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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió

Núm.: 7/2014
Caràcter: Ordinari 
Data: 26 de juny 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

Joan Vendrell Martí, regidor
Susana Vila Rios, regidora

Montserrat Coll Mañosa, regidora
Xavier Ortega Guillén, regidor

Montserrat Romano Bosch, regidora

M. Àngels Pou Garcia, regidora

No assisteix:
Pau Olóndriz de Moragas, regidor

Secretari

Eduard Lluzar López de Briñas, secretari gral.
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Ordre del dia

1. Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària anterior de data 29
de maig de 2014.

2.  Nomenar  el  senyor  JOAN  VENDRELL  MARTÍ  com  a  regidor  de  la
Corporació,  en  substitució  per  renúncia  de  Josep  Miguel  Galván
Mascarell. Expt. núm. G110201400045.

3.  Nomenar  la  senyora  SUSANA  VILA  RIOS  com  a  regidora  de  la
Corporació, en substitució per renúncia de Maria Taulats Pahissa.  Expt.
núm. G110201400045. 

4.  Aprovar  la creació d’un lloc de treball  de Cap de l’Oficina d’Atenció
Ciutadana. 

5.  Aprovar  la  modificació  de  crèdits  núm.  17/2014,  mitjançant
transferència de crèdits.

6.  Aprovar  una  operació  de  préstec  en  el  marc  del  Programa  de
Cooperació Local de la Diputació de Barcelona per al finançament de part
de  les  inversions  previstes  al  pressupost  de  2014  i  acceptació  de  la
subvenció concedida.

7.  Aprovar  inicialment  la  modificació  puntual  del  Pla  d'Ordenació
Urbanística (POUM) de Caldes de Montbui referent al Polígon d'actuació
PA-1 (La Salut).

8. Donar compte del Decret d’Alcaldia número 610/2014, de data 4 de juny
d’enguany,  pel qual  es resol  aprovar  la revisió del  Padró municipal  de
Caldes de Montbui referida a l’1 de gener de 2014. Expt. SGGE201400039.

9. Donar compte del Decret d’Alcaldia número 615/2014, de data 5 de juny
d’enguany, pel qual es resol, entre altres, designar lletrats i procuradores
perquè en nom de l’Ajuntament puguin comparèixer davant del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya per substanciar el recurs d'apel·lació
que l'Ajuntament  ha interposat contra la sentència número 95/2014,  de
data 25 de març de 2014, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm.
13 de Barcelona, en el procediment ordinari 191/2013 A.
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10. Moció

Moció que presenta el grup municipal d'ERC en defensa de la televisió de
Catalunya  i  en  contra  de  la  supressió  d’un  dels  dos  múltiplex  de  la
corporació catalana de mitjans audiovisuals.

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

12. Despatx ordinari

13. Precs, preguntes i interpel·lacions

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Bé, bon vespre a tothom, comencem el ple ordinari corresponent al mes de
juny. Vull excusar el regidor Olóndriz que per raons personals no pot assistir a
la sessió d'avui.”

1.  APROVAR  L’ESBORRANY  DE  L’ACTA  DE  LA  SESSIÓ  ORDINÀRIA
ANTERIOR DE DATA 29 DE MAIG DE 2014.

L’alcalde  obre  la  sessió  i  el  Ple,  per  unanimitat dels  presents  [14  vots
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); del PSC (2); del
PPC (1) i No adscrita (1)], aprova l’esborrany de l’acta de la sessió anterior del
dia 29 de maig de 2014.

2. NOMENAR EL SENYOR JOAN VENDRELL MARTÍ COM A REGIDOR DE
LA CORPORACIÓ, EN SUBSTITUCIÓ PER RENÚNCIA DE JOSEP MIGUEL
GALVÁN MASCARELL. EXPT. NÚM. G110201400045.

Pren la paraula el senyor secretari.

La Junta Electoral Central ha tramès la credencial de regidor per la llista de
candidats presentada pel  Partit  de Convergència i Unió (CiU) a les darreres
eleccions a favor del senyor  Joan Vendrell Martí en substitució per renúncia
de la senyora Maria Taulats i Pahissa i del senyor Josep M. Galván Mascarell,
en conseqüència, d’acord amb el que preveu la Legislació vigent procedeix,
observades  les  formalitats  que  preveu  la  normativa  electoral,  que  prengui
possessió del seu càrrec, raó per la qual, d’acord amb el que disposa l’article
108.8 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General, se li formula la pregunta
següent:
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“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les
funcions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Caldes de Montbui amb
lleialtat al Rei i al President de la Generalitat de Catalunya i respectar i fer
respectar  la  Constitució  com a norma fonamental  de l’Estat  i  l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya?”

Pren la paraula el senyor Vendrell:
“Sí, ho prometo”.

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé doncs, benvingut, enhorabona i li desitjo molts d'encerts en aquesta
etapa que comença avui com a regidor de la Corporació, com a representant
de la ciutadania de Caldes de Montbui, que per tots nosaltres és un honor i de
ben segur que per vostè també.
I si pot venir aquí? Li faré lliurament de la insígnia de l'Ajuntament.”

3. NOMENAR LA SENYORA SUSANA VILA RIOS COM A REGIDORA DE
LA  CORPORACIÓ,  EN  SUBSTITUCIÓ  PER  RENÚNCIA  DE  MARIA
TAULATS PAHISSA. EXPT. NÚM. G110201400045.

Pren la paraula el senyor secretari.

La Junta Electoral Central ha tramès la credencial de regidor per la llista de
candidats presentada pel  Partit  de Convergència i Unió (CiU) a les darreres
eleccions a favor de la senyora Susana Vila Rios en substitució per renúncia
de la senyora Maria Taulats i Pahissa i del senyor Josep M. Galván Mascarell,
en conseqüència, d’acord amb el que preveu la Legislació vigent procedeix,
observades  les  formalitats  que  preveu  la  normativa  electoral,  que  prengui
possessió del seu càrrec, raó per la qual, d’acord amb el que disposa l’article
108.8 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General, se li formula la pregunta
següent:

“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les
funcions del  càrrec de regidora de l’Ajuntament  de Caldes de Montbui
amb lleialtat al Rei i al President de la Generalitat de Catalunya i respectar
i fer respectar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya?”

Pren la paraula la senyora Vila.
“Sí, ho prometo”.

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt  bé,  doncs,  li  dic  el  mateix  que li  he dit  al  senyor  Joan Vendrell,  a la
senyora Susana Vila. Enhorabona, benvinguda i també li desitjo molts encerts
com a regidora i membre d'aquesta Corporació.
I si  pot fer el favor de venir aquí? També li  faré el lliurament de la insígnia
Municipal.”
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4.  APROVAR  LA  CREACIÓ  D’UN  LLOC  DE  TREBALL  DE  CAP  DE
L’OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA.

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, ara seria el torn dels membres de l'oposició en cas que hi
hagi preguntes o comentaris a fer? Sí? Començarem per la regidora Pou.”

Pren la paraula la senyora Pou:
“Bona nit, gràcies. En primer lloc, si us plau si em podrien fer arribar un moment
l'expedient?  Perquè  no  l'he  pogut  veure  i  voldria  veure  si  estan  tots  els
informes, si pot ser ? Si us plau, gràcies. Només un segon, eh!

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Bé, si em permet? Mentre s'ho mira, passaré la paraula a la següent regidora,
senyora Romano, si us plau.”

Pren la paraula la senyora Romano:
“Moltes gràcies, bona nit a tothom, bé, un cop hem vist la proposta, tindríem
alguna  pregunta  a  fer,  entenem  que  l'Ajuntament  vol  potenciar  l'oficina
d'atenció a la ciutadania per poder dotar als ciutadans d'un únic servei on poder
resoldre  la  informació  i  els  tràmits  dels  ciutadans  davant  d'aquesta
administració.  De  manera  que  els  ciutadans  no  s'hagin  de  dirigir  a  altres
oficines i edificis de l'Ajuntament. Això vol dir que assumirem serveis que estem
donant actualment fora de l'edifici de l'Ajuntament, com ara pot ser l'oficina del
consumidor que està donant servei la Cooperativa 70? i si no és així, quins són
aquests altres serveis que vostès volen assumir cap aquí? 
També se'ns parla d'un nou organigrama que encara no hem pogut veure i no
podem valorar quines són aquestes noves tasques de responsabilitat que vol
assumir  aquesta  àrea.  També  hem  vist  que  el  fet  d'amortitzar  una  plaça
d'administratiu i la creació d'una plaça de cap de servei suposa un increment
del capítol I, en 8.811 euros, per tant per la nostra part entenem que aquest
augment del capítol I no està prou justificat i no entenem que aquest sigui un
lloc de treball essencial, com diu l'equip de govern, per tant el nostre vot serà
contrari, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé, gràcies, senyora Coll.”
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Pren la paraula la senyora Coll:
“Bona tarda, moltes gràcies, primer de tot, no sé si els regidors han renunciat a
la intervenció en la seva presa de possessió? En tot cas el nostre grup sí que
teníem prevista una intervenció donant-els-hi la benvinguda en aquest plenari
esperant doncs que l'experiència que se'ls hi planteja la puguin gaudir i sigui
enriquidora,  oferir-nos com a regidors del  grup municipal  Socialista  a poder
col·laborar en aquelles qüestions que necessitin. Els hi desitgem que tinguin
molts encerts en aquesta etapa que avui enceten.
Respecte al punt que estem tractant en aquests moments, creiem que malgrat
el que es planteja de l'OAC és interessant i necessari, la forma en què se'ns
està plantejant tot el procés, creiem que no ens permet veure la globalitat i, per
tant, ens abstindrem en aquest punt, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, hi havia més preguntes? No? Doncs, senyora Pou.”

Pren la paraula la senyora Pou:
“Si, gràcies de nou, ara que he pogut veure, enlloc he sabut veure si aquesta
plaça es crea com a funcionari o laboral? No està reflectit enlloc. Entenc que
les propostes haurien d'indicar-ho, almenys així s'ha fet en altres casos.
Llavors, per una banda que ja em sembla que a part que ho ha comentat el
senyor secretari, estem parlant que amb la comissió de valoració de llocs de
treball no es va arribar a cap acord, que no es va arribar a cap acord, això ho
diu la mateixa proposta, diu que no es va arribar a cap acord. 
És el que he transcrit, eh! Que la valoració per part del govern es feien 787
punts i per part dels treballadors eren 514. La diferència és que eren 31.880 per
part  dels treballadors, la part  de la comissió dels treballadors i  per part  del
govern de 36.100. 
En la proposta diu que l'expedient contempla les valoracions de llocs de treball
fetes en diferents mesos, el dia 16 i 19 de maig, llavors actes de valoracions de
llocs també de 27 i de 12 de maig, i diu que en els quals tant els representants
de l'Ajuntament com els representants dels empleats motiven les causes de
valoració dels llocs de treball.
Si ens podrien indicar o descriure quines són les valoracions motivades que
han donat el cas d'aquesta creació? Seria una altra pregunta.
Llavors que es crea una plaça nova amb una valoració, s'entén per sobre del
que estableix els empleats, quina és la justificació que fa el govern a valorar
aquest lloc de 787 punts enlloc de 514?
Un altre punt que voldria considerar és que la proposta, que l'informe de la
interventora d'aquest Ajuntament acredita que en el pressupost municipal del
2014 hi ha suficientment consignació pressupostaria per atendre la despesa
que es detalla, a part dispositiva d'aquest acord. En canvi l'informe de recursos
humans diu que aquest nou lloc de treball suposa un increment del capítol 1 de
8.811 euros, des del dia 1 de juliol fins al 31 de desembre, entre la creació i
l'amortització dels dos llocs de treball. 
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Entenc  que  no  sé  si  li  haig  de  fer  la  pregunta  al  senyor  secretari?  Si  pot
explicar-me  per  què  l'informe  d'intervenció  diu  que  no  hi  ha  increment  del
capítol 1, quan segons l'estat d'execució del pressupost del 2014, a data dia 13
que està en el punt número 6 del ple, que portarem més endavant, la proposta
que hi ha sobre el préstec, parla que a data 13 del 3 tenim un increment de
modificacions efectuades a l'alça per un import de 64.128. Si li afegim aquests
8.800 euros, estarem parlant que al capítol 1 portarem un increment de 72.939
euros. Llavors la meva pregunta és: com es pensa justificar això davant de
l'aplicació  de  la  Llei  de  pressupostos  per  la  qual  estem regulats  nosaltres?
Gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé, passo la paraula al regidor de Recursos Humans el senyor Personat.”

