un solar no urbanitzable, amb un preu, i demà el convertim en urbanitzable, no
queda massa elegant, aquesta persona podria dir que hem abusat d'ell, ens pot
demandar per pagar com a terreny no urbanitzable i ara ser urbanitzable.
Per tant, en aquest contracte d'expropiació ja hi ha un paràgraf on se'ls avisa i
ells  estan  d'acord  i  signen conforme estan  d'acord  que aquest  terreny que
estem expropiant, que estem expropiant un terreny no urbanitzable i paguem el
preu de no urbanitzable, el passarem a urbanitzable. I aquesta diferència de
preu evidentment ells renuncien.
Quan a la pregunta de quins paràmetres havíem donat a les empreses, crec
recordar  que a  les  empreses,  no? Els  arquitectes  convidats  per  fer  aquest
projecte que era una zona sensible, no? Sí, digui, digui.”

Pren la paraula la  senyora Taulats:
“Ho puc repetir al final, al punt de precs i preguntes, gràcies.”

Pren la paraula el senyor Personat:
“Doncs  que  hem  seguit  les  instruccions  de  Medi  Ambient,  de  l'ACA  i  de
Urbanisme per dona'ls-hi els paràmetres per poder fer aquest pàrquing.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé, gràcies, si no hi ha més intervencions relatives a aquest punt, passem
a la votació.”  

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per  majoria absoluta dels presents
[14 vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); de CIU
(2);  del PPC (1) i No adscrita (1); 2 abstencions del PSC (2); i 1 vot en contra
d’ICV-EUiA (1)],            

         ACORDA:
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Identificació de l’expedient 

Expedient número TP202-2011-000007, relatiu a la modificació puntual de la
normativa urbanística del Pla d’Ordenació Urbanística (POUM) de Caldes de
Montbui, referent al canvi de classificació urbanística d’uns terrenys destinats a
sistemes urbanístics al Raval Canyelles.

DICTAMEN

Antecedents

I.- La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en la sessió de 18 de juny
de 2009, va aprovar definitivament el Text refós del Pla d’ordenació urbanística
municipal de Caldes de Montbui. Aquest acord es va publicar al DOGC de data
17 de juliol de 2009. 

II.- La present modificació s'ha justificat en el corresponent document d'avanç
que forma part d'aquest expedient, on es valora la situació estratègica d'aquest
emplaçament (bona connexió rodada i situat en el perímetre del centre històric
de la Vila) per tal d'atendre les dificultats creixents d'aparcament al casc històric
i així potenciar la pacificació i l'activitat del centre històric.

També es pretén donar al planejament el dimensionat adequat a la peça dels
terrenys que el POUM qualifica com sistema d'espais lliures per tal de resoldre
satisfactòriament un acabament de ciutat amb vocació de mirador, en la vora
urbana  que  confronta  amb  els  terrenys  destinats  a  la  producció  agrícola
intensiva,  regats  per  la  Riera  de  Caldes,  que  configuren  les  denominades
popularment com les “hortes de baix”.

III.-  L'àmbit  d'actuació de la proposta de modificació es correspon amb uns
terrenys que el POUM classifica com sòls no urbanitzables situats al límit oest
del nucli urbà, contigus amb el tram no urbanitzat del carrer Raval Canyelles i la
zona verda prevista al planejament adjacent a aquest, amb una superfície de
657,09 m2.
                                                                                                       
Fonaments de dret

Article  85  i  96   del  Text  refós  de  la  Llei  d’urbanisme,  aprovat  pel  Decret
legislatiu, 1/2010, de 3 d’agost i modificat per la Llei 3/2012.

Article 101 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006,
de 18 de juliol.

Text refós del Pla d’ordenació urbanística municipal de Caldes de Montbui. 

Resolució,
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En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla d’ordenació urbanístic
municipal  pel  canvi  de  classificació  urbanística  d’uns  terrenys  destinats  a
sistemes urbanístics al Raval Canyelles.

Segon.  Suspendre  l’atorgament  de  llicències  en  els  àmbits  inclosos  en  la
modificació puntual aprovada inicialment.

Tercer.  Sotmetre  el  document  aprovat  inicialment  a  un  tràmit  d’informació
pública  pel  termini  d’un  mes,  mitjançant  la  publicació  dels  corresponents
edictes al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, a un diari de gran difusió, al web municipal i al Tauler d’anuncis de
l’Ajuntament.

Quart. Trametre còpia del projecte aprovat inicialment a l’Agència Catalana de
l’Aigua (ACA) per sol·licitar l’informe corresponent.

Cinquè. Notificar aquests acords als interessats. 

6.  APROVAR  LA  SOL·LICITUD  DE  PRÒRROGA  I  MODIFICACIÓ  DE
L'ÀMBIT TERRITORIAL DEL PLA D'INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL NUCLI
HISTÒRIC DE CALDES DE MONTBUI.

Primerament  s’explica  el  dictamen  de  la  Comissió  informativa  d’assumptes
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM.

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Moltes  gràcies,  hi  ha  intervencions  sobre  aquest  punt?  Senyora  Romano,
disculpi, senyora Pou.”

Pren la paraula la senyora Pou:
“Disculpi, voldria saber, no sé si és que no està clar, o no ho he pogut veure
bé?  Quina  és  la  data  final  que  teníem  de  la  segona  pròrroga  que  tenim
concedida? Si us plau.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé, seguim amb les preguntes, senyora Romano.”

Pren la paraula la senyora Romano:
“Bé,  en  un punt  de la  proposta ens diu:  “per  formalitzar  aquests  canvis  és
necessari una declaració del Ple d'aquest consistori on es declari que no es
recuperarà la inversió segons estableix la legislació vigent.”
S'ha fet alguna inversió? S'ha gastat algun diner amb tot  això? Quina és la
inversió que perdrem fent aquesta pròrroga? Gràcies.”
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Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, senyora Coll.”

Pren la paraula la senyora Coll:
“Bé, moltes gràcies, en tot cas vull dir que en aquest acord i ha dos parts, per
una banda la modificació de l'àmbit d'actuació i per altra banda la pròrroga. 
En el sentit de la pròrroga, vista la situació actual i vist l'execució del projecte,
el nostre grup estaríem d'acord que és necessari prorrogar la vigència d'aquest
pla per poder anar executant allò previst  i  més tenint en compte que no es
cobra per part de la Generalitat el que correspon pel seu finançament, la part
de finançament que vindria de la Generalitat, no? 
Per tant  entenem aquesta part  de pròrroga,  el  que no compartiríem tant és
l'ampliació de l'àmbit, no? Perquè lògicament aquests darrers anys ha suposat
l'execució d'aquest projecte que molts dels recursos, sobretot d'inversions, es
dediquessin en aquest àmbit concret, precisament per cobrir la part que hi ha
d'aportació  municipal  al  projecte  i  no  s'han  tingut  en  consideració  altres
ampliacions d'àmbit que podien aportar millores o que altres obres es realitzin
en un àmbit que no sigui el propi del que és geogràficament ara la part inclosa
en la Llei de Barris, no? 
Llavors, aquesta ampliació ens van explicar que es fa únicament pel tema del
pàrquing i que no afecta el  que serien les dades d'habitatge, zones verdes,
equipaments, etc. Dels requisits per accedir a Llei de Barris, però tampoc que
no es pogués tenir en consideració cap altre àmbit diferent del que es proposa
avui, no? 
Per  tant,  malgrat  estiguem d'acord  amb la  pròrroga,  la  nostra  votació  serà
l'abstenció.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, senyora Taulats.”

Pren la paraula la senyora Taulats:
“Sí,  moltes  gràcies.  Alguna  cosa  ja  la  respondran,  només  vull  afegir  que
voldríem preguntar si aquest 50% del cost estimat del pàrquing, que vindria de
la  Llei  de  Barris,  la  seva  recepció  està  subjecta  a  algun  tipus  de  règim
d'explotació que després tingui el pàrquing? O no? Gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, senyor Personat, si us plau.”

Pren la paraula el senyor Personat:
“Contestaré primer a la senyora Pou. El termini de la Llei de Barris, aquesta
segona, acaba el 31 de desembre de 2014, el que s'ha demanat és a partir de
l'1 de gener de 2015 fins al 31 de desembre de 2018.
La senyora Romano ha preguntat si això implicava perdre alguna subvenció o
si perdíem alguna subvenció o demanàvem la pròrroga perdíem la subvenció,
he entès? No? No ho he entès bé.”
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Pren la paraula el senyor alcalde:
“Si pot aclarir un altre cop la seva pregunta?”

Pren la paraula la senyora Romano:
“Bé, jo simplement he llegit un punt de la proposta que portem avui a Ple, en la
qual ens diu que aquest canvi és necessari una declaració del Ple d'aquest
Consistori on es declari que no es recuperarà la inversió, segons estableix la
legislació  vigent.  És  a  dir,  jo  pregunto,  s'ha  fet  algun  tipus  d'inversió  ja?
Perdrem alguns diners? Quina és aquesta quantitat? Gràcies.”

Pren la paraula el senyor Personat:
“Sí,  perdoni,  no  havia  entès  la  pregunta,  crec  que  ara  la  he  entès  millor.
Evidentment no perdem cap tipus de subvenció, si ho fem, si es prorroga és
precisament per no perdre cap subvenció, però jo entenc que la pregunta és si
es pot recuperar aquesta inversió o no. Aquesta inversió, ja contestem també
de pas a  la  senyora  Taulats  pel  règim d'explotació,  nosaltres  si  tenim una
subvenció, no pots explotar el  pàrquing, o sigui, per dir-ho d'una manera, si
nosaltres rebem aquesta subvenció i fem el pàrquing amb aquesta subvenció,
no podem posar la tarifa que vulguem nosaltres. 

