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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió

Núm.:  10 / 2014
Caràcter: Ordinari 
Data:  25 de setembre 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
M. Àngels Pou Garcia, regidora 

Montserrat Coll Mañosa, regidora
Xavier Ortega Guillén, regidor

Montserrat Romano Bosch, regidora

Pau Olóndriz de Moragas, regidor

Secretari

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

L’alcalde proposa que es voti la urgència d’un punt per incorporar-lo a l’ordre
del dia d’aquesta sessió, essent aquest el següent:

-  Autoritzar  la  compatibilitat  del  senyor  Albert  Terré Parras,  per  exercir  una
segona activitat pública a l’Ajuntament d’Arenys de Mar.

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per  majoria absoluta dels presents
[16 vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); de CIU
(3); del PSC (2) i  d’ICV-EUiA (1), i un vot en contra del PPC (1)]  ACORDA
incorporar el punt a l’ordre del dia de la sessió.

Ordre del dia

1. Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària anterior de
data 24 de juliol de 2014.  

2.  Aprovar  la  modificació  dels  membres  integrants  o  nomenats  en
representació de Convergència i Unió de tots aquells òrgans municipals,
i/o  d’altres  òrgans  a  favor  del  senyor  Joan  Vendrell  Martí,  la  senyora
Susana  Vila  Rios  i  la  senyora  M.  Àngels  Pou  Garcia.  Expedient
SGGE201100056.

3. Aprovar el Compte General de l’exercici 2013.

4. Donar compte al Ple del decret d’Alcaldia núm. 925/2014, de 1 d’agost,
pel qual es resol aprovar el seguiment pressupostari corresponent al 2n
trimestre  de  2014,  d’acord  amb  la  Llei  orgànica  2/2013,  de  27  d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

5.  Aprovar  l'acord  de  funcionarització  dels  empleats  públics  de
l’Ajuntament de Caldes de Montbui.

6.  Aprovar inicialment l'Ordenança municipal de Circulació i Mobilitat de
Caldes de Montbui.

7.  Aprovar  la  revisió  de  preus  del  contracte  de  serveis  de  recollida  i
transport de residus. Expedient número TC204-2013-000018.

8.  Aprovar  la  pròrroga  del  contracte  dels  serveis  complementaris  de
recollida  selectiva  i  altres  serveis  relacionats  a  Caldes  de  Montbui.
Expedient número TC204-2013-000019.
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9.  Aprovar  definitivament  la  modificació  de  l’Ordenança  municipal
reguladora de convivència ciutadana i de la via pública. Expedient número
TA301-2012-000172.

10. Aprovar provisionalment la modificació puntual del POUM referent a
polígon  d'actuació  número  1  La  Salut.  Expedient  número  TP202-2012-
000050.

11. Aprovar l'expropiació de mutu acord entre l'Ajuntament de Caldes de
Montbui i la senyora Josefa Cruells Roselló.

12.  Donar  compte  al  Ple  del  contingut  del  decret  919/2014,  dictat  per
l'alcaldia en data 31 de juliol de 2014, relatiu a les obres d'urbanització del
barri de Can Maspons. Expedient número G506200800029.

13.  Aprovar  la  concessió  d'ús  privatiu  de  domini  públic  per  a  la
instal·lació  de  parades  per  a  la  venda  no  sedentària  en  el  mercat  de
Caldes de Montbui.

14.  Autoritzar la compatibilitat del senyor Albert Terré Parras, per exercir
una segona activitat pública a l’Ajuntament d’Arenys de Mar.

15. Moció

Moció que presenten els grups municipals de CiU, PSC i PPC al Ple de
l'Ajuntament sobre la desafectació dels terrenys del municipi afectats pel
traçat de l'autovia orbital (quart cinturó) i moció transaccional a la totalitat
que presenta el grup municipal d'ERC de suport a les gestions de l'equip
de  govern  de  Caldes  de  Montbui  per  la  supressió  de  l'afectació  de
l'autovia orbital de Barcelona al terme municipal.

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

17. Despatx ordinari.

18. Precs, preguntes i interpel·lacions.
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1.  APROVAR  L’ESBORRANY  DE  L’ACTA  DE  LA  SESSIÓ  PLENÀRIA
ORDINÀRIA ANTERIOR DE DATA 24 DE JULIOL DE 2014.

L’alcalde  obre  la  sessió  i  el  Ple,  per  unanimitat dels  presents  [17  vots
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); de CIU (3); del
PSC (2); del PPC (1) i d’ICV-EUiA (1)], aprova l’esborrany de l’acta de la sessió
anterior del dia 24 de juliol de 2014.