Pren la paraula el senyor Personat:
“Gràcies senyor alcalde, bon vespre a tothom, de veritat he quedat meravellat i
envejo la capacitat d'observació i de mirar uns expedients que en un moment
ha tret totes aquestes dades, de veritat que he quedat meravellat.
Bé, dit això, la plaça és de funcionària, ho posa, no hi ha hagut acord amb el
comitè,  evidentment  no  hi  ha  hagut  acord,  els  mitjans  de  valoració  de  les
places, o de les noves places que s'obren de treball hi ha tres reunions amb el
comitè per mirar les puntuacions, recordar les puntuacions i no s'ha arribat a un
acord. 
L'acord de condicions ja contempla que si no s'arriba a un acord, preval el de
l'Ajuntament, i així està signat. I també, quan arriba a uns certs punts que són
727 punt  surt  de la corba retributiva.  No té  res a veure  amb els  empleats,
diguem  amb  el  sou  dels  empleats,  sinó  que  el  sou  ja  ve  determinat  per
l'Ajuntament, l'Ajuntament fa una valoració del sou i se li adjudica segons la
valoració que es fa. Vostè em diu que està per sobre dels empleats, jo no veig
que  estigui  per  sobre  dels  empleats,  evidentment  per  sobre  dels  empleats
administratiu, ha d'estar per sobre dels empleats perquè estem parlant d'un cap
d'una OAC, un cap que té una responsabilitat i així ho hem puntuat.

Nosaltres hem fet la puntuació, vol que li expliqui la diferència amb el comitè?
Cap problema li explicaré la diferència amb el comitè. Tenim realment quatre
punts de divergència amb el comitè, però bàsicament es resumeix en un, ells
consideren que la categoria o la responsabilitat d'una cap de l'OAC és inferior,
com  a  molt  igual  a  una  cap  de  departament.  El  cap  de  departament
evidentment està només en una secció, toca només un tema, per tant les seves
capacitats són limitades a un tema i no té cap persona al seu càrrec, d'acord? 

7



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

Un cap  de  l'OAC en  principi,  vostès  diuen  que  no  han  vist  l'organigrama,
l'organigrama està a l'expedient, i està ben gros l'expedient, per tant amb una
ollada que hagués pogut fer, que l'ha fet, l'hagués pogut veure perfectament, en
comptes de veure tants detalls petits, aquesta és molt gran i està clarament
definides les persones que pengen d'aquesta nova situació, que per això és fa
la modificació de les fixes descriptives del treball d'aquestes persones, perquè
abans penjaven de secretaria directament i ara penjaran del cap de l'OAC.   

Quan a les puntuacions, tornem a les puntuacions. No deixa de ser curiós que
les puntuacions de per exemple del A3 que és important la relació amb els
altres  per  l'obtenció  dels  resultats,  el  comitè  ho  valora  en  dos  punts  i
l'Ajuntament  pensem  que  és  la  màxima  importància  tenir  les  habilitats
directives, que per això és directora d'una àrea per comprendre, desenvolupar i
motivar a les persones. Aquí hi ha un punt de diferència, però és curiós perquè
en altres valoracions fetes anteriorment, el comitè valora amb tres punts per
exemple el cap de brigades que no és necessari un títol universitari, i no té les
responsabilitats que tenen els tècnics, per exemple, i els caps d'àrea, que els
caps d'àrea, que els caps d'àrea tampoc tenen la responsabilitat  que tenen
l'OAC.
Això està valorat així, amb el B1 per exemple que diu: procediment i normes
diversificades  per  tots  els  administratius,  nosaltres  ho  valorem  amb  quatre
punts, el comitè ho valora amb dos punts, perquè nosaltres pensem que són
polítiques generals amb objectius funcionals. No deixa de ser curiós també que
pels tècnics mitjans i caps de departament en altres valoracions s'ha valorat
amb tres punts, no amb dos punts. Clar, tenim aquestes quatre diferències de
punts, que això comporta de 514 a 781. I també s'escuden o diuen que potser
si sabéssim més del cap de l'OAC podrien arribar als 581 punts. 
Bé, la fixa descriptiva queda molt clara quines feines fa i les valoracions pel
mètode Hay. Es valora per la fixa descriptiva i el lloc de treball, per tant, jo crec
que la informació és suficient, és suficient.
En  principi  l'organigrama  que  demanava  també  la  senyora  Romano,  està
pendent, evidentment d'un informe de la Diputació. 
Nosaltres fa temps que anem pensant en modificar l'OAC perquè tenim una
OAC, però no funciona com a tal, si anem a l'OAC d'altres llocs, d'altres pobles,
per sort me'n visitat algunes i hem pogut corroborar-ho. Aleshores vam fer un
plantejament de canviar l'OAC, aquest plantejament de canviar l'OAC, per què?
Per què ho fem doncs? Per donar com heu dit abans vosaltres mateixos, donar
un servei al ciutadà que no hagi d'anar a molts departaments i agafar, sobretot
agafar un compromís de resposta al ciutadà i una transparència amb el ciutadà.
Què vol dir? Que si una sol·licitud que entra un dia i són per exemple un termini
de quinze dies, que en quinze dies ell podrà tenir aquesta informació i no haurà
d'anar a cap més lloc que el mateix lloc que ha vingut a portar-la. Per què?
Doncs perquè estalviem temps i aprofitem les sinergies. 
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Evidentment  augmentarem  el  personal  de  l'OAC,  no  sé  en  quin  número
l'augmentarem perquè estem pendents d'aquest informe de la Diputació. Hem
parlam  ja  amb  el  comitè,  hem  parlat  amb  les  persones  que  puguin  estar
afectades a l'OAC, en principi  sembla tothom, al  menys a mi m'han dit  que
estava  bé,  no  hem tingut  cap queixa  de cap.  I  quan arribi  l'hora  de poder
començar  a  moure  peça,  doncs  començar  a  moure  peça  d'acord  amb  els
informes que ens porti la Diputació.
Quant a l'increment del capítol 1 que tant els preocupa, jo no sé com ho ha
llegit?  Entenc  que  potser  al  llegir-ho  tan  depresa  potser  s'ha  confós,  però
l'informe d'intervenció no diu que no hi ha diners, ni intervenció, ni personal. El
capítol 1 evidentment hi ha molts paràmetres que fan variar el capítol 1, el que
sí li puc dir que avui per avui, perquè s'ha fet avui, l'extrapolació del capítol 1 el
tancarem amb 20.000 euros de menys, per molt que vostè vagi sumant, no, no,
perdoni,  per  molt  que  vostè  vagi  sumant,  la  progressió  són  20.000  euros
menys.
Si  la  interventora  diu  que  el  capítol  1  té  recursos  com  per  fer  aquests
pagaments, és perquè hi són. La interventora no crec que faci aquest certificat
si no té els diners per poder-ho fer. Jo no dubto de l'informe tècnic de la meva
interventora.
La pregunta de si centralitzaríem totes les tasques aquí? En principi no li puc
respondre aquesta pregunta,  el  que sí  centralitzem és de tot  l'edifici  segur,
llavors depèn de l'informe de Diputació que ens dirà com ha de ser una OAC
per un poble com Caldes de Montbui i unes oficines i uns tècnics que tenim i un
personal  que  tenim,  ens  dirà  exactament  quina  OAC ells  veuen  que  seria
necessària per poder tirar endavant bé la funció de l'OAC, aleshores acabarem
de tancar el tema.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé, gràcies, més enllà dels detalls tècnics i de procediments que més o
menys han anat sortint, la important d'aquesta proposta és l'objectiu polític que
hi ha al  darrera, que és reforçar l'oficina d'atenció al ciutadà. Creiem que cal
posar-la al dia, creiem que cal reforçar-la i creiem que cal modernitzar-la.
Això  ho  fem  en  un  moment  en  què  portem  temps,  portem  uns  anys
informatitzant els circuits interns de la casa, invertint en noves tecnologies, i per
tant és el moment adient per reestructurar l'OAC, amb l'objectiu de treure el
màxim  rendiment  de  l'aplicació  d'aquestes  tecnologies  i  d'aquesta
informatització  dels  processos  administratius  en  benefici  del  ciutadà,  per
millorar l'eficàcia i per millorar la satisfacció de la ciutadania, i a mi em sembla
el més destacable de llarg, de lluny d'aquesta proposta. En els propers mesos
estem segurs que la ciutadania que serà atesa a la nostra oficina d'atenció
ciutadana, notarà una millora en l'eficiència de la pròpia oficina.
Bé, si no hi ha més paraules? 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); 5 abstencions
de CIU (2); del PSC (2) i No adscrita (1); i 1 vot en contra del PPC (1)],
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         ACORDA:

   
Identificació de l’expedient 

Expedient de Recursos Humans, relatiu a la creació d’un lloc de treball de cap
de l’Oficina d’Atenció Ciutadana.

DICTAMEN

Antecedents 

I.  L’Ajuntament  de  Caldes de  Montbui  vol  potenciar  l’Oficina  d’Atenció  a  la
Ciutadania per poder dotar als ciutadans d’un únic servei on poder resoldre la
informació  i  els  tràmits  dels  ciutadans  davant  d’aquesta  Administració,  de
manera que els ciutadans no s’hagin de dirigir a d’altres oficines i edificis de
l’Ajuntament.

II. Per tal de poder dur a terme la creació de l’esmentat servei, cal crear un lloc
de treball de cap de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania, que coordini la creació
del  servei,  junt  amb  entitats  externes  que  col·laborin  amb  l’Ajuntament  en
l'organització del servei, els caps d’àrea, tècnics i personal de l’Ajuntament que
intervingui en els tràmits i processos de l’Oficina, per la qual cosa el cap d’àrea
de  Serveis  Generals  i  el  secretari  general  de  l’Ajuntament  de  Caldes  de
Montbui, han emès la fitxa descriptiva del lloc de treball, a fi i efectes d’establir
les funcions d’aquest.

III.  La Comissió de Valoració de Lloc de Treball  ha valorat el  lloc esmentat,
emprant el mètode HAY utilitzat per aquest Ajuntament, per valorar els llocs de
treball, segons la fitxa descriptiva que s’adjunta, sense que s’hagi arribat a un
acord  en  la  puntuació  i  retribució,  ja  que  mentre  els  representants  de
l’Ajuntament  proposen  una  valoració  de  787  punts,  els  representants  dels
empleats proposen una valoració de 514 punts.

IV. S’adjunten a l’expedient les valoracions del lloc de treball fetes, la primera
per correus electrònics de 16 de maig i 19 de maig de 2014, i  actes de les
valoracions del lloc de treball de 27 de maig i 12 de juny de 2014, en les quals,
tant  els  representants  de l’Ajuntament  com els  representants  dels  empleats
motiven les causes de la valoració del lloc de treball.

V. S’adjunta també a l’expedient la fitxa descriptiva del lloc de cap del servei de
l’OAC i dels llocs SG004-agent notificador, SG009 auxiliar administratiu/va de
l’OAC,  SG010,  tècnic  auxiliar  administratiu  de  padró  i  estadística,  SG011
Conserge i SG016 auxiliar administratiu de padró i estadística, que formaran
part del servei de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà i el nou organigrama de l’àrea
de Serveis Generals.
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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 72 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic
disposa que “en el  marc de les seves competències d’autoorganització,  les
Administracions  Públiques  estructuraran  els  seus  recursos  humans  d’acord
amb les normes que regulen la selecció, la promoció professional, la mobilitat i
distribució de funcions i de conformitat amb lo previst en aquest capítol (Capítol
II).”

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

L’article  27.1  del  Decret  214/1990,  de  30  de  juliol  pel  qual  s’aprova  el
Reglament  del  personal  al  serveis  de  les  entitats  locals  disposa  que  “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.”

L’Acord  de  Condicions  de  treball  dels  empleats  públics  de  l’Ajuntament  de
Caldes de Montbui disposa:

“Article 17è. Retribucions

17.1.  L’increment  anual  de  les  retribucions  del  personal  al  servei  de
l’Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui,  es  farà  d’acord  amb  la  Llei  de
Pressupostos  Generals  de  l’Estat  per  a  tots  els  conceptes,  excepte  pels
conceptes retributius de la valoració dels llocs de treball que seran els pactats
a l’annex corresponent a aquest acord, per als anys 2009, 2010, 2011 i 2012.
 Aquesta valoració de llocs de treball no serà d’aplicació als empleats del cos
de  la  policia  local,  inclòs  l’agent  rural,  els  quals  ja  tenen  la  seva  pròpia
valoració de llocs de treball i  que regula l’annex de la policia local d’aquest
acord,  i els llocs de treball que superin els 739 punts de la valoració de llocs de
treball. 