Un exemple, dos euros l'hora el que aparqui allà dins, això no podem fer-ho,
perquè la  inversió  no  es pot  recuperar,  no podem tenir  beneficis  d'aquesta
inversió. El que sí que podem fer és posar una tarifa tova, que es diu, una tarifa
tova en la qual pots incloure totes les despeses que això comporta. 
Per exemple, si tenim un home treballant allà, una persona treballant allà, el
sou d'aquesta  persona,  si  tenim la  despesa de llum,  d'aigua,  de  pintar,  de
manteniment, tot això ho podem englobar i dir que les despeses anuals són 10 i
toca 1 cada mes. Un cada mes, dividit per les places de pàrquing que hi ha,
toca a 30 cèntims cada plaça, això ho podem fer. El que no podem posar és un
preu de lliure mercat, perquè no tenim o no podem recuperar aquesta inversió. I
crec que ja contesto a la senyora Taulats amb això, oi? “

Pren la paraula la senyora Taulats:
“Vull reconfirmar només que estem parlant de preu públic?”

Pren la paraula el senyor Personat:
“Sí, sí.”

Pren la paraula la senyora Taulats:
“El concepte de preu públic.”

Pren la paraula el senyor Personat:
“Suposant,  suposant que decidim posar preu públic, perquè aquí estem tots
suposant que serà de pagament, però potser no és de pagament.”
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Pren la paraula la senyora Taulats:
“No, no, el concepte que vostè ha definit és el concepte de preu públic, no?”

Pren la paraula el senyor Personat:
“És que no entenc la  pregunta  de preu públic?  Taxa,  preu públic,  d'acord,
d'acord, molt bé.
A la senyora Coll li dono les gràcies per l'explicació que ha fet en relació amb la
pròrroga, més bé no ho hagués pogut fer-ho jo l'explicació de la pròrroga, per
poder executar totes les obres que tenim en camí i les que puguin venir. 
Per tant, queda clar i li dono les gràcies per l'explicació que ens ha fet a l'hora
d'exposar el vot.
Quan a incrementar  l'àmbit  de la  Llei  de Barris,  no és possible  posar-ho o
incrementar-ho on tu vulguis, ha de ser que estigui colindant a la Llei de Barris i
que, a més a més, no trenquis cap rati, ni rati per habitant, ni rati per vivenda.
Llavors,  què  passa?  On  nosaltres  incrementem  això,  que  és  el  Raval
Canyelles, no hi ha cap construcció, ni hi viu ningú, per tant no modifiquem cap
rati. 
Abans de fer aquest canvi  vam anar a parlar amb la Llei  de Barris,  amb el
responsable de Llei de Barris i vam mirar, el primer que vam mirar va ser això i
van dir: “podeu fer-ho perquè esteu al costat mateix de l'àmbit de Llei de Barris,
o sigui no és Llei de Barris aquí i fem una altra actuació en un altre lloc que
potser podia ser més necessària o més imprescindible, però com que no toca a
la Llei de Barris, no pots fer-ho. Has de fer les ampliacions al costat de la Llei
de  Barris  i  no  ha  de  trencar  els  ratis  pels  quals  es  van  aprovar  aquestes
subvencions. En aquest cas ho complim, per això podem fer-ho. 
I crec que hem respòs a les preguntes.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Senyora Pou.”

Pren la paraula la senyora Pou:
“Sí,  gràcies,  referent  a  la  pregunta,  a  veure  si  em sé expressar  amb prou
claredat. Si la data final de la pròrroga que tenim és fins al 31 de desembre de
2014, vol dir que la petició que estem fent ara, o que estem aprovant avui per
Ple, de peticionar tant l'àmbit d'actuació com la pròrroga, es podria fer d'aquí a
un parell de mesos, d'aquí a un mes, es podia fer més endavant. 
Entenc que podria ser viable, no? La pregunta és per què si per exemple donat
que dins l'àmbit  de la  Llei  de Barris tenim les obres del  Pi  i  Margall  i  hem
d'executar, hem de portar a terme des de govern una consulta popular i pel que
fos sortís que no, perdríem la subvenció si no s'executa l'obra? 
Potser no sé si seria convenient esperar-se una mica i llavors aquests diners si
sortís que no, poder-los passar a canvi d'una altra ubicació i passar-los, per
exemple, tots a la construcció del pàrquing? Gràcies.”
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Pren la paraula el senyor alcalde:
“En tot moment es poden demanar canvis de partides entre la Llei de Barris
sempre i quan compleixin els criteris d'estar en la mateixa finalitat, per exemple
això  és  una  part  de  les  subvencions  aconseguides  pel  Pi  i  Margall,  són
subvencions  amb  finalitat  de  renovació  urbanística,  doncs  en  cas  que  no
s'hagués de fer servir per això, s'hauria de passar per una altra actuació dintre
de l'àmbit  relacionat amb la finalitat  també de remodelació urbanística, però
això es pot fer en qualsevol moment.
Molt bé, doncs passem a la votació d'aquest punt.”   

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per  majoria absoluta dels presents
[13 vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); de CIU (2)
i No adscrita (1); i 4 abstencions del PSC (2); del PPC (1) i d’ICV-EUiA (1)],

            
         ACORDA:

   
Identificació de l’expedient 

Expedient  número  TB301-2014-000005,  relatiu  a  la  sol·licitud  de  pròrroga
extraordinària de 4 anys i modificació de l'àmbit territorials del Pla d'Intervenció
Integral del nucli històric de Caldes de Montbui (endavant Pla de Barris).

DICTAMEN

Antecedents

L’Ajuntament Caldes de Montbui des del 7 de juliol de 2008, és beneficiari de
l’ajut del Pla d’Intervenció Integral del Centre Històric de Caldes de Montbui,
dins el marc de la Llei 2/2004 de 4 de juny, del millora de barris, àrees urbanes
i viles que requereixen una atenció especial.

Actualment,  el  Pla  d’Intervenció  Integral  del  Centre  Històric  de  Caldes  de
Montbui (en davant  Pla de Barris) es troba en la primera pròrroga de dos anys,
que finalitza el  31 de desembre de 2014 (segons resolució emesa el 24 de
desembre de 2012).

L'Ajuntament de Caldes de Montbui, per donar resposta a les necessitats cada
vegada més urgents d'espais d'aparcament,  (donades tant per l'augment de
població com per l'execució del Pla de barris, que dóna prioritat als vianants
sobre el trànsit rodat), creu que la solució més idònia és la construcció d'un
aparcament soterrat.

La ubicació ideal, tant per la situació propera al centre del poble com pel tipus
de terreny i de sòl, és en el tram comprès entre el carrer Sentmenat i el carrer
Marquès i el que s’endinsarà uns metres sobre les hortes. Però aquest espai és
lleugerament fora de l’àmbit del Pla de Barris.
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Per poder solucionar aquesta situació,  és necessari  fer  canvis en el  quadre
econòmic financer del Pla de Barris, per tal de poder executar aquesta actuació
en detriment  d'altres accions,  que donades la  seva  naturalesa i  el  moment
econòmic en què ens trobem, no es consideren prioritàries i per tant, no es
faran, i per últim també necessitem més temps per poder completar totes les
actuacions pendents.

Per poder executar totes les actuacions és necessari més temps. Per tant s'ha
de sol·licitar la pròrroga extraordinària de 4 anys.

Per formalitzar aquests canvis  és necessari  una declaració del  Ple d'aquest
consistori on es declari que no es recuperarà la inversió, segons estableix la
legislació vigent. Sí es podrà posar un preu tou per tal de poder finançar el
manteniment i funcionament de l'aparcament de les hores de baix.

Si  bé  l'article  article  5.2  del  Decret  369/2004,  de  7  de  setembre  que
desenvolupa  la Llei 2/2004 de 4 de juny, del millora de barris, àrees urbanes i
viles que requereixen una atenció especial, diu expressament que no es pot
recuperar  la  inversió  realitzada,  sí  que  són  permeses  les  despeses  de
funcionament i manteniment.

Fonaments de dret

Llei  2/2004  de  4  de  juny,  del  millora  de  barris,  àrees  urbanes  i  viles  que
requereixen una atenció especial.

Decret 369/2004, de 7 de setembre que desenvolupa  la Llei 2/2004 de 4 de
juny, del millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció
especial.

L'article 5.2 del Decret 369/2004, de 7 de setembre que desenvolupa  la Llei
2/2004 de 4 de juny, del millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen
una atenció especial, on s'estableix que “amb caràcter general no poden ser
finançades  aquelles  actuacions  que  comportin  amb  posterioritat  un
reintegrament a l'ajuntament de la inversió realitzada.” 

Decret  53/2012,  de  22 de maig,  que modifica el  decret  369/2004,  de 7 de
setembre.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:
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Primer. Sol·licitar a l'Oficina  de Gestió del Programa de Barris, Viles i Àrees
Urbanes  que  requereixen  atenció  especial  del  Departament  de  Territori  i
Sostenibilitat de la Generalitat del Catalunya, la pròrroga excepcional de 4 anys
des de l'1 de gener de 2015 fins al 31 de desembre de 2018, per poder realitzar
totes les actuacions previstes al Pla de Barris de Caldes de Montbui.

Segon.  Sol·licitar  l'aprovació  dels  canvis  proposats  al  quadre  econòmic  i
financer  adjunt,  per  tal  de  poder  obtenir  el  finançament  necessari  per  a  la
construcció  d'un  aparcament  soterrat  de  les  hortes  de  baix,  amb  un  cost
estimat de 2.200.000,00 euros.

Tercer  .Sol·licitar  l’increment  de  l’àmbit  territorial  en  2.940  m2   Segons  els
criteris exposats a continuació:
El nucli històric de Caldes de Montbui compren la zona delimitada per la Riera
de Caldes, el passatge Marquès, la plaça de Pau Surell i Muralla, els carrers
Major, Torrent del Salze, Jaume Balmes, Torras i Sayol, Montserrat i l'avinguda
Pi i Margall. Tota aquesta superfície suma un total de 207.200 m2.