El  sou  corresponent  a  la  suma  dels  conceptes  retributius  del  sou  base,
complement específic i complement de destí dels llocs de treball afectats per la
valoració  esmentada  es  calcularan  segons  les  formules  següents  per  una
jornada a temps total:
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Z=((-0,0051y² + 7,5388y + 1416) × 1000/166,386) × 1,220017027

V=(35,21y + 13100,11) × 1,109197343

Z: Sou actual
V: Sou valoració
y: punts de valoració

Sou 2009 = Z + (V – Z) × 5,63356 %
Sou 2010 = Z + (V – Z) × 40,00 %
Sou 2011 = Z + (V – Z) × 70,00 %
Sou 2012 = V

Article 18è. Valoració dels llocs de treball

18.1 La Comissió de Valoració de Llocs de Treball  estarà formada per dos
representants de l’Ajuntament de Caldes de Montbui i un membre del Comitè
d’Empresa i un membre dels Delegats del personal funcionari.

18.2 La Comissió de Valoració es reunirà mitjançant convocatòria prèvia per
qualsevol de les dues parts, amb una antelació de tres dies hàbils i amb tota la
documentació necessària per poder realitzar la valoració.

18.3  La  Comissió  de  Valoració  de  Llocs  de  Treball  valorarà,  mitjançant  el
sistema seguit per aquest Ajuntament en la valoració de llocs de treball, tots els
llocs  de  treball  de  nova  creació  o  que  es  modifiquin,  elaborant  informe
preceptiu de la puntuació obtinguda pel lloc de treball i la seva retribució. La
valoració s’obtindrà per consens de les dues parts. En cas de manca d’acord i
un cop esgotades les possibilitats de consens, amb un mínim de 3 reunions de
la Comissió de Valoració de Llocs de Treball, l’Ajuntament aprovarà el sou del
lloc de treball, adjuntant a l’expedient l’acta de les reunions i els informes de
valoració  del  lloc de treball  de cadascuna de les parts  de la  Comissió.  Els
informes de cadascuna de les parts de la comissió de la valoració de llocs de
treball hauran de ser motivats i hauran d’explicar les causes de la puntuació
atorgada a un lloc de treball determinat, d’acord amb el sistema de valoracions
de llocs de treball vigent a l’Ajuntament de Caldes de Montbui.

18.4  També  es  tornaran  a  valorar  els  llocs  de  treball  existents  si  així  ho
sol·licita qualsevol empleat que ocupi una plaça de la plantilla de l’Ajuntament
de Caldes de Montbui, elaborant informe segons el procediment establert al
paràgraf  anterior,  per  tal  de  modificar,  si  així  es  considera  convenient,  la
Relació de Llocs de Treball. Ho podrà sol·licitar a través del Comitè, del seu
cap d’àrea o mitjançant sol·licitud al Registre General.
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18.5  Un  cop  iniciat/sol·licitat  un  procés  de  valoració  o  revisió  d’un  lloc  de
treball,  s’estableix un període màxim de 2 mesos per iniciar la valoració i  6
mesos  per resoldre la valoració esmentada. “

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Crear un lloc de treball de cap del servei de l’Oficina d’Atenció a la
Ciutadania, personal funcionari, a la relació de llocs de treball de l’Ajuntament
de Caldes de Montbui, segons annex 1 que s’inclou a la proposta i amortitzar
un lloc de treball SG 014 administratiu/va de Serveis Generals.

Segon. Modificar la plantilla del personal de l’Ajuntament de Caldes de Montbui,
creant una plaça de tècnic/a d’administració general, sotsescala tècnica, tècnic
mitjà, grup A, subgrup A2, de la plantilla del personal funcionari de l’Ajuntament
de Caldes de Montbui, i amortitzar una plaça d’administratiu/va, d’administració
general, sotescala administrativa, grup C, subgrup C1.

Tercer. Aprovar l’organigrama de l’àrea de Serveis Generals.

Quart. Aprovar les fitxes descriptives dels llocs de treball SG017-cap del servei
de l’ OAC i dels llocs SG004-agent notificador, SG009-auxiliar administratiu/va
de l’ OAC, SG010-tècnic auxiliar administratiu de padró i estadística, SG011-
Conserge i SG016-auxiliar administratiu de padró i estadística.

Cinquè  . Publicar la modificació de la relació de llocs de treball i de la plantilla
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, i donar un termini de quinze dies a partir de la darrera publicació,
a efectes d’al·legacions.

5. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 17/2014, MITJANÇANT
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS.

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 intervencions sobre aquest punt? Senyora Pou.”

Pren la paraula la senyora Pou:
“Gràcies, pel que fa a la despesa que s'incrementa el rec de les hortes, si no
recordo  malament,  no  fa  masses  plens  vam  fer  un  increment,  no  recordo
l'import, si me'l podien recordar? Perquè crec que vam fer un canvi també de
destí o alguna cosa d'algun increment per també pel que fa al rec de les hortes.
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Llavors pels decrements, que hi ha el decrement de les millores de cementiri i
enllumenat, si ens podrien dir si us plau què estava previst fer amb aquestes
quanties que hi havia i pel que fa també en els horts domèstics i en l'adequació
d'immobles municipals, gràcies.”

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

Pren la paraula la senyora Romano:
“Gràcies senyor alcalde, bé, nosaltres només voldríem, que ens sorprèn i ens
agradaria que ens diguessin aquest decrement de 5.000 euros que traiem del
cementiri.  Ens agradaria saber en què repercutirà perquè últimament estem
rebent moltes queixes de la ciutadania que el servei de cementiri no està anant
de  la  manera  que  anava  com fins  ara,  i  que  s'estaven  notant  mancances,
petites mancances del dia a dia en el seu funcionament i voldríem saber en què
afectarà aquest decrement de 5.000 euros, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, passo la paraula al regidor Marañés, i després al regidor Mauri.”

Pren la paraula el senyor Marañés:
“Si, bon vespre, comentar que la disminució dels horts domèstics és un sobrant
d'una partida que s'havia destinat a crear un diposit d'aigua i un cop ja s'ha
contractat, s'ha pressupostat, doncs és aquest el sobrant al final. Hem optat per
passar-ho a la partida de Programari Informàtic. De fet l'aplicació aquesta de
Programari Informàtic és per una aplicació pel mercat, perquè de fet la pobre
persona que controla el mercat ha d'anar amb paper i el boli, i és perquè pugui
treballar millor.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Senyor Mauri, si us plau.”

Pren la paraula el senyor Mauri:
“Sí, bona nit, gràcies senyor alcalde, bona nit a tothom, bé, ens calien aquests
diners pel tema del rec de les hortes, perquè un cop finalitzat el projecte el preu
ha estat diferent al que era l'avantprojecte i el que fem no és desatendre el
cementiri, sinó el que fem és escurar partides, però aquesta es sustentarà en
un altra partida com és la partida dels espais públics.
Per tant el cementiri en cap moment estarà desatès i vull recordar-li que les
queixes  dels  ciutadans  sobre  el  cementiri,  nosaltres  no  en  tenim  cap
constància, no tenim ni cap incidència des de la web de l'aplicatiu dels espais
públics,  ni  tenim  cap  instància  demanant  una  millora.  Si  vostè  té  més
informació  de  la  que  nosaltres  no  tenim,  li  agrairia  que  ens  la  fes  arribar,
gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Senyor Marañés.”
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Pren la paraula el senyor Marañés:
“Sí, a veure, d'adequació d'immobles és un sobrant d'una partida que hi havia
al Centre d'Iniciatives per un ascensor que al final el pressupost per muntar un
ascensor era mot elevat i  vam optar per posar una rampa a l'escala, i és el
sobrant aquest.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé, doncs passem a la votació d'aquesta modificació de crèdit”   

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per  majoria absoluta dels presents
[10 vots favorables dels membres del grup municipal d’ERC (10); 2 vots en
contra de CIU (2); i 4 abstencions del PSC (2); del PPC (1) i No adscrita (1)],

            
         ACORDA:

Identificació de l’expedient 

Expedient  número SEMC 9/2014,  relatiu  a la  modificació de crèdits  número
17/2014 del pressupost municipal de l’exercici 2014, mitjançant transferència
de crèdits.

DICTAMEN

Antecedents 

I. L’Àrea de Serveis Territorials i l’Àrea de Serveis Personals han sol·licitat dur
a  terme  unes  modificacions  de  crèdits  per  dotar  de  crèdit  l’aplicació
pressupostària  51.419.60900  Reg  hortes  i  l’aplicació  pressupostària
22.920.64100 Programari  informàtic,  respectivament,  mitjançant transferència
d’unes  altres  que  tenen  sobrant  disponible.  S’adjunta  en  l’expedient  les
sol·licituds de modificació de crèdits i els informes justificatius.

Per tant, l’expedient que es presenta té per objectiu aprovar una modificació de
crèdits  per  transferència  de  crèdits  entre  aplicacions  de  diferents  àrea  de
despesa, per un import total de 26.091,40 euros.

II. En la relació que s’acompanya, es detallen les aplicacions pressupostàries
de despeses que s’incrementen, així com les necessitats que s’han d’atendre,
la satisfacció de les quals no es poden demorar fins a l’exercici següent. El
resum agregat de la modificació de crèdits és el següent:
 

Tipus de modificació  Increments Decrements
Transferència de crèdits MODIFICACIONS CAP. VI   26.091,40 €   26.091,40 €

 
TOTAL MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS   26.091,40 €   26.091,40 €

III. Vist l’informe de la Intervenció Municipal.
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Fonaments de dret

- Els articles 179 i 180 del  Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i els articles
169,170 i 171 de l’ esmentat text.

- Els articles 40, 41 i 42 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el capítol  I  del títol  VI de la Llei  39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.

- Els articles 6è. i 10è. de les Bases d’execució del pressupost municipal vigent.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Aprovar  l’expedient  de  modificació  de  crèdits  número  17/2014,  del
pressupost de l’Ajuntament de Caldes de Montbui de l’exercici  2014, per un
import  total  de  26.091,40  euros,  segons  detall  del  quadre  següent,  on
s’especifiquen les previsions de despesa i el seu finançament.

ANNEX MODIF. CRÈDITS NÚMERO:     17/2014

ENTITAT: AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI

TIPUS DE MODIFICACIÓ:   4   TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS

Modificacions per transferència capítol VI.

NÚMERO
D’APLICACIÓ  

ORG. PROG. ECON.          DESCRIPCIÓ APLICACIÓ
INCREMENT
SOL·LICITAT

DECREMENT
SOL·LICITAT

51 419 60900 Reg hortes 16.000,00
31 164 61900 Millores cementiri municipal 5.000,00
31 165 61900 Millores enllumenat 9.000,00
31 155 62500 Mobiliari urbà 2.000,00

                                           Total 16.000,00 16.000,00

22 920 64100 Programari informàtic 10.091,40
51 419 62500 Horts Domèstics 3.326,00
20 920 63200 Adequació immobles municipals 6.765,40

                                           Total 10.091,40 10.091,40

TOTAL  MODIFICACIÓ  DE
CRÈDITS 26.091,40 26.091,40
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Segon. Exposar al públic aquesta modificació mitjançant publicació d’edicte al
BOP i en el tauler d’anuncis de la Casa Consistorial, en espai de 15 dies hàbils,
a efectes de possibles reclamacions segons estableixen els articles 169,170 i
171 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i  considerar
definitivament aprovat l’expedient en el cas de no presentar-se reclamacions.
 

6.  APROVAR  UNA  OPERACIÓ  DE  PRÉSTEC  EN  EL  MARC  DEL
PROGRAMA  DE  COOPERACIÓ  LOCAL  DE  LA  DIPUTACIÓ  DE
BARCELONA  PER  AL  FINANÇAMENT  DE  PART  DE  LES  INVERSIONS
PREVISTES  AL  PRESSUPOST  DE  2014  I  ACCEPTACIÓ  DE  LA
SUBVENCIÓ CONCEDIDA.

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  majoria absoluta dels presents
[10  vots  favorables  dels  membres  del  grup  municipal  d’ERC  (10);  i  6
abstencions de CIU (2); del PSC (2); del PPC (1) i No adscrita (1)],

           
         ACORDA:

   
Identificació de l’expedient 

Expedient núm. 39/2014 de Tresoreria relatiu a la concertació d’un préstec en
el  marc  del  Programa de Crèdit  Local  de la  Diputació  de  Barcelona per  al
finançament de projectes d’inversions previstos al Pressupost de 2014.

DICTAMEN

Antecedents 

L’Ajuntament de Caldes de Montbui ha sol·licitat, en data 24 de març de 2014,
un préstec al Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona per import
d' 1.045.000,00 euros.

El  Programa  de  Crèdit  Local  que  la  Diputació  de  Barcelona  ofereix  als
ajuntaments atorga préstecs, que enguany concedeix el Banc de Sabadell, amb
les següents condicions:

Tipus d’interès: Euríbor a 3 mesos + 3,75 %
Comissions: Sense comissions.
Termini màxim: 10 anys (inclòs un any de carència)
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La Diputació de Barcelona ha comunicat,  en data 7 de maig de 2014,  que
l’entitat financera ha aprovat la concessió del préstec esmentat.

En sessió de data 29 de maig de 2014, la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona  ha  acordat  subvenir,  amb  l’import  de  142.397,97  euros  aquesta
operació.

Es requereix, per a la seva tramitació, que l’Ajuntament aprovi el conveni tipus
de la subvenció amb la Diputació de Barcelona (Annex I), la minuta de préstec
tipus entre l’entitat bancària i l’Ajuntament (Annex 2) i l’acceptació del préstec i
la subvenció associada.

D’acord el RD-Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria
pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, modificat
per la Llei 17/2012, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per
l’any  2013,  la  possibilitat  d’endeutament  per  l’exercici  2014  depèn  de  les
condicions que s’exposen a continuació.

La disposició addicional catorzena del RD-Llei 20/2011, de 30 de desembre, de
mesures  urgents  en  matèria  pressupostària,  tributària  i  financera  per  a  la
correcció  del  dèficit  públic,  indica  que  els  Ens  locals  i  les  seves  entitats
dependents classificades en el sector Administracions Públiques, d’acord amb la
definició i  delimitació del  Sistema Europeu de Comptes, que liquidin l’exercici
immediat  anterior  amb estalvi  net  positiu,  calculat  en  la  forma que  estableix
l’article 53 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat
pel  Reial  Decret  Legislatiu  2/2004,  de  5  de  març,  podran  concertar  noves
operacions de crèdit a llarg termini per al finançament d’inversions, quan el volum
total  del capital  viu no excedeixi  del  75 % dels ingressos corrents liquidats o
meritats  segons les  xifres  deduïdes  dels  estats  comptables  consolidats,  amb
subjecció, en el seu cas, al Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals i a la Normativa d’Estabilitat Pressupostària.

Per a la determinació dels ingressos corrents a computar en el càlcul de l’estalvi
net  i  del  nivell  d’endeutament,  es  deduirà  l’import  dels  ingressos  afectats  a
operacions  de  capital  i  qualssevol  altres  ingressos  extraordinaris  aplicats  als
capítols 1 a 5 que, per la seva afectació legal i/o caràcter no recurrent, no tenen la
consideració d’ingressos ordinaris.

A efectes del càlcul del capital viu, es consideren totes les operacions vigents a
31 de desembre de l’any anterior, inclòs el risc deduït d’avals, incrementat, si
escau, en els saldos d’operacions formalitzades no disposades i en l’import de
l’operació projectada.  En aquest import no s’inclouran els saldos que les Entitats
Locals  hagin  de  reintegrar  en  concepte  de  liquidacions  definitives  de  la
participació de tributs de l’Estat.
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La  liquidació  pressupostària  de  2013  aprovada  presenta  les  següents  ràtios
financeres, calculades segons la disposició final 31ena de la Llei 17/2012, de 28
de desembre de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2013.

 El deute viu a 31 de desembre de 2013 és de 7.965.041,75 €. Aquesta
xifra inclou el saldo viu dels préstecs a llarg termini (7.681.061,54 €) i el
deute corresponent al lísing de la caldera de biomassa (283.980,21 €).
No inclou, l’ import pendent de devolució relatiu a la liquidació negativa
de la Participació de Tributs de l’Estat de l’any 2008 (118.794,19 €), de
l’any 2009 (411.387,09 €) i de l’any 2011 (54.010,22 €).

 Els  ingressos  corrents  són  de  16.556.732,14  €, calculats  segons  la
disposició  final  31ena  de  la  Llei  17/2012,  de  28  de  desembre  de
Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2013.

S’han deduït els ingressos afectats per operacions de capital com les
contribucions especials (3.766,08 €) i els ingressos corrents considerats
com  a  no  ordinaris  (  la  subvenció  de  la  Diputació  de  Barcelona
corresponent al Pla extraordinari de solvència financera, per l’import de
150.469,64 € pel seu caràcter excepcional).

Ràtio  legal  de  deute  viu  a  31  de  desembre  de  2013  (capital  viu  /
ingressos corrents liquidats de 2013 x 100) és del 48,11 %.

Estalvi net, calculat segons l’article 53 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals, és positiu per import de 1.623.453,23 €.

Per tant, de les dades anteriors es desprèn que aquesta entitat està dintre dels
límits legals per a poder endeutar-se a l’exercici 2014 segons les dades de la
liquidació de 2013.
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Drets reconeguts nets 
capítols 1,2,3,4,i 5 16.710.967,86  € 
Obligacions reconegudes 
netes capítols 1,2 i 4 13.766.082,21 €
Obligacions reconegudes 
netes finançades amb 
romanent de tresoreria per 
des peses generals 137.120,61 €
Estalvi brut 2.927.770,54 €
Anualitat teòrica 
d’amortització 1.304.317,31 €
Estalvi net 1.623.453,23 €
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D’acord amb la Nota informativa del Departament d’Economia i Coneixement, de
14 de gener de 2014, en relació als procediment en matèria de tutela financera
dels  ens  locals  Ordre  ECF/138/2007,  de  27  d’abril,  el  règim  aplicable  a  les
operacions de crèdit a llarg termini destinades al finançament de nous projectes
d’inversió previstos al pressupost de 2014 és el de comunicació de les operacions
de crèdit, degut a que l’estalvi net és positiu i la ràtio legal de deute viu és inferior
al 75% dels ingressos corrents liquidats a l’exercici 2013. 

L’any  2014  l’Ajuntament  ha  concertat  una  operació  d’endeutament  per  una
expropiació per import de 373.616,62 euros i un préstec a llarg termini amb una
entitat bancària per import de 1.128.948,13. Euros.  Per tant l’import acumulat
de l’endeutament a llarg termini concertat aquest any 2014, incloent l’operació
que es porta a aprovació, és de 2.547.564,75 euros. Aquest import és superior
al 10 % dels recursos ordinaris previstos (16.292.979,53 euros).  L’aprovació
d’aquesta operació correspon, per tant, al Ple de la Corporació segons el que
es determina a l’article 52.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals.

Fonaments de Dret

Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals.

Reial Decret-llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria
pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic.

Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per 2013.

Ordre  ECF/138/2007,  de  27  d’abril  sobre  procediments  en  matèria  de  tutela
financera dels ens locals.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer.  Aprovar  el  conveni  tipus  de  la  subvenció  entre  la  Diputació  de
Barcelona i l’Ajuntament que consta en l’Annex I de l’expedient.

Segon. Aprovar la minuta de préstec tipus a concertar entre Banc Sabadell SA i
l’Ajuntament de Caldes de Montbui que consta en l’Annex II de l’expedient.

Tercer.  Acceptar l’import  de 142.397,97 euros corresponents a la subvenció
que ha concedit la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona segons el
mètode de càlcul descrit al Reglament del Programa de Crèdit Local aprovat.
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Quart.  Acceptar l’import de 1.045.000,00 euros del préstec sol·licitat segons
les condicions del Programa de Crèdit Local aprovat.

Cinquè.   Determinar  que  la  primera  disposició  del  préstec  equivaldrà  a  la
quantitat de la subvenció atorgada, que s’haurà d’ingressar al compte corrent
que l’Ajuntament de Caldes de Montbui té concertat amb Banc Sabadell SA a la
signatura efectiva del contracte de préstec.

Sisè. Autoritzar l’alcalde de la Corporació i el secretari general, o les persones
en les quals deleguin, per a les signatures que siguin necessàries.

Setè. Comunicar aquests acords a la Diputació de Barcelona, a Banc Sabadell
SA i a l’Àrea de Serveis Econòmics de l’Ajuntament.
 

7.  APROVAR  INICIALMENT  LA  MODIFICACIÓ  PUNTUAL  DEL  PLA
D'ORDENACIÓ  URBANÍSTICA  (POUM)  DE  CALDES  DE  MONTBUI
REFERENT  AL POLÍGON D'ACTUACIÓ PA-1 (LA SALUT).

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, hi ha intervencions al respecte? Senyora Pou.”

Pren la paraula la senyora Pou:
“Bé, gràcies de nou, pel que fa aquest punt, es recordarà que el ple passat vaig
estar  comentant  que,  vaig  fer  l'esment  que  si  estava  previst  de  fer  la
modificació? Sobre el tema de l'arranjament del forat de la vergonya, llavors per
recordar-li al senyor secretari que no sé si s'haurà llegit l'acta del ple passat
perquè no hi era, li llegiré el trosset perquè pugui fer algun esment el senyor
secretari si us plau. Senyor Personat, vostè va dir que “bé, quan la modificació
dels set propietaris que esmenta, dir-li que sí que hi ha un acord verbal per fer
aquesta modificació d'àmbit, que s'aprovarà o no? Que es presentarà al ple del
proper mes de juliol perquè estem tancant totes les qüestions urbanístiques i
segurament que es presentarà en el  mes de juliol  al  ple per fer l'aprovació
inicial,  llavors  s'exposarà al  públic  i  s'enviarà  a  Urbanisme.  Evidentment”,  li
segueixo llegint  el  tros seu, “evidentment els altres tres que queden dins el
àmbit que són els tres propietaris de la zona que hem arranjat, hi ha un conveni
de paraula amb testimonis, per tant un conveni de paraula és com un conveni
signat i ara està preparant el conveni, ja el conveni signat que suposo que un
dia d'aquests el signarem, però sí que hi ha un conveni verbal, un pacte verbal i
els pactes verbals amb testimonis són iguals que els pactes signats, però a
més a més el  fem signat  també amb els  tres propietaris que són d'aquí  al
darrera”. Jo li vaig preguntar jurídicament no ens pot passar res si no tenim un
acord per escrit sent una administració i havent fet un arranjament d'allò que no
és nostre? 
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I  llavors  vostè  em  comentar  “Sí,  nosaltres  crec  que  no,  evidentment,
evidentment que es farà per escrit, i està tramitant-se, però s'han de buscar
dades registrals, s'ha de buscar tot i mentre tant, en quan hem pogut, ja ho
arrangem. Hem estalviat uns quants dies de perill i uns quants dies de gaudir la
plaça per fer-ho ara.” 
Llavors hi havia un trosset més i llavors ara jo li pregunto si us plau al senyor
secretari que em digui que com administració que som, si un acord verbal amb
testimonis té validesa jurídica a tots els efectes? Aquesta seria la pregunta a
fer-li a vostè.
I llavors, més preguntes que en tinc, és com pot ser que es porti a votació la
modificació puntual del POUM referent al Pla de la Salut, uns convenis d'acord
sense haver estat signats, si poden mirar si us plau l'expedient estan tots els
convenis  entrats  per  instància.  Senyor  secretari  si  us  plau  podia  mirar-ho?
Estan tots entrats per instància donant el  vist  i  plau que estan d'acord amb
aquests  convenis,  però  no  estan  signats  per  cap  representant  de
l'administració, no sé si això jurídicament es pot fer? O està bé? I entenc que
haurien d'estar signats per l'administració conforme s'està donant validesa en
aquests  canvis  i  llavors  hi  ha  uns  que  no  hi  són,  jo  no  els  he  trobat  a
l'expedient, que són els convenis d'acord amb la propietat de la parcel·la 4 i 5
que no  diré  noms,  i  propietaris  de  la  parcel·la  8  i  9  que tampoc estan en
l'expedient. No sé si és que no hi són? O no s'ha arribat a cap acord? Ho dic
perquè no estan.
Jo aquí sí que tinc, en aquest planell d'aquí, serà més fàcil si ho volen trobar,
aquí estan tots els que estan inclosos i exclosos i en el punt de modificació del
POUM de la memòria, en aquest d'aquí, en el punt tres, si volen mirar aquí,
aquí estan els que estan exclosos i els que estan inclosos i per tant estan els
convenis d'uns i d'uns altres, no. Només pregunto, perquè clar, evidentment si
estem portant una modificació del POUM amb uns convenis que hi són i altres
que no, no sé si això es pot fer? Gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Senyora Romano, si us plau.”