Per tal de poder construir l'aparcament de les hortes de baix en un terreny més
adient  per aquest  tipus d'edificació,  es sol·licita  l'increment a  dalt  esmentat,
d'aquesta manera el nou àmbit del Pla de Barris de Caldes de Montbui, sumarà
un total de 210.140 m2.

Quart. Comprometre'ns a  no recuperar la inversió realitzada en la construcció
d'un aparcament segons estableix L'article 5.2 del Decret 369/2004, de 7 de
setembre que desenvolupa  la Llei 2/2004 de 4 de juny, del millora de barris,
àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial, on s'estableix que
“amb  caràcter  general  no  poden  ser  finançades  aquelles  actuacions  que
comportin  amb  posterioritat  un  reintegrament  a  l'ajuntament  de  la  inversió
realitzada.” 
Sí que es podrà establir una tarifa per la utilització d'aquest aparcament,  en la
qual  només  es  repercutiran  les  quotes  de  manteniment  i  explotació  de
l'aparcament soterrat de les hortes de baix. No s'hi repercutirà la recuperació
de la inversió.

Cinquè.  Trametre  aquesta  sol·licitud  a  l'Oficina  de  Gestió  del  Programa de
Barris, Viles i Àrees Urbanes que requereixen atenció especial del Departament
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat del Catalunya i a l’Àrea de Serveis
Econòmics d’aquest consistori. 
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7. INICIAR LA TRAMITACIÓ PER A LA FORMALITZACIÓ DEL CONFLICTE
EN DEFENSA DE L’AUTONOMIA LOCAL CONTRA ELS ARTICLES PRIMER
I SEGON I DEMÈS DISPOSICIONS AFECTADES DE LA LEY 27/2013, DE 27
DE DICIEMBRE DE 2013, DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE
LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.

Primerament  s’explica  el  dictamen  de  la  Comissió  informativa  d’assumptes
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM.

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé, gràcies, potser ara ha passat desapercebuda aquesta reforma per la
gran majoria de la població,  però pels ajuntaments no i  encara menys pels
ajuntaments  catalans  que  estem  revoltats  en  contra  d'una  reforma  de
l'administració  local  absolutament  innecessària  i  que  és  un  atac  frontal  a
l'autonomia local i també a les competències pròpies en matèria de regim local
del govern del nostre país, de la Generalitat de Catalunya.
El  que  proposem  és  sumar-nos,  ser  un  d'aquests  com  a  mínim  1.200
ajuntaments  que  presentarem  aquest  conflicte  davant  del  Tribunal
Constitucional,  sumant-nos  a  una  campanya  que  està  en  marxa.  És  una
campanya  promoguda  per  les  associacions  municipalistes  del  nostre  país,
l'A.C.M.  l'Associació  Catalana  de  Municipis  i  la  Federació  de  Municipis  de
Catalunya,  conjuntament  amb  els  principals  sindicats  del  País,  U.G.T.  i
Comissions Obreres.
Aquesta campanya té aquesta imatge, diu:  “Serveis  municipals en perill  per
reformes del govern central -del Gobierno Central-”.
Nosaltres ens adherim plenament a la preocupació que manifesta aquest cartell
ben gràfic.  D'altra banda, perquè aquesta reforma entre moltes altres coses
posa en perill  serveis municipals essencials com poden ser per exemple els
serveis socials.
Tots els ajuntaments, o almenys els ajuntaments a partir d'una certa població,
intentem fer front a la crisi ajudant amb tot el que podem a la gent que ho està
passant més malament i això vol dir gastar-se diners, invertir diners en serveis
socials. 
Doncs bé, aquests serveis socials, aquestes polítiques socials locals estan en
perill gràcies a aquesta reforma, gràcies a la darrera ocurrència del govern del
Partit Popular que justifica aquesta reforma per la necessitat d'estalviar 8.000
milions d'euros.
És curiós que el govern espanyol, el govern del Partit Popular, faci recaure la
responsabilitat de reduir el dèficit públic a les administracions, a les úniques
administracions que no tenim dèficit públic, no deixa de ser paradoxal.
Els ajuntaments, el conjunt dels ajuntaments de l'Estat Espanyol, varem tancar
el 2013 amb superàvit, per tant, no generem dèficit públic.
En canvi, com vostès saben, l'estat espanyol té la pilota del dèficit que s'està
fent enorme, 940.000 milions d'euros, un dèficit l'any passat de gairebé el 7% i
no  sabem quina  reforma s'autoimposa  l'Estat  Espanyol,  que  és  de  llarg  el
principal causant de la pilota del dèficit i del deute.
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No sabem quines reformes s'autoimposen per reduir el dèficit allà on es pot
reduir, que és reduint el dèficit de qui el genera, que és l'estat espanyol de llarg.
Aquesta és una reforma, a més a més, que a part de posar en perill serveis
públics essencials locals, com poden ser els serveis socials, apunta cap a un
model  d'ajuntament  on  sembla  que  es  pretengui  que  governem  menys  i
gestionem més. És a dir, dit d'una altra manera, que siguem menys govern i
siguem  més  gestors.  Que  la  política,  que  les  decisions  polítiques,  les
orientacions polítiques de cada govern i de cada ajuntament tinguin menys pes
en el dia a dia de les institucions locals, per deixar pas a la gestió simple, pura i
dura.
I  nosaltres,  evidentment,  tenim  la  responsabilitat  de  gestionar  les  nostres
administracions,  però  també tenim la  responsabilitat  de  donar-li  orientació  i
lideratge polític. No estem disposats a deixar de fer-ho, ni molt menys.
A  més  a  més  aquesta  reforma  té  diferents  paradoxes,  n'he  explicat  una,
n'explicaré una altra, debilitar els ajuntaments que som la institució amb més
legitimitat democràtica i més proximitat a la ciutadania, ens debilita perquè ens
treu competències i posa en perill determinades polítiques públiques i, en canvi,
reforça administracions que no tenen aquesta legitimitat  democràtica directa
com són les diputacions. 
Aquesta reforma el que pretén, entre altres coses, és traspassar algunes de les
competències que ara  estem exercint  localment,  aquest  nivell  intermedi,  de
segon nivell que són les diputacions i que ningú escull directament, sinó que
són escollides indirectament, només indirectament pels ciutadans. 
A part  d'això,  les  diputacions Catalanes,  les  diputacions del  nostre  país  no
demanen això ni molt menys. El nostre país té un model territorial, té un model
d'administració local que confia molt en els ajuntaments, que confia molt en els
consistoris,  i  el  nivell  intermedi  que són les diputacions.  I  en el  nostre  cas
també  les  comarques,  els  Consells  Comarcals  tenen  unes  competències
marcades,  determinades,  delimitades  i  ningú  ha  demanat  que  aquestes
administracions en tinguin més, perquè això respon a un model, un altre cop
centralista,  uniformitzador,  que  pensa  amb  els  interessos  de  determinats
territoris  de  l'Estat  Espanyol  en  determinats  models  que  s'han  anat  forjant
històricament  en el  temps,  en altres territoris  de  l'Estat  Espanyol,  però que
estan molt allunyats del model en el qual creu el nostre país, que no és ni molt
menys un model de reforç de les diputacions, entre altres coses perquè des de
fa  temps,  des  de  fa  anys  en  aquest  país  estem  intentant  transformar  les
diputacions i les províncies en vagueries.
També és un model que, una reforma que fomenta una imatge negativa i al
meu entendre d'una manera molt injusta de l'administració local, perquè sembla
que el missatge que s'estigui llençant és que l'administració local som part del
problema, som causants en bona part del problema de la mala administració de
l'Estat Espanyol i, per tant, l'últim que necessitàvem els ajuntaments en aquest
moment era que ens prenguessin aquesta llufa, perquè és cert que s'han fet
disbarats  en  alguns  ajuntaments,  és  cert  que  s'han  fet  coses  que  no
pertocaven, però també és cert que la majoria dels ajuntaments d'aquest país,
al menys avui en dia i després de fer esforços molt importants i molt impopulars
els darrers anys, som ajuntaments que estem majoritàriament sanejats i que
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estem tirant endavant polítiques necessàries  per sortir de la crisi i per ajudar a
la nostra gent.
Deia  que  és  l'últim  que  necessitàvem aquesta  reforma,  perquè  els  nostres
problemes reals, els problemes dels ajuntaments no són si les competències
són pròpies o impròpies, o si hem de passar una competència cap amunt, cap
a la Diputació, o no? 
El nostre problema és el finançament, els nostres problemes són els deutes
d'altres administracions, els deutes que tenen altres administracions en relació
amb la  nostra.  Molt  especialment  els  deutes  que té  la  Generalitat  amb els
ajuntaments catalans, amb nosaltres. Hi ha un deute d'un milió i mig d'euros. 
El nostre problema és la quantitat de controls finances que darrerament s'han
vingut  implementant  i  que  compliquen  molt  el  dia  a  dia  la  gestió  dels
ajuntaments,  sobretot  de  les  àrees  d'hisenda.  És  un  control  absolutament
excessiu i entenem que fins i tot en alguns aspectes fora de lloc, que augmenta
molt la càrrega diària de les àrees d'hisenda, amb una feina que al final no té
repercussió directa sobre la ciutadania. 
El nostre problema és com ajudar a la gent i com mantenir els serveis actuals i
millorar-los, tot quadrant els números. Aquest és el nostre problema.
I  el  nostre  problema  també  és  la  persecució  política  que  vivim  alguns
ajuntaments  catalans,  entre  els  quals  el  nostre,  per  fer  determinats
pronunciaments polítics i per pronunciar-se a favor del Dret a Decidir i del Poble
de  Catalunya,  a  favor  de  la  consulta  del  9  de  novembre  i  alguns  també
obertament a favor de la independència del nostre país. Aquesta persecució
política també és un problema del dia a dia dels nostres ajuntaments.
I evidentment aquesta Llei, que repeteixo està en vigor, ja és vigent, no afronta
cap d'aquests problemes sinó que ens posa nous problemes sobre la taula.
Per tant, per aquests motius i molts d'altres, que diem que trigaria una mica
més  de  temps  a  explicar,  però  jo  crec  que  ja  he  dit  les  problemàtiques
essencials, proposem elevar al  Tribunal  Constitucional  la nostra queixa més
rotunda per aquesta reforma innecessària.
Hi ha alguna intervenció en aquest punt? Comencem pel senyor Olóndriz.”