Pren la paraula la senyora Romano:
“Gràcies senyor alcalde, bé, nosaltres com ja hem manifestat altres vegades,
creiem que una modificació puntual del POUM ha de ser amb un màxim de
consens ja que és on ens marca el futur que volem tots els calderins. Per això
reiterem el màxim de diàleg a l'hora de fer modificacions del Pla General i en
aquesta modificació inicial el nostre vot serà contrari, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé, senyor Personat si us plau.”
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Pren la paraula el senyor Personat:
“Bé, senyora Pou, una modificació del POUM no necessàriament han d'estar-hi
tots  d'acord,  per  altra  banda,  per  sort  nostre,  estan  tots  d'acord,  hem
aconseguit posant-se tots d'acord i presentar un pla en el qual no hi ha ningú
que  no  hi  estigui  d'acord.  Aquests  tres  que  estan  exclosos  són  els  tres
propietaris que queden que formen part del pla especial.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé, no puc deixar de dir que em sembla rellevant que vostès votin en
contra  d'una  modificació  d'una  part  del  nostre  planejament  que  ha  estat
suspesa, ha estat a l'aire durant quinze anys? Vint anys? Ara arribem a un
acord amb els propietaris i vostès en un minut es ventilen el vot en contra. A mi
això em sembla absolutament molt poc seriós, de veritat eh! Molt poques ganes
d'entrar en el  fons de la qüestió, d'intentar analitzar com és que hem tardat
tants anys a poder desencallar això? Per què ho hem desencallat nosaltres? I
en  tot  cas  els  convido  a  que  parlin  amb  els  altres  propietaris,  que  els  hi
expliquin  la  seva  versió  de  per  què han trigat  tant,  per  què han trigat  tant
d'altres? I els hi justifiquin el seu vot en contra avui, a veure si l'entenen, perquè
jo no l'entenc.
Sí, senyor Personat, si us plau.”

Pren la paraula el senyor Personat:
“A part de fer la modificació, hi havia tres coses que estaven malament en el
POUM  i  també  les  arreglem  aprofitant  aquesta  modificació,  que  estan
marcades unes amb vermell, l'altre amb blau, això també suposo que ho heu
vist, que estava malament i ho estem arreglant. Quan fem modificacions del
POUM  normalment  és  per  arreglar  coses,  arreglar  coses  i  sortir  dels
atolladeros, sortir de coses que fa anys que estan parades, que no hi havia
manera de poder arribar a pactes amb les persones, que nosaltres sí que hem
arribat a pactes, que estan totes les instàncies posades aquí, totes disposades
a signar aquest conveni quan surti, i sempre s'ha fet així, es fa una instància
que diu que sí estic d'acord amb el conveni que  farem, llavors es firmen tots
els  convenis.  I  dic,  repeteixo,  per  tirar  un  pla,  un  POUM  endavant  no  és
necessàriament  l'autorització  de  tots  els  participants  d'allà,  pot  fer  les
modificacions que calgui. Pots fer-les, el que passa que nosaltres hem tingut la
sort de poder arribar a un pacte amb ells, un acord amb ells i estiguem tots
d'acord amb els propietaris.”

Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Senyora Romano.”
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Pren la paraula la senyora Romano:
“Bé, més que res per explicar-li el que vostè no acaba d'entendre, com bé vostè
veu,  diu  aprovació  inicial  de  la  modificació  puntual  del  pla  d'ordenació.  La
vostra, la seva manera de renya'ns-he o com vostè vulgui dir, crec que és una
mica  alarmant,  aprovem  inicialment  una  modificació,  vol  dir  que  no  és  la
definitiva,  oi  que  no?  Que  ha  de  passar  uns  tràmits,  el  Partit  Popular
simplement a la proposta inicial vota en contra per veure com es farà el tràmit i
com  acabarà  tot  plegat,  a  partir  d'aquí,  crec  que  això  és  com  funciona
l'administració, ara si vostès li volen dir que nosaltres volem estar en contra,
que no ho entén, que som molt dolents, tot això perfecte, senyor alcalde, però
vostè sap molt bé que és una aprovació inicial de la modificació i que hi ha un
tràmit que s'ha de seguir i que la votació final ja es veurà si vostès ho han fet
bé, si serà bona? O dolenta? Moltes gràcies senyor alcalde.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Després de la seva explicació encara entenc menys el seu posicionament. Bé
passem a la votació del punt.”     

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

             
              ACORDA:

Identificació de l’expedient 

Expedient número TP202-2012-000050, relatiu a la modificació puntual de la
normativa urbanística del Pla d’Ordenació Urbanística (POUM) de Caldes de
Montbui, referent al Polígon d'Actuació PA-1 (La Salut).

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.-  L'estudi  de  les  edificacions  previstes  fa  que  es  qüestionin  alguns  dels
objectius  inicialment  previstos  que  fan  innecessari  afectar  la  totalitat  de  les
finques incloses dins de l'àmbit d'actuació del PA-1 (La Salut) i que es plantegi
una  nova  delimitació  del  polígon  d'actuació,  afectant  estrictament  aquelles
finques que resultin incompatibles amb el nou planejament que es proposa per
tal d'aconseguir els objectius que aquest persegueix. 
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III.- Amb aquesta modificació puntual també es corregeix una errada material
detectada que afecta la finca situada la carrer Forn, 1, suposadament provinent
d'una confusió cartogràfica que qualifica una petita part d'aquesta parcel·la com
vial  (clau C).  L'afectació  suposaria  un eixamplament  puntual  i  injustificat  de
l'actual connexió, ja urbanitzada, entre el carrer Joan Samsó i la plaça Onze de
setembre.

IV.-  També es  corregeix  una  errada  en  la  interpretació  del  límit  del  vial  ja
existent al carrer Corredossos de Baix i s'ajusta el mateix per adequar-ho a la
realitat física.                                                                                                       
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, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

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

D’acord amb allò que disposa l’article 52 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
l’òrgan competent per a l’adopció de l’acord que es proposa és el Ple Municipal.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Aprovar inicialment la modificació puntual de la normativa urbanística
del  Pla  d’Ordenació  Urbanística  Municipal,  -  aprovat  definitivament  per  la
Comissió d’Urbanisme de Barcelona de data 18 de juny de 2009 (publicat en el
Diari  Oficial  de la Generalitat  de Catalunya de data 17 de juliol  de 2009) -,
referent al Polígon d'Actuació PA-1 (La Salut).

Segon.  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.
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8.  DONAR  COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA  NÚMERO 610/2014,  DE
DATA  4  DE  JUNY  D’ENGUANY,  PEL  QUAL  ES  RESOL  APROVAR  LA
REVISIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL DE CALDES DE MONTBUI REFERIDA A
L’1 DE GENER DE 2014. EXPT. SGGE201400039.

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  [16
membres dels grups municipals d’ERC (10); de CIU (2); del PSC (2); del PPC
(1) i No adscrita (1)], resta assabentat de l'acord següent:

Identificació de l’expedient 

Expedient  número SGGE201400039 relatiu  a l'aprovació oficial  de xifres  de
població referida a l’1 de gener de 2014.

DICTAMEN

Antecedents 

En data 4 de juny de 2014, el Sr. Vicenç Personat Pallarès, alcalde accidental
de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, ha dictat el Decret núm. 610/2014 on
resol  aprovar  la  revisió  del  Padró  municipal  de  Caldes  de  Montbui  amb el
resultat de la xifra final de la gestió del padró de la Diputació de Barcelona de
17.158 habitants, referida a l’1 de gener de 2014. 

A continuació es transcriu el contingut literal de l’esmentat decret:

“DECRET NÚM. 610/2014

Identificació de l’expedient

Expedient  número  SGGE201400039,  relatiu  a  l'aprovació  oficial  de  xifres  de
població referida a l’1 de gener de 2014 .

Antecedents

I.  D’acord  amb  la  Resolució  de  l’Institut  Nacional  d’Estadística  (INE),  de  25
d'octubre de 2005, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments
sobre la revisió anual del Padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de la
proposta de xifres oficials de població, els ajuntaments han d’aprovar la revisió
dels  seus  Padrons  municipals  amb  referència  a  1  de  gener  de  cada  any,
formalitzant les actuacions dutes a terme durant l’exercici anterior.
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II. En data 27 de març de 2014, l’Institut Nacional d’Estadística, mitjançant l’ofici
presentat al registre d’entrada d’aquest ajuntament amb el número 003342, ens
comunica la  proposta  de xifra  de població  a  1  de gener  de 2014 de 17.156
habitants.

III. En el mateix escrit demana a aquest Ajuntament que trameti abans del dia 10
d’abril un ofici en el qual s’especifiqui la xifra de població resultant de la revisió
realitzada  per  aquesta  Corporació  municipal  junt  amb el  fitxer  C08033AI.014,
còpia del padró complet a 1 de gener del qual s’hagi deduït aquesta, ajustat a les
especificacions tècniques que es descriuen a l’apartat IV de la Resolució de 25
d’octubre  de  2005,  de  la  Presidenta  de  l’Institut  Nacional  d’Estadística  i  del
Director General de Cooperació Local per la qual es dicten instruccions tècniques
als ajuntaments sobre la revisió anual del Padró municipal i sobre el procediment
d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població. 

IV. L’Ajuntament va trametre aquesta xifra així com el fitxer corresponent.

V. Posteriorment, l’INE ha resolt unes al·legacions presentades per l’Ajuntament
de Caldes de Montbui concretant la xifra de població a 1 de gener de 2014 en:
17.158 habitants. 

VI.  És necessari  per tant  corregir  o presentar esmenes a l’expressada xifra o
acceptar-la i aprovar-la  abans del 31 de desembre de 2014.

VII. L’Ajuntament es mostra conforme amb aquesta xifra final de població que
amb l’acceptació de les al·legacions pertinents ha concretat l’INE.

Fonaments de dret

- Article 21 1. a),b),d) i s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.

- Article 81 i concordants del Reial Decret 2612/1.996, de 20 de desembre, que
modifica el reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals,
aprovat pel Reial Decret 1690/1.986 d’11 de juliol.

- Apartats IV, V, VI i concordants de la Resolució de 25 d’octubre de 2005, de la
Presidenta  de  l’Institut  Nacional  d’Estadística  i  del  Director  General  de
Cooperació Local.

- Apartats IV, V, VI i concordants de la Resolució de l’INE de 17 de novembre de
2005.

Per tot això i fent ús de les atribucions que la normativa em confereix,

RESOLC:

Primer.  Aprovar  la  revisió  del  Padró municipal  de Caldes de Montbui  amb el
resultat de la xifra final de la gestió del padró de la Diputació de Barcelona de
17.158 habitants, referida a l’1 de gener de 2014. 
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Segon. Trametre el present decret a la delegació provincial de l’Institut Nacional
d’Estadística, junt, si escau, amb els corresponents fitxers.

Tercer.  Donar  compte  d’aquest  decret  en  la  propera  sessió  plenària  que  es
celebri.”

Fonaments de dret

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Únic. Restar assabentats del Decret d’Alcaldia número 610/2014, dictat en data
4 de juny d’enguany, pel qual es resol aprovar la revisió del Padró municipal de
Caldes de Montbui amb el resultat de la xifra final de la gestió del padró de la
Diputació de Barcelona de 17.158 habitants, referida a l’1 de gener de 2014. 

9.  DONAR  COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA  NÚMERO 615/2014,  DE
DATA 5 DE JUNY D’ENGUANY, PEL QUAL ES RESOL, ENTRE ALTRES,
DESIGNAR  LLETRATS  I  PROCURADORES  PER  QUÈ  EN  NOM  DE
L’AJUNTAMENT  PUGUIN  COMPARÈIXER  DAVANT  DEL  TRIBUNAL
SUPERIOR  DE  JUSTÍCIA  DE  CATALUNYA  PER  SUBSTANCIAR  EL
RECURS D'APEL·LACIÓ QUE L'AJUNTAMENT HA INTERPOSAT CONTRA
LA  SENTÈNCIA  NÚMERO  95/2014,  DE  DATA  25  DE  MARÇ  DE  2014,
DICTADA  PEL  JUTJAT  CONTENCIÓS  ADMINISTRATIU  NÚM.  13  DE
BARCELONA, EN EL PROCEDIMENT ORDINARI 191/2013 A.

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,  bé,  com  ja  saben,  tenim  una  Delegació  del  Govern  obstinada  a
perseguir els ajuntaments que fem determinats pronunciaments polítics, hi ha
més de dos-cents contenciosos per diferents qüestions relacionades amb el
procés d'independència del nostre País, fetes des dels ajuntaments que estan
en els tribunals, la qual cosa ja demostra que no vivim en un estat des del punt
de vista democràtic gaire normal. Nosaltres, en primera instància, hem perdut
aquest judici, ens diuen que aquesta és una declaració nul·la, no vàlida, igual
que la declaració de sobirania del Parlament de Catalunya. Continuem sense
entendre que vol dir una declaració que no és vàlida? 
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Això és una contradicció en els termes, declarar una cosa que algú després et
diu que jurídicament no és vàlid. No acabem d'entendre quines conseqüències
a la pràctica té això? En qualsevol cas ens a sembla un atac contra l'autonomia
política  d'aquest  Ajuntament.  Això  és  un  acord  aprovat  per  plenari,  votat
lliurement pels regidors, aprovat per una majoria molt  qualificada i,  per tant,
que un tribunal decideixi que aquest pronunciament, que no deixa de ser un
pronunciament polític, sense cap tipus d'efecte pràctic, ens digui que això no és
vàlid. És molt difícil d'entendre des d'un punt de vista de la qualitat democràtica.

També dir que la sentència és de lamentar, no només per la conclusió que és
aquesta, que aquesta moció no és vàlida, sinó també per part del contingut,
han  agafat  diferents  declaracions  de  diferents  mocions  de  Territori  Lliure  i
Sobirà, no s'han pres ni la molèstia de llegir la declaració que vam aprovar en
aquest Ple, no totes les declaracions eren iguals, la nostra era lleugerament
diferent,  i  en  canvi  la  sentència  afirma que la  nostra  moció  diu  coses  que
només saben llegir ja es veu que no ho diu. Per tant, poso molt en dubte la
rigorositat  d'aquesta  sentència  perquè  es  nota  que  ni  tan  sols  s'han  llegit
l'objecte de litigi que és la moció aprovada sobre Territori Lliure i Sobirà. 
De  totes  maneres  això  no  deixa  de  ser  una  anècdota  i  el  nostre  govern
municipal  i  espero que, acompanyat  de la majoria de la resta de regidors i
regidores,  seguirà  fins  al  final  al  costat  de  la  Democràcia  i  al  costat  de  la
llibertat  de  decidir  del  Poble  de  Catalunya,  diguin  el  que  diguin  sentències
absurdes com aquesta.
En qualsevol cas decidim recorre aquesta sentència amb el suport jurídic de
l'Associació Catalana de Municipis.
Hi ha alguna intervenció? Sí, senyora Romano.”

Pren la paraula la senyora Romano:
“Bé,  en aquest cas vostès  estan en tot  el  dret  com a qualsevol  ciutadà de
presentar  un  recurs  d'apel·lació  davant  d'una sentència  desfavorable  cap  a
l'Ajuntament, dit això, jo tinc unes preguntes: si aquesta sentència després del
nostre recurs és favorable, quines millores tindrà el ciutadà de Caldes? El cost
d'aquest recurs, que segons hem pogut consultar pot ser d'uns 2.000 o 3.000
euros més o menys avall o amunt, amb què ho pagarem? Ho pagaran amb els
diners de tots els ciutadans catalans de dretes, d'esquerres, de centre? O ho
pagaran amb els diners del seu Partit  polític? Ens agradaria que aquí en el
plenari ens diguin si aquesta sentència, si aquest cost d'aquests advocats i de
tot  el  recurs  d'apel·lació  serà  pagat  amb diner  públic  de  tots  els  calderins,
gràcies.”
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Pren la paraula el senyor alcalde:
“El  cost  de  l'assistència  jurídica,  ja  ho  he  dit,  va  a  càrrec  de  l'Associació
Catalana de Municipis i  pel que fa als efectes positius o negatius d'aquesta
moció, li giro la pregunta, quins efectes negatius té sobre la població de Caldes
de Montbui que el seu Ajuntament faci una declaració política d'aquest tipus?
Cap  ni  una,  oi,  doncs  miri  ni  negatius  ni  positius,  per  tant  potser  que  la
Delegació del Govern es preocupi per temes que incideixen d'una manera o
altre la vida quotidiana de les persones dels nostres municipis.
Bé, era un donar compte, per tant no hi ha votació.”     

En  conseqüència  el  Ple  de  l’Ajuntament,  per  unanimitat  dels  presents  [16
membres dels grups municipals d’ERC (10); de CIU (2); del PSC (2); del PPC
(1) i No adscrita (1)], resta assabentat de l'acord següent:

            
     

Identificació de l’expedient 

Expedient contenciós número 2013_139 de Serveis Generals, relatiu al recurs
contenciós  administratiu  número  191/2013  A,  interposat  per  la
SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN A BARCELONA, DELEGACIÓ DEL GOVERN
A  CATALUNYA  davant  el  Jutjat  Contenciós  Administratiu  núm.  13  de
Barcelona.

DICTAMEN

Antecedents 

En data 5  de juny de 2014, el Sr. Jordi Solé i Ferrando, alcalde president de
l’Ajuntament de Caldes de Montbui, ha dictat el Decret núm. 615/2014 on resol
donar compte al Ple de la Corporació que s’ha interposat recurs d'apel.lació
contra la sentència número 95/2014, de data 25 de març de 2014, dictada pel
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, que estima íntegrament
el recurs contenciós administratiu interposat per l'Advocacia de l'Estat, en nom i
representació de la DELEGACIÓ DEL GOVERN A CATALUNYA contra l'acord
del ple de l'AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI de data 28 de febrer de
2013; i designa lletrats i procuradores perquè en nom de l’Ajuntament puguin
comparèixer  davant  del  Tribunal  Superior  de  Justícia  de  Catalunya  per
substanciar l'esmentat recurs d'apel·lació.
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A continuació es transcriu el contingut literal de l’esmentat decret:

“DECRET NÚM. 615/2014

Identificació de l’expedient
Expedient contenciós número 2013_139 de Serveis Generals, relatiu al recurs
contenciós administratiu número 191/2013 A, interposat per la SUBDELEGACIÓ
DEL GOVERN A BARCELONA, DELEGACIÓ DEL GOVERN A CATALUNYA
davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona. 

Antecedents
I. En data 28 de maig de 2013, l'Alcaldia de l’Ajuntament de Caldes de Montbui
va dictar el Decret núm. 625/2013, mitjançant el qual va resoldre personar-se
com a Corporació demandada davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm.
13  de  Barcelona,  en  el  recurs  contenciós  administratiu  número  191/2013  A,
interposat per la SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN A BARCELONA, DELEGACIÓ
DEL GOVERN A CATALUNYA contra l’Acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de
Caldes de Montbui, en la sessió del dia 28 de febrer de 2013, pel qual s’aprova
una  moció  de  declaració  del  municipi  com  a  “territori  català,  lliure  i  sobirà”,
expedient administratiu ALCA201300024.

En el mateix decret, també es va designar el lletrat senyor Eduard Lluzar López
de  Briñas  perquè  defensi  els  interessos  municipals  en  l’esmentat  recurs
contenciós administratiu.

II.  Posteriorment,  en  data  4  de  juliol  de  2013,  l'Alcaldia  va  dictar  el  Decret
número 767/2013,  mitjançant  el  qual va resoldre designar  els lletrats senyors
Jordi Salbanyà i Benet i Marta Lluís Dixon, de l’ICAB, per a la representació i
defensa de l’Ajuntament de Caldes de Montbui en l'esmentat recurs contenciós
administratiu número 191/2013 A.
 
III.  En  data  24  d'abril  de  2014  s’ha  presentat  al  Registre  general  d’entrada
d’aquest  ajuntament,  amb  número  004086,  l’ofici  del  Jutjat  Contenciós
Administratiu núm. 13 de Barcelona, al qual s’hi adjunta la Sentència número
95/2014, dictada en data 25 de març d’enguany per aquest Jutjat, per la qual
s’estima  íntegrament  el  recurs  contenciós  administratiu  interposat  per
l'Advocacia de l'Estat, en nom i representació de la DELEGACIÓ DEL GOVERN
A  CATALUNYA  contra  l'acord  del  ple  de  l'AJUNTAMENT  DE  CALDES  DE
MONTBUI de data 28 de febrer de 2013.

IV.  En data 13 de maig de 2014 el  senyor  Jordi  Salbanyà  i  Benet,  advocat,
actuant en nom i interès de l'Ajuntament de Caldes de Montbui,  va presentar
l'escrit interposant RECURS D'APEL.LACIÓ contra la referida Sentència de 25
de març de 2013.

V. Aquest Ajuntament considera necessari designar lletrats i procuradors per a la
defensa i  la representació dels interessos municipals en el recurs d'apel·lació
esmentat.
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Fonaments de dret
En ús de les atribucions que em confereix 21.1.k de la Llei 7/85, de Bases del
Règim Local modificada per la Llei 11/99, de 21 d’abril.

Per tot això i fent ús de les atribucions que la normativa em confereix,

RESOLC:

Primer. Donar  compte  al  Ple  de  la  Corporació  que  s’ha  interposat  recurs
d'apel·lació contra la sentència número 95/2014, de data 25 de març de 2014,
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, que estima
íntegrament  el  recurs  contenciós  administratiu  interposat  per  l'Advocacia  de
l'Estat, en nom i representació de la DELEGACIÓ DEL GOVERN A CATALUNYA
contra l'acord del ple de l'AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI de data 28
de febrer de 2013.

Segon.  Designar  els  lletrats  senyors  Jordi  Salbanyà  i  Benet  i  Marta  Lluís
Dixon,  de l’ICAB, i  a  les procuradores dels  Tribunals  de Barcelona  senyores
Anna Maria Gomez-Lanzas Calvo i Maria Jose Blanchar Garcia,  perquè en
nom  de  l’Ajuntament  puguin  comparèixer  davant  del  Tribunal  Superior  de
Justícia de Catalunya per substanciar el  recurs d'apel.lació, contra la sentència
dictada en el procediment ordinari número 191/2013, interposat davant  el Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona. 

Tercer. Lliurar certificació d’aquesta resolució a les persones interessades.”

Fonaments de dret

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Únic. Restar assabentats del Decret d’Alcaldia número 615/2014, dictat en data
5  de  juny d’enguany,  pel  qual  es  resol,  entre  altres,  designar  lletrats  i
procuradores perquè  en nom de l’Ajuntament puguin comparèixer davant del
Tribunal  Superior  de  Justícia  de  Catalunya  per  substanciar  el  recurs
d'apel·lació que l'Ajuntament ha interposat contra la sentència número 95/2014,
de data 25 de març de 2014, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm.
13 de Barcelona,  que estima íntegrament el  recurs contenciós administratiu
interposat per l'Advocacia de l'Estat, en nom i representació de la DELEGACIÓ
DEL GOVERN A CATALUNYA contra l'acord del ple de l' AJUNTAMENT DE
CALDES DE MONTBUI de data 28 de febrer de 2013. “
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10. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D'ERC EN DEFENSA
DE LA TELEVISIÓ  DE CATALUNYA I  EN CONTRA DE LA SUPRESSIÓ
D’UN  DELS  DOS  MÚLTIPLEX  DE  LA  CORPORACIÓ  CATALANA  DE
MITJANS AUDIOVISUALS.

L’alcalde llegeix literalment el text de la moció.

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Com sempre que es tracta de les mocions, les defensarem per grups, de major
a menor representació, passo la paraula a la portaveu d'Esquerra Republicana,
regidora Montse Grau.”

Pren la paraula la senyora Grau:
“Bé, bon vespre a tothom, ja estem farts de tants atacs contra la nostra llengua
i una vegada més, després de les eleccions Europees el ministre d'Indústria,
Turisme i Comerç a comunicat que Catalunya perdrà un dels tres múltiplex que
té actualment,  a  partir  de l'1  de gener  de 2015,  ha dit  que es tracta d'una
reordenació  dels  canals  de  TDT que  es  fa  per  mandat  Europeu,  però  des
d'Esquerra creiem fermament que l'espai radioelèctric televisiu que s'atorgarà a
les  telefòniques  per  la  xarxa  4G no  hauria  d'implicar  la  pèrdua  del  segon
múltiplex a Catalunya,  ja  que hi  ha espai  de sobres per  mantenir  totes les
emissions, en canvi segons els senyors del PP sí que hi ha espai suficient per
l'espectre militar, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha estat una
peça clau en l'avanç cap a la normalització de la llengua i la cultura Catalana,
en el coneixement de les diverses realitats que conviuen en el territori, en el
reconeixement  del  pluralisme  social  i  polític,  en  la  cohesió  social  i  en
l'enfortiment de la indústria audiovisual entre d'altres. 
Per  tots  aquests  serveis  que  ha  fet  la  Televisió  de  Catalunya,  el  govern
espanyol  ha  encaminat  les  seves  polítiques  audiovisuals  a  carregar-se  els
mitjans  públics  Catalans,  com  amb  el  tancament  dels  mitjans  públics
audiovisuals Valencians o la prohibició de la recepció de Televisió de Catalunya
i Catalunya Radio o bé amb la privatització dels departaments d'informatius i
servei tècnic d'IB3.
I és que la Televisió Catalana ha patit per tots costats, no oblidem tampoc la
reducció de pressupostos del govern de la Generalitat o l'intent d'externalitzar
el departament comercial. Perquè TV3 no es toca.
Sense uns mitjans de comunicació públics, plurals, rigorosos, de qualitat i  al
servei dels ciutadans, no hi haurà qualitat democràtica. 
És per això que espero que Caldes faci com el Parlament i les quatre forces
polítiques  que  han  rebutjat  la  decisió  de  l'Estat  d'eliminar  un  múltiplex  a
Catalunya, aquí a Caldes aprovem per majoria aquesta moció, gràcies.”
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Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, pel grup de Convergència i Unió no volen prendre la paraula, pel grup
dels Socialistes, senyora Coll.”