Pren la paraula el senyor Olóndriz:
“Molt bé, poques coses perquè estic pràcticament d'acord amb tot el que has
dit i, per tant, no ho repetiré excepte en una cosa, és evident que és un atac a
l'autonomia local, és un atac a l'estructura territorial de l'administració catalana,
en  aquest  cas  la  que  ens  afecta  a  nosaltres.  És  una  clara  intenció  de
centralitzar i en allò no estaria d'acord és que vetlla per els interessos d'altres
territoris.  Jo diria,  més aviat  i  suposo que tu també ho has volgut matisar i
estaríem  d'acord,  que  vetlla  pels  interessos  de  poder  d'una  casta,
malauradament política, que només es preocupa de mantenir aquest poder i no
l'importa el que fan els ajuntaments pel benestar dels seus ciutadans, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, senyora Romano.”
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Pren la paraula la senyora Romano:
“Bé, per començar voldria dir que en poques coses que podríem estar d'acord,
senyor alcalde, sí que és cert que els ajuntaments, a dia d'avui, han fet grans
esforços per tirar endavant, en un moment de crisi -això sí que és cert- però el
que no poden dir és que aquesta Llei no és la que necessitem.
Aquesta Llei, que tant critiquen, és una Llei necessària per garantir i assegurar
el funcionament correcte de l'administració local, igualment també garanteix la
percepció dels ciutadans d'uns serveis públics sostenibles i de qualitat.
Vostè diu que ens volen treure competències i no sé, tot molt negre i tot no és
veritat senyor alcalde, aquesta Llei ve a controlar o a regular que no es facin
duplicitats en els serveis, com s'està fent a dia d'avui.
Vostè diu que aquesta Llei vol passar aquests serveis a la Diputació, bé, és que
també hi ha un altre debat paral·lel sobre què farem amb les diputacions?  Hi
ha persones que les volen tancar i n'hi ha que no, hi ha partits que sí i hi ha
partits que no, però les diputacions hi són i aquesta llei l'únic que fa és que
aquells ajuntaments que no puguin assumir algun dels seus serveis essencials,
tindran la Diputació al darrera per dóna'ls-hi el suport econòmic per poder-los
tirar endavant. Una de les coses que vostè sembla que ho ha entès al reves.
No voldria estendrem perquè sí que m'agradaria dir que aquestes explicacions
que ens fa el senyor alcalde en punts molt concrets i en temes molt concrets,
també ens les fes de tant en tant en temes municipals que estan al carrer, en el
dia a dia i poques vegades sentim les seves paraules.
I per acabar, només voldria dir una dada prou significativa, senyor alcalde,  de
8.100 ajuntaments de l'Estat Espanyol, d'aquests 8.100, 5.800 han tancat les
seves comptes amb superàvit al 2012, si això és que és una mala llei senyor
alcalde, facin-s'ho mirar, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé, a qui tocava? Senyora Coll.”

Pren la paraula la senyora Coll:
“Bé, gràcies, per descomptat que el nostre grup votarà a favor d'iniciar aquesta
tramitació, jo crec que és important i rellevant dir que és el primer cop, el primer
cop en la història democràtica recent que els ajuntaments decidim portar un
conflicte  de  competència  al  Tribunal  Constitucional.  Crec  que  és  rellevant
posar-ho de manifest per entendre la gravetat de la situació que estem visquen,
i no com a regidors ni regidores, sinó com a ciutadans i ciutadanes. 
El que s'està fent actualment és atemptar contra els ciutadans i ciutadanes dels
nostres pobles, de les nostres ciutats, els nostres veïns i veïnes. Perquè la Llei
de  racionalització  i  sostenibilitat  és  -com paraules  que  s'han  pervertit,  han
aconseguit  pervertir  el  llenguatge-  no  és  ni  de  racionalització,  ni  de
sostenibilitat, és de retallada i de pèrdua de serveis. Si hem d'utilitzar la “r” i la
“s”, l'hauríem de utilitzar per retallar i per pèrdua de serveis perquè és el que
s'està plantejant. 
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La reforma de les competències, el que suposa la reforma de les competències
municipals,  únicament  suposa  l'eliminació  dels  serveis  que  els  nostres
ciutadans  estan reben precisament en aquells àmbits que en aquests moments
més necessiten. Quan s'estan treien les competències als municipis en l'àmbit
dels serveis socials és perquè suposo que han vist que era racional no tenir-ne.
Deuen considerar des del govern de l'Estat que no fan falta, oi?  
Com  les  d'educació,  com  les  de  promoció  econòmica  i  ocupació,  on  els
ajuntaments de Catalunya han invertit en els darrers anys més de 2.000 milions
d'euros  dels  seus  pressupostos  propis,  el  que  han  dedicat  a  invertir  en
polítiques socials, a invertir en polítiques d'ocupació i d'educació, en els pilars
de  l'estat  del  benestar  el  paper  que  han  jugat  els  ajuntaments  i  que  ara
desbanquen de cop i volta, que no és per si es diu l'ajuntament, o ens diem el
nom que vulguis,  no? Sinó és pels serveis  de proximitat  que s'estan volent
eliminar a través de la Llei de reforma local, no? 
Per tant,  per descomptat,  endavant el  nostre vot  a favor de l'inici  d'aquesta
tramitació,  de  formular  aquest  conflicte  de  competències  al  Tribunal
Constitucional i esperem que se'ns doni la raó, no per estar aquí sinó per seguir
poden viure amb més dignitat als nostres pobles i ciutats, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, senyora Taulats.”

Pren la paraula la senyora Taulats:
“Molt bé, moltes gràcies, quasi sembla que els regidors de l'oposició han fet
una síntesi de diferents parts que ja ha explicat el senyor alcalde i  a més les
síntesis han estat molt ben fetes. 
Si li sembla jo faig una última síntesi que és en relació amb una cosa que ja
apuntava la regidora també, el que pretén aquesta llei és allunyar la realitat i la
prestació  del  servei  i  el  coneixement  de l'entorn,  allunyar-lo  de la  presa de
decisions.  Avui  en  dia  volem  construir  una  societat  que  justament  sigui  el
contrari, que puguem prendre les decisions de baix cap a dalt i no de dalt cap a
baix. 
Per tant complementaríem amb aquest comentari i votarem a favor d'aquesta
proposta.  També,  com  que  també  ens  sentim  afectats  com  a  ciutadans,
sobretot  -no  només  com  a  regidors-  jo  encoratjo  als  ciutadans  que  mirin
aquestes webs, tant dels sindicats com d'aquestes associacions municipalistes
que estan posant informació molt actualitzada diàriament i, a més a més, pel
que he pogut  veure,  també podrem fer  seguiment  de  quants  municipis  s'hi
apunten i com anem engrandint el suport a aquesta proposta perquè ens en
puguem sortir, moltes gràcies.”
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Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, senyora Romano, pel fet que hi hagi 3.000 municipis, sobre els 8.700
segons les seves dades, que no han tancat amb superàvit el 2012, ens han de
treure  els  serveis  socials  a  nosaltres?  Aleshores  el  que  li  proposo  és  que
l'Estat, que té un dèficit del 6'7%, tanqui el Ministeri de Cultura per exemple, i li
pregunto: -Què li dirà vostè a les 700 famílies del nostre municipi que d'alguna
manera  o  altre  es  beneficien  dels  serveis  socials  locals,  quan  haguem de
tancar-lo -que espero que no passi mai-, i els hi haguem de dir: “vagi se'n  a
Barcelona,  a  la  Diputació,  perquè  el  Partit  Popular  ens  ha  pres  aquesta
competència” Què els hi dirà?, Els hi adreço a vostè? 
Per tant, i a més a més, aquesta llei ha provocat que els seus alcaldes i els
seus regidors s'hagin posat les mans al cap i vostè ho sap perfectament. Fins a
l'últim moment els seus alcaldes i els seus regidors -perquè saben el pa de
cada dia  de governar  des d'un  municipi-  han intentat  que aquesta  llei,  que
curiosament ha estat impulsada,  les comes i  els punt han estat macats pel
Ministeri  d'Hisenda,  no pel  Ministri  d'Administracions Públiques,  han intentat
aturar i canviar aquest despropòsit, fins i tot el seu mateix partit.
Passem doncs a.... vol replicar? Endavant.”

Pren la paraula la senyora Romano:
“Bé  senyor  alcalde,  vostè  diu  que  és  que  ens  volen  treure  serveis  als
ajuntaments, digui'm on diu això la llei? Jo li demano que m'ho digui,  quin és el
paràgraf de la llei que diu que els hi prendran els serveis que no puguin prestar
els ajuntaments, els hi prendran, tancaran portes, direm a les famílies que no,
això diu el senyor alcalde, i no els hi podrem donar el servei, no és cert  senyor
alcalde, això que diu vostè no és cert. 
Si vostès no poden prestar un servei  tindran a la Diputació al seu costat que li
faran  la  feina  immillorablement  i  li  donaran  el  suport  econòmic  que  vostè
necessiti per donar el servei a aquestes 700 famílies de Caldes que vostè ha
posat sobre la taula. I és molt lleig dir que una llei diu una cosa quan no la diu. I
aquesta llei no els hi agrada  perquè sí. 
És un control financer, si li vol dir, dels números i crec que era necessari, crec
que hi ha hagut molts ajuntaments, no és el  nostre cas per cert,  que s'han
passat de la ratlla i això s'ha de legalitzar, s'ha de fer una llei i s'ha de posar
sobre la taula perquè no torni a passar mai més senyor alcalde, però vostès
s'enfoquen que no podran donar serveis, no és veritat, això no ho diu la llei,
senyor alcalde, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé, doncs 940 municipis sobre 947 municipis que hi ha al  nostre país
estan equivocats i els set o vuit que governen vostès tenen la raó, deu passar
això. Molt bé doncs, passem a la votació:”                   

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per  majoria absoluta dels presents
[16 vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); de CIU
(2); del PSC (2); d’ICV-EUiA (1) i No adscrita (1); i 1 vot en contra del PPC (1)],
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         ACORDA:

   
Identificació de l’expedient 

Aprovació  de  la  formalització  del  conflicte  en  defensa  de  l’autonomia  local
contra la ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de
la administración local.

DICTAMEN

Antecedents 

Al mes de maig d’enguany es compliran trenta-cinc anys de la constitució dels
ajuntaments democràtics. Al llarg d’aquests anys s’ha passat d’una situació en
la qual  van d’haver  de planificar  les  ciutats  per  a  fer  front  a  un urbanisme
desarrolista, especulatiu, afavoridor d'interessos individuals, i resoldre el dèficit
d’infraestructures  i  d'equipaments  bàsics,  per  afrontar  noves  realitats  més
complexes com el medi ambient, els canvis demogràfics i socioculturals de la
nostra societat, fruits dels fenòmens migratoris, dels nous models familiars, de
la dependència, de l'envelliment de la població, de la mediació social,  entre
altres.  Tot  això  ja  que  els  municipis  són  vius  i  cal  donar  resposta  a  les
demandes i necessitats que plantegen els nostres ciutadans i ciutadanes.

Els  ajuntaments  han  estat  capaços  d'afrontar  els  grans  reptes  i  els  canvis
culturals de finals del S.XX i  en aquesta primera dècada del S.XXI,  des de
l’autonomia local, són el principal dic de contenció contra la crisi, i el principal
espai de resistència, de dignitat, de defensa dels drets de la ciutadania i els
principals espais per generar alternatives socials i econòmiques per pal·liar els
efectes de la crisi.

Malgrat aquests esforços els ajuntaments mai han tingut un finançament just i
adequat. Durant aquests quasi bé trenta-cinc anys les hisendes locals han estat
l’assignatura pendent en la mesura que l’aportació financera de l’Estat a les
administracions locals no s’ha adequat als serveis que presten.

El  context  actual  de  crisi  econòmica  està  sent  demolidor  per  als  nostres
municipis. Davant d’això els ajuntaments han hagut d’incrementar la despesa
per donar resposta a aquesta emergència social.

Ara,  en l’actual  context  de  crisi,  quan és  més necessari  que mai  tenir  una
administració més propera, i tenir més recursos per fer front a aquesta realitat
social, el govern de l’estat espanyol ha aprovat una “Llei de Racionalització i
Sostenibilitat  de  l’Administració  Local”  (LRSAL)  que  suposa,  de  facto,  una
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retallada competencial sense precedents que suposarà un important retrocés,
atès que afectarà de ple als serveis que donen els ajuntaments.

Trenta-cinc anys esperant un nou marc competencial i un finançament adequat
per garantir serveis locals bàsics, perquè ara amb aquesta llei el municipalisme
torni  a  un  model  de  fa  quaranta  anys  enrere  amb  un  marc  competencial
raquític, i que allunya la capacitat de decisió sobre les polítiques de proximitat, i
també allunya les decisions i el control de la ciutadania acabant amb el valor de
proximitat  que permet  la  prevenció,  la  detecció i  l’actuació per  garantir  uns
mínims de cohesió i convivència en el conjunt de pobles i ciutats de Catalunya.

Aquesta Llei aprofita la situació de crisi econòmica per modificar l’estructura de
l’estat  espanyol  i  recentralitzar  amb l’excusa  de  la  sostenibilitat  econòmico-
financera. Una llei que vol privatitzar els serveis, principalment dels tres grans
serveis  públics  locals  que  encara  es  demostren  econòmicament  rendibles:
l’abastament d’aigües, el tractament de residus i l’enllumenat públic.

LRSAL vulnera l’Estatut de Catalunya en matèria d’organització territorial i de
règim local,  i  converteix als  ajuntaments en un apèndix de l’estat,  i  en una
instància  merament  administrativa  i  sota  control  en  el  seu  funcionament,
vulnerant així l’actual marc basat en el principi d’autonomia local i principi de
subsidiarietat, reconegut a la Carta Europea d’Autonomia Local com a criteri de
proximitat en l’atribució de competències i d’eficàcia en la redistribució.

Davant d’aquesta situació les entitats municipalistes i els sindicats han iniciat
una campanya d’informació a la ciutadania dels efectes de l’aplicació de la Llei
de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, així com la defensa
del  món local  perquè  els  ajuntaments  som l’administració  que estem millor
preparats per oferir serveis de proximitat.

Volem seguir reivindicant el nostre paper per seguir tenint el protagonisme en la
defensa, garantia i l'enfortiment dels drets socials i la millora del benestar de la
ciutadania.  En canvi  aquesta llei  afecta a la quotidianitat  i  a les necessitats
bàsiques de la gent, i redueix la capacitat de resposta dels governs locals.

Fonaments de dret

La Llei 27/2013, de 27 de desembre de 2013, de Racionalització i Sostenibilitat
de l’Administració Local (LRSAL) va entrar en vigor el 31 de desembre de 2013.

El conflicte en defensa de l’autonomia local, d’acord amb l’art. 75 bis LOTC, es
pot plantejar quan les normes de l’Estat amb rang de llei lesionin l’autonomia
local constitucionalment garantida.
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D’acord amb l’art. 75 ter 2 i 3 LOTC, per iniciar la tramitació del conflicte en
defensa de l’autonomia local és necessari l’acord del Ple de les Corporacions
locals amb el vot favorable de la majoria absoluta del número legal de membres
d’aquesta. De manera prèvia a la formalització del conflicte, s’ha de sol·licitar
dictamen, amb caràcter preceptiu però no vinculant, del Consell d’Estat.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de
l’autonomia  local  contra  els  articles  primer  i  segon  i  demès  disposicions
afectades de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013, de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local (BOE núm. 312 de 30 de desembre
de 2013) d’acord amb el text que s’adjunta, segons el que s’estableix en els
arts. 75 bis i següents de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal
Constitucional.

Segon. A tal  efecte, sol·licitar Dictàmen del Consejo de Estado, conforme a
l’establert en l’art.  75 ter 3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del
Tribunal  Constitucional,  per  conducte  del  Ministerio  de  Hacienda  y
Administraciones Públicas, a petició de l’entitat local de major població (art. 48
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local), així com
atorgar a aquesta entitat la delegació necessària.

Tercer. Facultar i encomanar a l’Alcalde/Alcaldessa per a la realització de tots
els  tràmits  necessaris  per  portar  a  terme  els  acords  primer  i  segon  i
expressament per a l’atorgament d’escriptura de poder tan ampli i suficient com
en dret es requereixi a favor de la Procuradora Dña. Virginia Aragón Segura,
col. Núm. 1040 de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors de Madrid per tal que, en
nom i representació de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, de forma solidària i
indistinta  interposi  conflicte  en  defensa  de  l’autonomia  local  contra  la  Ley
27/2013, de 27 de diciembre de 2013 (BOE núm. 312 de 30 de desembre de
2013), de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, seguint-
lo per tots els seus tràmits i instàncies fins a obtenir sentència ferma i la seva
execució.
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8.  DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 125/2014,
DE 12  DE FEBRER,  PEL QUAL  ES RESOL APROVAR  EL  SEGUIMENT
PRESSUPOSTARI  CORRESPONENT  AL  4T  TRIMESTRE  DE  2013,
D’ACORD  AMB  LA  LLEI  ORGÀNICA  2/2013,  DE  27  D’ABRIL,
D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA.

Primerament  s’explica  el  dictamen  de  la  Comissió  informativa  d’assumptes
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM.

No hi ha intervencions.

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [17 vots
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); de CIU (2); del
PSC  (2);  del  PPC  (1);  d’ICV-EUiA  (1)  i  No  adscrita  (1)],  ACORDA  restar
assabentat de l'acord següent:   
             
Identificació de l’expedient 

Expedient número 75/2013 de l’Àrea Econòmica, corresponent a l’aprovació de
les obligacions trimestrals de subministrament d’informació de l’Ajuntament de
Caldes de Montbui.

DICTAMEN

Antecedents i Fonaments de dret

I. El dia 12 de febrer de 2014, el Sr. Jordi Solé i Ferrando, Alcalde-President de
l’Ajuntament de Caldes de Montbui, va aprovar les obligacions trimestrals de
subministrament  d’informació  corresponent  al  4t.  trimestre  de  2013  de
l’Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui  mitjançant  el  decret  d’alcaldia  número
125/2014.

II.  L’article  16  de  l’Ordre  HAP/2105/2012,  d’1  d’octubre,  per  la  qual  es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la
Llei Orgànica 4/2012, de 28 de setembre, que modifica la Llei Orgànica 2/2012,
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera estableix que
abans del darrer dia del mes següent a cada trimestre, cal enviar una sèrie
d’informació. 