Pren la paraula la senyora Coll:
“Moltes gràcies, bé el nostre grup votarà a favor de la moció. Entenem que més
opcions són més oportunitats, i oportunitats que es pugui donar a TV3 potser
per no ser tan sectària i  partidària,  no? I  esperem doncs que canvii  aquest
adoctrinament  que  contínuament  tenim  des  de  la  Televisió  Catalana  i  que
s'atengui a la diversitat que suposa el nostre País.
En tot cas, a la moció, votarem a favor, gràcies.”

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

Pren la paraula la senyora Romano:
“Des del PP de Caldes, el nostre vot serà contrari, considerem que la proposta
de l'Executiu de CiU de mantenir el sistema actual no és tècnicament viable, i
suposaria un cost extra pels ciutadans i per les administracions. A més a més
reiterem que aquesta modificació no implicarà la supressió de cap canal, ja que
només s'hauran de moure les freqüències i les millores tecnològiques fins i tot
ajudaran a augmentar l'oferta. 
Volem insistir que la mesura no la pren el govern central de motu propi, sinó
que respon a una directiva Europea que obliga a la reordenació de l'espectre
radioelèctric per permetre el desenvolupament de la telefonia 4G a Espanya i
que això permetrà mantenir l'oferta televisiva a Catalunya i fins i tot millorar-la.
És més,  volem aprofitar  per recordar  que l'alliberament d'aquesta banda de
freqüència  ja  apareixia  a  la  concessió  provisional  del  segon  canal  múltiple
autonòmic a Catalunya, portada a terme el 2007 pel llavors ministre d'indústria
Joan Clos.
El  sector  ja va ser  avisat  d'aquesta reducció de l'espai  radioelèctric  per les
televisions el mes d'agost de 2012. Catalunya està utilitzant només una tercera
part  de  la  capacitat  d'un  dels  seus  múltiplex.  Instem  a  la  Generalitat  a
reorganitzar aquesta distribució. I com a comentari, senyor alcalde, m'agradaria
dir  que  ens  hagués  agradat  que  el  govern  d'Esquerra  Republicana  també
hagués fet aquest suport i aquestes mocions tan eufòriques en el tema de la
Televisió a Caldes, que a dia d'avui no tenim i no va ser prou defensada pel
govern, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Regidora no adscrita.”
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Pren la paraula la senyora Pou:
“Gràcies, la Televisió de Catalunya i els seus canals són capdavanters amb
programació, tecnologia,  qualitat i  diversitat.  I  esdevenen eines d'integració i
comunicació clau per Catalunya, i tota la comunitat de parla Catalana. 
Sota l'emmascarament d'una necessitat tècnica es vol de nou anar limitant la
capacitat d'actuació de les nostres institucions i les nostres eines d'estat.
Per  tot  això  votaré  a  favor  aquesta  moció,  a  més  voldria  afegir  la  meva
confiança més absoluta en el govern del nostre país, encapçalat pel President
Mas en la defensa de la nostra televisió. En relació amb el segon acord on
demana al govern emprengui accions. Indicar-vos que en roda de premsa el
portaveu  del  Govern  de  Catalunya  ja  va  esmentar  el  ferm  compromís  del
Govern amb la defensa de la televisió pública catalana, i va dir: “cada cop que
ens  trepitgin  cridarem”.  Avui  també  cridarem  des  de  Caldes  de  Montbui,
gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, per al·lusions directes a l'alcaldia, li explicaré a la regidora Romano
que el  fet  que TV Caldes desaparegués no té  res  a  veure  amb la  posició
política del govern de les hores, que això venia d'una decisió de passar de la
televisió analògica a la televisió digital, que evidentment no és una decisió del
govern municipal de les hores, que no era el nostre, perquè estem parlant d'un
període anterior.  Que això  va  obligar  a  les televisions locals  analògiques a
utilitzar  les  freqüències  digitals  i  per  tant  agafar  cobertura  com  a  mínim
comarcal, aquesta tampoc és una decisió que tingui res a veure amb nosaltres,
i  que per  tant,  no vulgui  confondre a la  gent,  estem parlant  d'un tema,  del
múltiplex de la Corporació Catalana que no té absolutament res a veure amb
les  causes per  les  quals  va  desaparèixer  la  televisió  local  de  Caldes,  com
tantes  i  tantes  altres  televisions que precisament  la  causa és  el  pas de la
televisió analògica a la televisió digital.  Per tant, si us plau, abans d'intentar
confondre a la gent, li demano que s'informi millor del que diu.
Passem a la votació d'aquesta moció.”   

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per  majoria absoluta dels presents
[15 vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); de CIU
(2); del PSC (2) i  No adscrita (1); i  1 vot en contra del PPC (1)],  ACORDA
aprovar la moció, essent aquesta la següent:

“Sota  l’excusa  de  reordenar  l’espectre  radioelèctric,  amb  la  implicació
d’alliberar una part de l’ample de banda que fan servir les televisions, el govern
espanyol  vol  suprimir  un  dels  dos  múltiplex  de  la  Corporació  Catalana  de
Mitjans Audiovisuals.
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Un fet que, per exemple, suposaria la desaparició del canal de TV3 HD, amb
un clar perjudici  per a TV3 a l’hora de competir  amb les televisions d'àmbit
estatal;  la impossibilitat  de reservar dos canals per a una futura reciprocitat
amb  cadenes  del  País  Valencià  i  les  Illes  Balears,  i  la  impossibilitat  de
desdoblar el 33 i el Super3 en un escenari de millora econòmica.

Una  amputació  que  suposaria  renunciar  a  part  de  l’oferta  televisiva  de  la
CCMA, la pèrdua de quota de presència del català i competir en inferioritat de
condicions amb la resta de cadenes. 

Una decisió presa unilateralment, sota arguments tècnics, però que respon a
una decisió absolutament i  clarament política disfressada d’imperatiu legal. I
que, a més de complir els objectius polítics d’eliminar canals en català, satisfà
les exigències de les grans empreses de telefonia i dels grans lobbies de les
televisions privades que  pressionen a  l’Estat  perquè tanquin  les  televisions
públiques.

Una nova ofensiva brutal i en tota regla contra la llengua i cultura catalanes,
amb pressions constants del govern espanyol contra la immersió lingüística i
ara, no contents de limitar les emissions de TV3 més enllà del Principat, volen
disminuir el nombre de canals que emeten en català a través de la TDT.

Des d’Esquerra Republicana sempre hem defensat la nostra llegua, la nostra
cultura i els nostres mitjans de comunicació públics i farem l’impossible perquè
els mitjans de la CCMA no vegin reduïda la seva capacitat, ja sigui a través
d’externalitzacions  o  amputacions  de  canals,  i  els  defensarem  dels  atacs
vinguin de l’Estat espanyol o del Principat de Catalunya.
Per  tots  els  motius  exposats  anteriorment,  el  grup  municipal  d’Esquerra
Republicana de Catalunya, proposa l’adopció dels següents acords:

PRIMER.  Rebutjar  la  decisió  del  govern  espanyol  d’eliminar  un  dels  dos
múltiplex de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

SEGON. Demanar  al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, i
també al Congrés de Diputats, que emprenguin accions polítiques conjuntes
amb la finalitat de lluitar per evitar la supressió del múltiplex de TVC i combatre
el desmantellament d’una estructura d’estat com la CCMA.

TERCER.  Instar  el  govern  espanyol  a  dialogar  amb  la  Generalitat  de
Catalunya, reclamant-li  voluntat política per trobar una solució tècnica i a no
prendre  cap  decisió  que  afecti  a  la  televisió  pública  catalana  de  forma
unilateral. 
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QUART. Reconèixer el paper fonamental que ha tingut i té la televisió pública
catalana en la cohesió social  i  nacional  del  nostre país,  i  en promoure l’ús
social del català, i reconèixer l’esforç humà, l’aposta tecnològica i l’estratègia
innovadora consolidada i que es podria posar en perill si s’acabés eliminant el
múltiplex esmentat.

CINQUÈ. Fer arribar aquest acord als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, del Congrés de Diputats, al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i
a la Presidència del Govern de Catalunya. 

11. RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA DICTADES DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ
ORDINÀRIA.

Des del número 547, de data 21 de maig de 2014, fins al número 661, de data
13 de juny de 2014.

12. DESPATX ORDINARI.

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Tenim dos regidors de l'equip de govern que volen prendre la paraula, regidora
Roser Guiteras.”

Pren la paraula la senyora Guiteras:
“Gràcies, bona nit a tothom, jo només he pres la paraula per convidar-los des
de la regidoria d'educació a tots els calderins a la festa de cloenda del 35è
aniversari de l'escola bressol aquí Caldes de Montbui. Sabeu que ja fa trenta-
cinc anys que tenim aquestes escoles bressol, que funcionen molt bé, de fet si
funcionen fins a dia d'avui vol dir que el seu funcionament és molt bo, i que
durant aquest any hem estat celebrant aquest 35 è aniversari. 
Demà fem la cloenda a les cinc de la tarda al parc de l'Estació, us esperem a
tots.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé, gràcies, i ara passo la paraula al regidor Vicenç Personat.”