Resolució,

En conseqüència el  Ple de l’Ajuntament acorda restar assabentar de l'acord
següent:
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Únic. Donar compte al Ple del decret d’alcaldia número 125 / 2014, de 12 de
febrer  de  2014,  pel  qual  es  resol  aprovar  les  obligacions  trimestrals  de
subministrament  d’informació  corresponent  al  4t.  trimestre  de  2014  de
l’Ajuntament de Caldes de Montbui. 

L'alcalde proposa modificar l'ordre del dia de la sessió plenària i el punt de la
moció núm. 9 passa al número 11.

9. Resolucions de l’Alcaldia dictades des de l’última sessió ordinària.

Des del número 30, de data 21 de gener de 2014, fins al número 164, de data
20 de febrer de 2014.

No hi ha intervencions.

10. Despatx ordinari

No hi ha intervencions.

11. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC I CIU AL
PLE DE L’AJUNTAMENT DE SUPORT A LA CAMPANYA DE RECOLLIDA
DE SIGNATURES “SIGNA UN VOT PER LA INDEPENDÈNCIA”.

L’alcalde llegeix literalment la moció.

Prenen la paraula el senyor alcalde:
“Bé,  passarem  la  paraula  als  diferents  portaveus,  però  abans  faré  jo  la
intervenció en nom d'Esquerra Republicana.
El  procés  que  està  visquen  el  nostre  país  cap  el  referèndum
d'autodeterminació, cap el referèndum d'independència del 9 de novembre, és
un procés que té dues potes, la pota institucional que va avançant, va fent el
seu camí al Parlament i al Govern, i la pota cívica o social que és la gran base
ciutadana de la qual disposa aquest procés. Una base molt  transversal des
d'un punt de vista sociològic, des d'un punt de vista d'edat i des d'un punt de
vista territorial. 
Per tant tenim dues vies paral·leles per avançar, però dues vies també que, de
tant en tant, s'han d'entrecreuar per sumar energies, sumar forces i donar més
empenta al procés.
La via institucional, la via política institucional, si voleu, és del tot necessària,
però també és del tot necessari que hi hagi una societat civil conscient del rol
que té d'empènyer  el  procés i  de muntar una barrera perquè ningú des de
l'esfera institucional tingui la temptació d'abandonar el camí i de fer-se enrere.
Una de les grans virtuts d'aquest procés -jo crec que un dels trets que explica
el  seu  èxit  fins  ara-  és  el  fet  que  finalment  i  després  de  molts  anys  de
desacords i d'estratègies divergents, societat civil i la majoria política ens hem
entrecreuat, ens hem donat la ma i hem sumat energies per tirar el procés de
llibertat Nacional cap endavant. 
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En aquest sentit l'Assemblea Nacional Catalana tots sabem que ha tingut un
paper absolutament essencial,  cabdal,  que probablement sense l'Assemblea
Nacional  no  estaríem  on  estem,  i  des  dels  ajuntaments  la  creació  de
l'Associació de Municipis per la Independència també ha servit  per posar la
institució més propera a la ciutadania, l'administració que està més aprop de la
gent, al servei del Procés de Llibertat Nacional.
En aquesta ocasió el que es demana en aquesta moció és que ajuntaments i
ANC,  ajuntaments  de  l'AMI  i  ANC col·laborem per  tal  de  fer  possible  que
aquesta  campanya  Signa  un  vot  per  la  independència  sigui  un  èxit,  una
campanya que vull recordar que en el nostre municipi, i gràcies a la feina de la
gent de l'ANC del nostre municipi, va tenir una prova pilot aquí a Caldes de
Montbui,  que per tant és una campanya que ja ha tingut diferents fases de
recollida de signatures a Caldes i que esperem que els dies 22 i 23 de març,
amb la col·laboració  de l'Ajuntament, es pugui ampliar encara més el nombre,
ja considerable, de signatures que aquesta campanya ha aconseguit al nostre
municipi.
Per tant aquesta és una moció, una de les moltes mocions que anem aprovant
periòdicament per donar empenta des del nostre municipi al procés, per donar
empenta a la Democràcia i per donar empenta a la voluntat popular que al final
s'acabarà demostrant que és imparable.
Hem estat des de fa molt temps com Ajuntament a l'alçada del moment històric
del  nostre  país,  això  ens  ha  costat  de  moment  un  parell  de  contenciosos
interposats per la Delegació del Govern en contra de dos, concretament dos
acords de Ple que estan fent el seu camí en els jutjats, però evidentment no
ens faran callar perquè la Democràcia, la voluntat popular i les urnes estan per
sobre de les amenaces que estem sentint cada dia, i  estan per sobre de la
utilització absolutament maldestre del concepte de llei i el concepte de legalitat
que estan fent els partits polítics espanyols i alguns partits minoritaris, per sort,
catalans.
Passo la paraula a la resta de portaveus, ho farem de més a menys, senyora
Taulats”

Pren la paraula la senyora Taulats:
“Molt bé, moltes gràcies, només vull afegir que el dia 22 i 23 vagi molt bé la
recollida de signatures, que puguem ampliar el suport explícit dels ciutadans
del nostre municipi a favor de la independència i que no ho posa en els acords,
perquè  consta  que  l'Ajuntament  proporcionarà  els  espais  per  poder-ho  fer,
però comptin també amb les nostres mans si es necessita per ajudar, sobretot
a arribar, a aquelles persones que se sentin més indecises, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, senyora Coll.”
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Pren la paraula la senyora Coll:
“Moltes gràcies, respecte a la moció, el nostre grup votarà l'abstenció, com hem
vingut  votant  en el  Plenari.  Estem d'acord que la gent  pugui  donar  la seva
opinió,  malgrat  això,  aquesta  moció  no  és  sobre  el  Dret  a  Decidir,  sinó  ja
defineix quin és el vot que s'ha de fer, estarem d'acord amb el punt número 2
quan a facilitar els espais necessaris per a qualsevol entitat del nostre municipi
que faci activitats de caràcter social, de promoció, de caràcter polític, és igual,
per  tant  en  aquest  punt  estem d'acord,  en  els  altres  no  i  ens  abstindrem,
gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, senyora Romano, renuncia a la paraula. Senyor Olóndriz.”

Pren la paraula el senyor Olóndriz:
“Sí que afecta a Caldes. Jo votaré a favor  pel contingut de la moció en sí,
perquè estic d'acord. Em sembla a més molt bé que l'Ajuntament doni suport i
faciliti que les entitats cíviques i socials tinguin espai per poder desenvolupar
les activitats que desitgen. Estic pensant no solament amb aquesta sinó que hi
ha altres col·lectius que lluiten en l'àmbit dels drets socials com l'habitatge i la
sanitat,  que també podrien utilitzar aquesta sala per fer les seves activitats.
Estic  pensant  en col·lectius en l'àmbit  de la  solidaritat  que també utilitzen i
poden utilitzar aquesta sala i això és una mostra més que els ajuntaments han
de facilitar a la ciutadania, estiguin o no estiguin naturalment d'acord amb el
que  la  ciutadania  planteja,  les  eines,  la  casa  que  és  de  tots  per  poder
desenvolupar o tirar endavant les seves idees, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, senyora Pou, no? Molt bé doncs votem aquesta moció.”       

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per  majoria absoluta dels presents
[14 vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); de CIU
(2); d’ICV-EUiA (1) i No adscrita (1); 2 abstencions del PSC (2) i 1 vot en contra
del PPC (1)], ACORDA aprovar la moció, essent aquesta la següent:
 
“Per a la majoria de la població de Catalunya és incontrovertible que el procés
sobiranista al nostre país ha entrat en la seva fase final i decisiva.

Si a l’any 2009, Arenys de Munt i les 544 consultes que se’n derivaren foren el
símptoma més clar del principi de la fi de l’autonomisme i la manifestació del
10-J  del  2010,  la  darrera  expressió  de  l’estratègia  resistencialista,  la
manifestació de l’11-S del 2012 i la Via catalana de l’11-S del 2013, han estat,
respectivament, l’eclosió i la culminació de la voluntat inequívoca de la societat
catalana  de  convertir  Catalunya  en  un  nou  estat  d’Europa.  I  de  fer-ho
democràticament.
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En aquest marc de construcció nacional és ben cert que la creació i l’actuació
de l’AMI i de l’ANC han donat cos  polític i social al procés; i que les eleccions
del  2012,  amb  totes  les  seves  derivades  -  pacte  de  govern  CiU-ERC,
Declaració de Sobirania del Parlament, Creació del Consell Nacional  pel Dret
a Decidir, etc.-  n’han fixat l’imprescindible full de ruta institucional.

Ara mateix, doncs, som al cap del carrer i amb tots els elements a les nostres
mans  perquè  el  poble  català  exerceixi  el  dret  inalienable  que  sempre  ha
reclamat, el dret a l’autodeterminació. Reafirmem que el referèndum és l’eina
justa i imprescindible per a fer-ho i que aquest any 2014 ha de ser l’any de la
seva celebració. Inexcusablement. Sense pròrrogues possibles.

Aquesta  etapa  final  és  tan  ineluctable  com  difícil.  En  conseqüència,   és
imprescindible  la  conjuminació  de  l’energia  popular  amb  la  solidesa
institucional.  Per  això   l’AMI  i  l’ANC  mantenen  des  de  fa  temps  relacions
estables  de  coordinació  en  base  a  la  complementarietat  de  llurs  objectius
fundacionals.

Amb la voluntat d’aprofundir aquesta necessària coordinació, l’AMI i l’ANC han
acordat  organitzar  conjuntament  una  gran  jornada  a  tot  els  municipis  de
Catalunya  els  dies  22  i  23  de  març  de  2014.  La  jornada  té  com objectiu
aconseguir  la  recollida  massiva  de  drets  de  petició  a  cada  municipi,  fer
pedagogia de la fonamentació estrictament democràtica i pacífica del procés,
així  com  fer  divulgació  mediàtica  de  la  importància  estratègica  d’aquesta
demanda popular.
A  través  d’aquesta  campanya  la  ciutadania  dels  nostres  municipis  podrà
adreçar-se als seus representants al Parlament de Catalunya, i emplaçar-los
democràticament i reglamentàriament, mitjançant el Dret de Petició, a convocar
el  Referèndum d’autodeterminació  o bé,  en el  cas  que l’Estat  Espanyol  ho
impedeixi, a proclamar la Declaració Unilateral d’Independència (DUI) avalats
per les seves signatures.

En  conseqüència,  el  grup  municipal  d’ERC  i  de  CiU  proposen  al  Ple  de
Ajuntament de Caldes de Montbui que ACORDI: 

Primer.-  Donar suport  a la recollida massiva de signatures de la campanya
‘Signa un vot per la independència’ que es celebrarà a tot Catalunya els dies
22 i 23 de març de 2014.

Segon.-  Cedir  la  sala  de  plens  i  altres  espais  municipals  per  tal  de  poder
facilitar la recollida de signatures. 

Tercer.-  Fer  una crida  a  tots  els  veïns  i  veïnes de la  població  a  participar
activament en la campanya ‘Signa un vot per la independència’.

Quart.- Comunicar l’acord a l’Associació de Municipis per la Independència (C.
Ciutat, 1, 08500 Vic) info@municipisindependencia.cat  .”  
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12. Precs, preguntes i interpel·lacions

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Senyora Pou.”

Pren la paraula la senyora Pou:
“Bé, una altra vegada torno a peticionar que quedi tot en acta, si us plau. 
He intentat evidentment expressar-me al  principi  perquè evidentment sí  que
afecta  i  ho haig de posar de manifest com a regidora d'aquest Ajuntament. 
Per tant per no tornar a repetir-me en el tros ja expressat que consta en l'acta,
segueixo en el punt que he dit. Tota vegada que a dia d'avui encara no he rebut
resposta per part del consistori, així com tampoc m'han comunicat aquest canvi
d'ubicació. He d'exposar en aquest plenari que la meva assistència d'avui es fa
com a regidora de Convergència i Unió, en cap cas com a regidora no adscrita,
doncs encara no s'han resolt les esmentades al·legacions. És més, tenint aquí
davant el senyor secretari d'aquesta Corporació, fora bo que manifestés si va
comprovar,  com era el  seu deure,  que la  meva expulsió  obeïa  a un acord
adoptat  pel  grup  municipal,  en  una  votació  dels  tres  membres  en  la  qual
s'adoptés com a mínim dos vots a favor. Aquest acord no ha existit mai, per
tant la manca d'acord prova que la meva expulsió de Convergència i Unió és
nul·la de Ple Dret. I així podem corroborar-ho els dos membres aquí presents
de Convergència i Unió. Tot i així,  evidentment, sense perjudici d'exercir els
recursos i demés actuacions a les quals tinc dret i  que sens dubte exerciré,
gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies,  al  respecte  li  vull  dir  que  tenim  una  instància  presentada  per  la
senyora Taulats que ens informa que vostè ja no forma part del grup municipal
de Convergència i Unió. Tenim una carta signada pels presidents comarcals de
Convergència Democràtica de Catalunya i d'Unió Democràtica de Catalunya  i,
per tant,  com que els tinc tots aquí els demano que es posin d'acord entre
vostès i que aclareixin si la senyora Pou forma part del grup de Convergència i
Unió o no. Passo la paraula a la senyora Romano.”

Pren la paraula la senyora Romano:
“Gràcies senyor alcalde. Volia començar felicitant el govern perquè hem pogut
observar la porta nova que han posat a Can Rius i la veritat és que és una
porta que fa molt de goig i cal dir-ho. I aprofitant això, voldríem preguntar al
senyor regidor si ja tenim alguna persona que vulgui portar el bar de Can Rius
ara que ja ve el bon temps i estaria bé que allò ja tingués una activitat, no?
Gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, recollirem les preguntes i les contestarem de cop, senyora Coll.”
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Pren la paraula la senyora Coll:
“Moltes gràcies, la meva pregunta és en referència amb les obres d'accés a
l'Escola Montbui. El Ple de novembre vam aprovar una moció per unanimitat
acordant tirar endavant aquesta actuació. En el Ple de gener vam presentar
una  al·legació,  des  del  grup  municipal  Socialista,  contra  els  pressupostos
perquè no quedava recollida aquesta obra. En resposta a les al·legacions ens
van dir, en part, o es podia interpretar que el fet que no estigués recollit als
pressupostos no implicava que no es pogués fer. Voldríem saber en quin punt
es  troba  aquesta  obra? Si  ja  han  vist  si  poden  compensar-ho  amb  el  Pla
Parcial? Si hi ha algun projecte? Algun esbós? O alguna actuació referent a
aquesta obra? Gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, hi havia més paraules demanades? Sí, senyora Taulats.”

Pren la paraula la senyora Taulats:
“Gràcies, el que volíem preguntar abans, a banda d'alguna altra pregunta, és si
en  els  paràmetres  tècnics  que  se'ls  hi  havia  donat  a  les  empreses  que
participaven en la licitació del projecte executiu, com que a dintre de l'expedient
del punt que era de l'ordre del dia hi havia la informació de l'avantprojecte que
donava peu a la modificació del Pla General, en aquest avantprojecte hi havia
un esquema bàsic del que havia de ser el pàrquing que semblava en aquell
moment i amb aquelles imatges, prou curós amb l'espai que havia d'ocupar. 
No estem del tot d'acord amb el nombre de places perquè la profunditat potser
no és l'adequada, segurament s'haurà de veure en el projecte executiu, però si
que voldríem saber, ja que aquell projecte no el veiem malament des d'un punt
de vista d'impacte, doncs sí se'ls hi havia donat pautes en aquestes empreses
per respectar determinats paràmetres d'aquestes característiques. 
I  després,  a banda d'aquesta pregunta,  teníem un parell  de preguntes, una
sobre que no hem rebut encara la resolució de les al·legacions del projecte de
Pi i  Margall i  volíem saber quan les rebríem? I després preguntar si  ja s'ha
decidit quin serà el marc interpretatiu del resultat de la consulta que es vol fer
sobre les obres de Pi i Margall o si aquest marc interpretatiu es definirà en el sí
de la mesa de garanties que es vol crear, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé, gràcies, passo la paraula al regidor Jaume Mauri perquè contesti la
pregunta  sobre  el  parc  de  Can  Rius  i  sobre  les  obres  d'accés  a  l'escola
Montbui.”
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Pren la paraula el senyor Mauri:
“Gràcies senyor alcalde, bona nit a tothom. Primer vull començar dient que la
porta de Can Rius és la mateixa, s'ha fet un afegit de 50 centímetres per banda
perquè, per un motiu, tenim un pla de recuperació dels cedres que hi ha allà,
que estan una mica fumuts, els hem tancat, els hem cavat, els hi hem donat
una mica més d'oxigen, espongabilitat i més nutrients. La porta per on accedien
els camions normalment passava sempre per sobre de les arrels dels cedres i
ara aquella porta quedarà tancada definitivament. Volem que tots els vehicles
passin  pel  camí.  Perquè passessin  pel  camí  s'havia  de  treure  l'arc  de  dalt
perquè passessin per alçada i ampliar-la una mica. I com que aquí l'Ajuntament
de les portes velles en fem de noves, doncs hem reutilitzat aquelles. 
Llavors, l'1 d'abril s'obre el servei del xiringuito, ja està concedit.
Després per l'escola Montbui suposo que, ja informarem millor, però ja ha sortit
en alguns mitjans que s'està fent un pla d'accessibilitat i mobilitat per totes les
escoles,  no  només  la  del  Montbui,  i  dins  d'aquest  pla  d'accessibilitat  i  de
mobilitat a peu, també hi haurà pels vehicles rodats. Lògicament hi ha algunes
escoles que ho tenen més fàcil que d'altres, la que no ho té tan fàcil és l'Escola
Montbui perquè té l'aparcament que té i aquells accessos en camins. Estem
mirant la manera de trobar solucions que de moment se suportin en aquest
pressupost i que siguin solucions definitives a mig termini.
Però  també  dir-li  que  la  nostra  intenció  com  Ajuntament  en  aquest  pla
d'accessibilitat i mobilitat és que cada cop més les famílies i els nens vagin a
escola a peu i per això nosaltres donarem tots els serveis i garanties d'aquest
pla perquè circular a peu sigui segur, endreçat i amb les màximes garanties
possibles, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, senyor Personat.”