Pren la paraula el senyor Personat:
“Gràcies  senyor  alcalde,  bé,  jo  volia  fer  un  parell  de  comentaris  sobre  la
intervenció  en  un  punt  concret  de  la  senyora  Montserrat  Romano  i  de  la
senyora Àngels Pou. 
El  tema  que  es  portava  a  ple  era  l'elevació  d'un  informe  complementari
d'auditoria financera i de compliment de la legalitat en relació amb la societat
mercantil GMSSA corresponent a l'exercici 2013. 
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L'auditoria en sí, ja s'havia debatut i s'havia aprovat en un ple anterior, però
vostès, aprofitant la generositat del nostre batlle, varen incidir en punts que no
eren a l'ordre del dia.
De  totes  formes  m'agradaria  aclarir  unes  dades  i  dates  que  vostès  van
manifestar. Senyora Àngels, vostè quan agafa el micròfon comença a abocar
dates i dades i sumes i sumes i dades i llavors clar, jo no tinc la capacitat de
síntesis que té vostè, evidentment que no, perquè no li puc rebatre aquestes
dades, però llavors escoltant, també com vostè fa, escoltant també la gravació
del ple, te n'adones que aquestes dades no coincideixen i no són certes.
Només vull dir-li, per exemple que l'empresa que va impugnar l'adjudicació no
va  ser  una,  van  ser  dues,  i  això  consta  a  l'informe  de  l'auditoria  i  de  la
interventora  i  deixa  caure  que  precisament  aquesta  empresa  continuava
treballant amb nosaltres, no és de massa bon gust.
Per altra banda, es va declarà nul el procés, va ser l'Organisme Administratiu
de Recursos Contractuals i la resolució va ser el dia 8 de juliol de 2013 i no el
maig de 2012 com va dir vostè. Volen fer veure una lentitud d'actuació d'un any
aquí passant per l'ombra. No senyora Romano, vull  dir,  senyora Àngels, no,
des del juliol de 2013 que ens van declarar nul, tinc aquí totes les dates que
s'han  anat  fent  coses,  que  les  podia  tenir  vostè  perfectament,  perquè  sap
buscar coses, que a vegades dubto que no les sàpiga també, però bé. 
També dir que no figurava en el pressupost dues persones que s'han contractat
enguany, evidentment no hi poden figurar. Vostè sap perfectament i sinó hauria
de saber-ho, i en tot cas podia preguntar-ho, que els pressupostos de GMSSA
han  d'estar  tancats  i  fets  a  primers  del  mes  de  setembre,  ja  que  s'han
d'entregar com és perceptiu abans del 14 del mateix mes. Es van aprovar el dia
9 de setembre i  van ser entregats a l'Ajuntament,  per tant,  aleshores no hi
havia intenció de contractar a ningú, ja que fins a final de setembre no es va
iniciar la contractació per realitzar el servei de manteniment que es va aprovar
el 4 de novembre. Senyora Montserrat, vostè va dir que fèiem auditories i si
aleshores no les aplicàvem les recomanacions que ens fan els auditors, que
per què? Per estar a la llei. Nosaltres estem i hem estat sempre dins la legalitat,
com  a  empresa  no  tenim  obligació  d'auditar  d'entrada.  No  tenim  obligació
d'auditar, perquè pels volums que es mouen no hi ha obligació d'auditar, però
és  voluntat  d'aquest  Ajuntament,  en  benefici  de  la  transparència,  de  la
informació,  fer-ho.  De totes maneres l'auditoria  de 2013 la  tinc aquí,  la  pot
comprovar, tornar-la a llegir quan vulgui, penso que està bastant immaculada,
però vostè deia que no, que recomanava, que no fèiem les recomanacions que
ens van dir i que era amortitzar abans d'invertir. 
Jo no he vist per enlloc cap recomanació de l'auditoria que digui això, la tinc
aquí,  la  podem llegir,  cap problema.  Totes  les  recomanacions es  tenen en
compte, normalment les tenim en compte, però sempre és el Consell el que
decideix  si  s'aplica  o  no,  i  la  forma  de  fer-ho,  no  és  obligació  fer  les
recomanacions,  són  recomanacions,  no  obligacions,  d'acord?  Llavors
demanaria que en properes intervencions, tant una com l'altra, les informacions
que  donin,  siguin  més  verídiques,  és  qüestió  de  buscar  la  informació
correctament i vostès ja en saben de buscar. 
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Si estan interessades en informacions, dades i dates, o no li quadren les seves,
com  passa  moltes  vegades,  no  esperin  al  ple  per  abocar-les,  saben  que
memòria  tanta no en tinc per rebatre totes les dades en el mateix moment.
Podran preguntar el dia que vulguin i aclarirem totes i cada una de les dades en
qüestió, crec que moltes de les que diuen, ja saben que no són correctes, però
no volen renunciar al seu moment de gloria davant del públic i dels mitjans de
comunicació. Volen donar la sensació que treballen molt i que controlen molt i
que fan tot això, i sobretot intenten crear moltes dubtes sobre el funcionament i
la legalitat d'aquest govern. 
Deixin de fer aquesta política, al meu entendre obsoleta i de criatura, de dir
coses i dades de difícil comprovació i mal donades, no és el moment. Pensin
que  totes  les  informacions  errònies  que  donen,  només  contribueixen  a
desinformació, i això sí que és responsabilitat seva, única i exclusivament seva.
Tinc l'auditoria i tinc allò, i l'auditoria precisament em fa gràcia perquè me la he
tornat a llegir tres vegades, home, doncs jo gairebé diria que és immaculada i
tirar aquestes coses per sobre a uns empleats, no diré que modèlics, però sí
que si dediquen molt i que estan treien la companyia molt bé amb beneficis
cada any i donant un servei esplèndid, no és gaire agradable tampoc que la
gent tingui aquesta opinió de GMSSA perquè no se la mereix, perquè la gent
quan va a GMSSA no ha d'anar amb aquesta cara de dir “Tu aquesta gent el
que fan” no, treballen bé, treballem bé a GMSSA, d'acord.
I per acabar, també m'agradaria, m'han demanat que ho llegeixi, per tant ho
llegiré tàcitament perquè és un empleat, que per cert, demanaria també que als
empleats els respectessin una miqueta perquè es firmen Decrets i s'avisen els
empleats i  s'avisen els grups polítics i  els Decrets no es compleixen.  Si  no
volen complir vostès, no ho compleixin, però no obliguin a la gent empleada a
no complir un Decret perquè és una falta greu, és una falta greu. 
Per exemple el Decret diu que es poden revisar els punts de l'ordre del dia de 9
a 14, aquesta casa tenim una jornada flexible i pots trobar-te un dia que vinguis
a les dues i no troba l'empleat, per tant diem de nou a dues i es va ampliar el
dijous a la tarda, menys els mesos d'estiu. No vinguin a dos quarts de tres, no
vinguin  a  les  tres,  no  vinguin  a  les  quatre  que no hi  ha  ningú,  no  facin  a
l'empleat que a les tres els hi doni la documentació, que ho té prohibit, perquè
és un Decret que li diu que no doni aquesta documentació. Si vostès volen fer-
ho, facin, obviïn el Decret, però no facin que els empleats es saltin els Decrets,
que estan una miqueta farts també de fer aquestes coses.
Bé, aquí tinc una queixa d'un empleat:
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“Albert Terre, cap de serveis de Recursos Humans de l'Ajuntament de Caldes
de Montbui informo:
Que en ple de l'Ajuntament de Caldes de Montbui de 29 de maig de 2014, la
senyora Maria Àngels Pou Garcia respecte a la creació d'una plaça de tècnic
d'educació  el  ple  de  19  de  desembre  de  2013,  entre  d'altres,  va  fer  les
declaracions següents segons consta en els arxius enregistrats digitalment pels
serveis informàtics d'aquest Ajuntament:  Que no havia vist  l'expedient de la
creació del  lloc de treball  en el  ple de desembre,  el  motiu de la  creació ni
l'informe de motivació.” això, ara intercedeixo jo, ja és normal que vostè no trobi
els informes, sempre apareixen, però vostè no els troba mai.         
“Bé, veig que aquesta plaça es va crear i comentant-ho amb el cap de recursos
humans que estava creada per cobrir per una persona que va demanar una
excedència, que almenys així és el que em va aclarir, que semblava ser que
havia demanat la reincorporació i al no teniu lloc, per ubicar-la, ens va posar
una demanda i que ara s'ha firmat un acord davant d'un jutja, que s'incorpora el
dia, em sembla que el dia 1 de juliol o així mateix ho diu la pròpia demanda de
l'acord que s'ha arribat, així ho ha estat llegint, llavors entenc que això no sigui
un assentament  d'un precedent  perquè evidentment  ens podem trobar  amb
altres casos i situacions similars. 
Respecte a les declaracions de l'apartat  A no consta a l'expedient al  ple el
motiu de la creació de l'informe”. Sí, sí, tot això ho diu el funcionari, no dic res
jo, nomes he dit el que ja he dit entre cometes perquè sàpiguen el que he dit jo,
estic llegint literalment allò que diu el funcionari. “Respecte a les declaracions
de l'apartat A no consta a l'expedient del ple el motiu de la creació ni l'informe
de motivació,  faig constar que en l'expedient pel qual s'aprova la relació de
llocs de treball de l'Ajuntament de Caldes de Montbui per l'any 2014 respecte a
la  creació del  lloc de treball  de tècnica d'educació de suport  consta en els
informes i documents següents: informe de qui subscriu d'1 de desembre de
2013, sol·licitud del cap d'àrea de Serveis Personals de 31 de octubre de 2013
d'inclusió  de  la  plaça  de  tècnica  d'educació  a  la  plantilla  de  personal,
organigrama de l'àrea de serveis personals on queda inclòs el lloc de tècnic
d'educació de suport, fitxa descriptiva del lloc de treball de tècnica d'educació
de suport on es defineixen els requisits i les funcions del lloc de treball signada
pel cap d'àrea de Serveis Personals en data 12 de desembre de 2013, acta de
comunicació de valoració dels llocs de treball  de l'Ajuntament de Caldes de
Montbui  per la qual es valora el  lloc de treball  en 409 punts,  informe de la
intervenció municipal de l'Ajuntament de 12 de desembre de 2013 que disposa
i ha consignat crèdit per comptabilitzar les despeses generals per la modificació
de la relació dels llocs de treball. S'adjunten informes de les còpies de l'1 al 6.”
Tenen aquí els documents que vostè deia que no existien o que no els trobava.
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“Respecte  a  les  declaracions  de  l'apartat  B, estava  creada  per  cobrir  una
persona que va demanar una excedència o que al menys així  és el  que va
aclarir, que reunit el 29 de juny de 2014 sobre les 14'30 i davant la sol·licitud
d'aclariments de la regidora senyora Àngels Pou Garcia, sobre la creació de
una plaça de tècnic d'educació de suport, vaig aclarir a la regidora que aquesta
plaça es va crear a sol·licitud del cap d'àrea de Serveis Personals que és tal i
com consta a l'expedient, que la sol·licitud de la regidora d'aclariment sobre
l'acta  de  conciliació  del  Jutjat  Social  entre  l'Ajuntament  i  una  empleada  en
excedència per incompatibilitat en dues administracions públiques que havia
demanat  la  seva  reincorporació  a  l'Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui,  vaig
aclarir a la senyora Pou que l'Ajuntament va oferir en acta de conciliació del
Jutja Social  la possibilitat  que aquesta persona ocupés el  lloc de treball  de
tècnica  d'educació  de  suport  de  l'Ajuntament  de  Caldes  i  que  en  acta  de
conciliació la treballadora va acceptar. Que en cap cas vaig aclarir ni facilitar a
la senyora Pou, tal i com aquesta va manifestar que l'Ajuntament hagués creat
la plaça de tècnica d'educació en suport per cobrir a una persona que estava
en excedència, bàsicament perquè no consta aquest fet en l'expedient de la
creació de la plaça” 
Això crec que també li vaig respondre jo que la plaça estava creada abans de
tot això, però bé, és el que li deia abans, vostès van abocant, van abocant, hi
ha  un  dia  que  diu,  bé,  anem a  mirar  que  diuen  i  que  aboquen  i  anem a
comprovar-ho, no? Perquè la gent ha d'estar ben informada, no ha d'estar mal
informada perquè la mala informació és una falta de responsabilitat molt greu.”

La senyora Montserrat Coll, regidora del grup municipal del PSC, abandona la
sala de plens, essent les, 21h i 09 minuts.  

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé, gràcies, passem al següent punt.” 

13. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS.

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Precs,  preguntes  i  interpel·lacions,  en  el  cas  que  n'hi  hagi  dels  grups  de
l'oposició? Senyora regidora no adscrita.”

Pren la paraula la senyora Pou:
“Disculpi senyor alcalde, li  importaria dir-me pel meu nom? Si no li importa?
Gràcies, als altres els hi diu senyors del PSC 1 o PSC2 o els hi diu pel seu
nom? Gràcies. 
A part d'això volia dir-li si us plau que el senyor Mauri, podria mirar si us plau
una instància que hi ha d'entrada a l'Ajuntament de data 13 de març de 2014,
número  2682,  en  el  que  reclamen  que  l'Ajuntament  els  hi  doni  suport  per
l'adequació d'una finca o una parcel·la que està en molt mal estat per possibles
incendis i un talús que està fent malbé les voreres. 
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Diuen que no reben resposta, sí que és cert que jo he vist altres instàncies
demanant  també temes de  prevenció  de  riscos  com són  d'adequacions  de
terrenys  que  estan  molt  malmesos  amb  herbes  i  que  requereixen  en  els
propietaris, però aquesta instància del dia 13 de març de 2014, no té resposta,
si us plau, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé, senyora Romano.”

Pren la paraula la senyora  Romano:
“Gràcies,  bé,  una  mica  per  al·lusions,  m'agradaria  que  el  senyor  Vicenç
Personat, tot això que ens ha dit i que em sembla molt bé que si hi ha algun
treballador que s'ha sentit maltractat, en aquest cas per mi doncs, m'agradaria
que m'ho fes saber. El que sí vull és que quedi clar que jo com a regidora no he
vingut mai fora de l'horari que diu el nostre Decret que va fer l'Alcalde.
Jo no he vingut mai després de les dues del migdia a veure cap expedient, i
vostè ho sap perquè vostè i jo ens hem vist pels matins. M'agradaria que quan
vostè fa acusacions, afini bé, perquè vostè parla molt en plural, però ha dit el
meu nom, ha dit el nom de la senyora Pou i en aquest cas jo no m'he saltat mai
el Decret d'Alcaldia. Jo no he vingut mai fora d'horari a veure expedients. 
Era més que res per deixar-ho clar i crec que només estava esperant  els precs
i  preguntes per felicitar  i  donar la benvinguda als regidors representants de
Convergència i Unió, que en el seu punt no se'ns ha passat la paraula, suposo
que ha estat un descuit. El hi desitjo molta sort, moltes gràcies per ser aquí,
perquè  crec  que  cal  que  hi  hagi  persones  amb  molta  il·lusió  i  amb  nova
empenta pel futur del nostre poble, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, a mi, senyora Romano no em sembla gens bé que haguem hagut
d'arribar  a  l'extrem  que  alguns  treballadors  d'aquesta  casa  es  sentin
menyspreats  per  determinades  persones  de  l'oposició,  en  aquest  cas  ha
quedat claríssim per qui,  i  que es vegin obligats a defensar el  seu honor a
través d'un informe. És molt greu que haguem arribat a aquest extrem i no em
digui que no, a vostè segurament no li sembla greu, perquè vostè i jo a nivell de
valors no compartim gairebé res,  però a mi  em sembla molt  greu,  que per
iniciativa pròpia un empleat d'aquesta casa es vegi obligat a fer un informe com
aquest. Em sembla molt greu. 
I com alcalde no estic disposat a tolerar que es repeteixin aquestes situacions
en relació amb els nostres treballadors.
Senyor Mauri, si us plau.”

Pren la paraula el senyor Mauri:
“Sí, gràcies, res, em podria repetir el número de registre d'entrada, si us plau?
gràcies.”
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Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé, doncs tanquem el ple aquí. Moltes gràcies i bona nit.”

L’alcalde aixeca la sessió a les 21 hores i 18  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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