Pren la paraula el senyor Personat:
“Gràcies,  quan a la  pregunta de la  senyora  Taulats que deia que tenim un
avantprojecte que tenia un esquema bàsic i que l'espai que ocupa hi podem
estar més o menys d'acord amb la profunditat, però que ja estava més o menys
bé, si podíem aprofitar això? Evidentment, suposo que els tècnics cadascú és,
“cada maestrillo tiene su librillo” que diuen els castellans, no? Cadascú posa el
seu punt d'artista, allò que ell vol projectar. 
El que nosaltres hem passat han estat les recomanacions de Medi Ambient,
l'ACA i Urbanisme que són al fi i al cap els que han d'aprovar el projecte. Si ara
l'entrada per exemple està pel carrer Sentmenat, els dos sentits, no sé, potser
podem mirar també o si algú creu un arquitecte o un enginyer creu que poden
entrar millor pel carrer Marqués i sortir pel carrer Sentmenat, doncs, per què
no? Si les places ara tenen dos metres i mig per cinc, doncs pensa que han de
tenir dos metres trenta per quatre trenta, doncs per què no podem mirar-ho
també? I així hi caven més places. Si a l'hora de fer la volta a dintre, la volta de
fer a l'esquerra la fem a la dreta i guanyem espai, per què no? 
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Vull  dir,  l'avantprojecte  és  això,  és  un  avantprojecte  per  copsar  totes  les
opinions, per saber que el que anem a fer és correcte i aleshores buscar un
arquitecte, un enginyer que ens doni el seu punt de vista i faci el seu projecte
adequat amb el preu que nosaltres fem de sortida i amb el temps que nosaltres
volem i amb els paràmetres que ens marca Medi Ambient, ACA i Urbanisme.
Quan a les al·legacions, el dia 19 vam signar o vaig signar el dia 19 la resposta,
vam signar la resposta i  l'hem enviat  a les persones que van presentar les
al·legacions, no crec que vostè en presentes cap, va presentar-la la senyora
Pou en nom de Convergència, per tant suposo que la carta anirà dirigida a la
senyora Pou en nom de Convergència, igual que la senyora Palmira en nom de
les 90 firmes, igual  que el  senyor  Blanca per les 9 firmes que porta,  no? I
l'UCIC,  la  Unió  de  Botiguers,  també  van  fer  les  seves  al·legacions.  Van
dirigides a qui va presentar la instància.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies,  i  pel  que  fa  al  marc  interpretatiu,  la  pregunta  que  hem  donat  a
conèixer aquesta setmana és molt clara, la pregunta és si esteu d'acord a que
es  realitzi  durant  aquesta  legislatura  la  remodelació  de  l'avinguda  de  Pi  i
Margall  en el tram comprès entre la plaça de l'Àngel i el carrer de Montserrat
d'acord amb el projecte de remodelació aprovat definitivament per la Junta de
Govern Local. Per tant, la interpretació del resultat és que si surt un sí, es tira
endavant  aquesta remodelació,  i  si  surt un no, no es tira endavant  aquesta
legislatura.
M'imagino que el que té més marge d'interpretació és el no, perquè el sí és
molt evident, no? I el no què vol dir el no? Miri, jo li puc donar la interpretació
que farà el govern municipal mentre el govern municipal tingui la responsabilitat
de governar aquest municipi, que en principi doncs s'acaba el mes de juny de
2015,  per  nosaltres  un  no  voldrà  dir  que  no  es  tira  endavant  aquesta
remodelació segons el projecte aprovat, vol dir que no es tirarà endavant durant
un període de temps que crec que hauria d'anar més enllà de les properes
eleccions,  perquè  no tindria  sentit  demanar  això  a  la  població  i  no  veure's
obligat pel resultat. A partir del mes de juny de 2015... això no vol dir que no es
faci mai, però tampoc vol dir que cada dos per tres, que cada any haguem
d'estar preguntant el mateix.
El no pel govern municipal voldrà dir que no es fa aquest projecte, però sí que
farem actuacions puntuals per millorar l'accessibilitat de l'Avinguda Pi i Margall,
perquè  aquest  és  un  problema  greu,  perquè  estem  duent  a  terme  un  pla
d'accessibilitat en diferents llocs del municipi, en els eixos principals i, per tant,
si  surtis  el  no,  faríem  aquest  pla  d'accessibilitat,  l'allargaríem  en  el  tram
comprés  a  l'avinguda  Pi  i  Margall,  entre  la  plaça  de  l'Àngel  i  el  carrer
Montserrat.
Us vull  recordar, i  ja ho varem explicar qual els varem convocar per tractar
sobre la consulta, que la funció de la taula de seguiment que hem proposat
crear és resoldre possibles incidències que es duguin durant el procés, que
puguin sorgir durant el  procés electoral,  aquesta és la funció de la taula de
seguiment.
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Si hi ha alguna altra pregunta? No? Aleshores passo a llegir una pregunta que
han entrat per registre l'entitat Caldes Solidària.”        

L'alcalde llegeix un prec/pregunta de CALDES SOLIDÀRIA:

“El passat 28 de febrer de 2013 el ple municipal de Caldes de Montbui, atesa la
greu situació de la República Democràtica del Congo quant a la vulneració dels
drets humans,  el  conflicte violent existent,  l'explotació il·legal  i  sagnant  dels
recursos  naturals,  la  manca  de  transparència  en  la  cadena  de
subministraments  dels  minerals  a  empreses  de  tecnologia,  entre  d'altres,
aprovà una moció en la qual s'acorda sol·licitar a l'organització del Congrés
Mundial de Mòbils que es celebra a Barcelona incloure un espai de diàleg i
reflexió  sobre  la  responsabilitat  de  les  empreses  de  telefonia  mòbil  en  la
comunitat  de  l'explotació  dels  recursos  naturals  a  la  RD  del  Congo  que
contribueix  a  la  perpetuació  de  la  guerra,  així  i  com  sol·licitar  més
transparència a empreses de tecnologia, i diverses accions a organitzadors del
WMC, entitats públiques i privades impulsores del WMC, Fira de Barcelona,
Govern Català, de l'Estat i de la UE, i traslladar la moció a l'Agència Catalana
de Cooperació per al Desenvolupament, Diputació de Barcelona, Federació de
Municipis i Associació Catalana de Municipis i Comarques, donant així suport a
la campanya “No amb el  meu mòbil”  de la Xarxa d'entitats per la R.D. Del
Congo.

Per això demano:

Que en relació amb aquesta moció s'inclogui la següent petició al proper Ple
Municipal previst pel darrer dijous del mes de febrer. 
Que es  llegeixi  l'exposició  d'aquesta  instància  i  el  Ple  municipal  expliqui  al
poble les accions dutes a terme i les respostes i/o resultats obtinguts.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“S'ha respost per escrit a l'entitat, però de totes maneres tornarem a donar la
resposta, en aquest cas oralment, passo la paraula al regidor Isidre Pineda.”
 
Pren la paraula el senyor Isidre Pineda:
“Gràcies senyor alcalde. Bon vespre, bona nit ja, en tot cas ara fa justament un
any es va posar sobre la taula aquest debat, un debat que ara és pertinent
recuperar,  perquè  després  de  la  celebració  del  Mobile  World  Congress
d'aquesta setmana, es va aconseguir un posicionament formal com a municipi i
com Ajuntament en aquesta temàtica i tal i com hem respost per carta vam
notificar  a  l'Agència  Catalana  de  Cooperació  al  Desenvolupament,  a  la
Diputació  de  Barcelona,  a  la  Federació  de  Municipis  de  Catalunya  i  a
l'Associació  Catalana  de  Municipis  el  contingut  de  la  moció  aprovada  per
aquest Consistori, gràcies.”
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Pren la paraula el senyor alcalde:
“En relació amb això vull dir que lamentem que no s'hagi aconseguit, perquè
avui  ha  acabat  el  Congrés Mundial  de  Mòbils  i  no  s'ha  aconseguit  que en
aquesta edició hi hagi aquest espai de diàleg. Una petició molt raonable que
s'ha fet des de la Xarxa d'Entitats per la República Democràtica del Congo i
que va trobar el suport, si no recordo malament de dotze ajuntaments, entre els
quals el nostre, i del Parlament de Catalunya, precisament el passat divendres
a la Comissió d'Exteriors,  hi  havia l'Albert que ho va veure, va comparèixer
l'entitat, la Xarxa d'Entitats per la República Democràtica del Congo i varem fer
un debat sobre per què no s'havia aconseguit dur a terme aquesta demanda
tan raonable. 
Jo entenc que les empreses tenen dret a tenir  beneficis,  però també tenen
l'obligació de ser socialment responsables i tenen l'obligació d'explicar-nos d'on
treuen i com treuen les primeres matèries per fabricar els seus dispositius i en
tot cas és obligació de la societat exercir la pressió social necessària perquè les
empreses, si  la legislació no els obliga, que els obligui  la societat  i  la seva
consciència. 
És una demanda tan raonable com que als Estats Units hi ha una legislació.
S'ha aconseguit una legislació que obliga a explicitar els orígens, estem parlant
en aquest cas del  Coltàn,  que és un mineral  que es necessita  per fabricar
dispositius  mòbils.  Una  legislació  que  obliga  a  precisar  l'origen  d'aquesta
primera  matèria  i  els  efectes  que  té  l'extracció  sobre  l'est;  si  no  recordo
malament,  és  l'est  de  la  República  Democràtica  del  Congo.  I  estats  com
Califòrnia que s'estan plantejant també tirar endavant aquesta legislació.
I aquí, l'únic que es demanava, que era que hi hagués aquest espai de diàleg,
malauradament  no  s'ha  aconseguit  i  possiblement  en  part,  i  aquí  hem  de
reconèixer segurament part de responsabilitat dels propis partits polítics i els
propis ajuntaments que hem donat suport a aquesta demanda. Probablement
no s'ha fet la pressió suficient per aconseguir això. I en tot cas donar suport a
l'avançada pel proper Congrés per intentar fer més pressió entre tots perquè hi
hagi aquest espai de diàleg i perquè es pugui apel·lar a la responsabilitat social
de les empreses i algun dia puguem tenir una legislació. Segurament hauria de
ser a nivell Europeu, més contundent pel que fa a les condicions d'extracció de
primeres  matèries  arran  del  món  i  especialment  en  els  països  en
desenvolupament. Per tant entenem que queda contestada aquesta petició de
Caldes Solidària.
Tancaríem aquí l'apartat de precs i preguntes formal i oficial.”

L’alcalde aixeca la sessió a les 21 hores i 48 minuts, de la qual cosa, com a
secretari, estenc aquesta acta.

El secretari gral.  Vist i plau
L’alcalde

Eduard Lluzar López de Briñas Jordi Solé i Ferrando
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