2.  APROVAR  LA  MODIFICACIÓ  DELS  MEMBRES  INTEGRANTS  O
NOMENATS EN REPRESENTACIÓ DE  CONVERGÈNCIA I UNIÓ  DE TOTS
AQUELLS ÒRGANS MUNICIPALS, I/O D’ALTRES ÒRGANS A FAVOR DEL
SENYOR JOAN VENDRELL MARTÍ,  LA SENYORA SUSANA VILA RIOS I
LA SENYORA M. ÀNGELS POU GARCIA. EXPEDIENT SGGE201100056.

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

No hi ha intervencions.

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [17 vots
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); de CIU (3); del
PSC (2); del PPC (1) i d’ICV-EUiA (1)],            
 

              ACORDA:
   
Identificació de l’expedient 

Expedient  número SGGE201100056 de Serveis  Generals,  d’organització del
cartipàs municipal 2011-2015.

DICTAMEN

Antecedents 

I. El Ple de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, en la sessió ordinària de data
24  de  juliol  de  2014,  va  aprovar  l'acord  del  qual  es  transcriu  la  seva  part
resolutiva, essent aquesta la següent:

“Primer. Restar assabentats de l'adscripció de la senyora M. Àngels Pou Garcia
com a regidora municipal representant del grup municipal de Convergència i
Unió, en la seva condició d'independent..
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Segon.  Donar  per  reincorporada  a  la  senyora  M.  Àngels  Pou  Garcia  com a
regidora  municipal  representant  del  grup  municipal  de  Convergència  i  Unió,
entenent  que  accepta  aquesta  reincorporació  en  el  cas  que  el  seu  vot  sigui
favorable a aquesta proposta,  així  com en tots  aquells  òrgans municipals,  i/o
d’altres òrgans dels quals en formi part per raó del seu càrrec.

Tercer. Requerir als actuals membres del grup municipal de Convergència i Unió
de l'Ajuntament de Caldes de Montbui perquè designin els membres integrants o
els nous nomenaments de tots aquells òrgans municipals, i/o d’altres òrgans dels
quals  han  de  formar  part,  per  seva  condició  de  regidor/a  de  la  Corporació
municipal,  amb motiu de la reincorporació al grup municipal de la senyora M.
Àngels Pou Garcia.

Quart. Notificar aquest acord a les persones interessades.”

II. El l'esmentat Ple de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, també es va aprovar
l'acord del qual es transcriu la seva part resolutiva, essent aquesta la següent:

“Primer.  Restar  assabentats  que  el  regidor  senyor  Joan Vendrell  Martí i  la
regidora  senyora  Susana  Vila  Rios, són  els  membres  integrants  del  Grup
municipal de Convergència i Unió (CiU).

Segon. Nomenar el regidor senyor Joan Vendrell Martí membre integrant de la
Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Caldes de Montbui i portaveu del grup
polític municipal de Convergència i Unió (CiU).

Tercer. Nomenar membres integrants de la Comissió informativa de matèries
de competència de Ple, com a VOCALS representants del grup municipal de
Convergència i Unió, el senyor  Joan Vendrell Martí  i la senyora  Susana Vila
Rios.

Quart. Nomenar membre integrant de la Comissió Especial de Comptes, com
a VOCAL  representant  del  grup municipal  de  Convergència  i  Unió, el  senyor
Joan Vendrell Martí.

Cinquè.  Nomenar  membre integrant  de la  Comissió informativa del  ple en
funcions de Junta General de la societat GESTIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS
SA,  com a VOCAL representant del grup municipal de Convergència i Unió, el
senyor Joan Vendrell Martí.

Sisè.  Nomenar  membre  integrant  de  la  Comissió  informativa  del  ple  en
funcions de Junta General de la societat CALDES HABITATGE, SL,  com a
VOCAL  representant  del  grup  municipal  de  Convergència  i  Unió, la  senyora
Susana Vila Rios.

Setè.  Designar  representant  del  grup  municipal  de  Convergència  i  Unió de
l'Ajuntament de Caldes de Montbui al  Consell  Escolar Municipal la regidora
senyora Susana Vila Rios.
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Vuitè.  Nomenar  membre  integrant  del  Comitè  d'avaluació  i  seguiment  del
projecte i de les actuacions pertinents objectes de subvenció, en relació
amb el pla d'intervenció integral dins el marc de la Llei de Barris,  com a
representant  municipal  del  grup  municipal  de  Convergència  i  Unió  de
l'Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui,  el  senyor  Joan  Vendrell  Martí,  en
substitució de la senyora Maria Taulats i Pahissa.

Novè.  Establir  a  favor  dels  regidors  senyor  Joan  Vendrell  Martí i  senyora
Susana Vila Rios, en representació del grup municipal de Convergència i Unió,
sempre que no tinguin una altra remuneració per dedicació exclusiva o parcial a
l'Ajuntament, el règim d'indemnitzacions següent:
Per assistència als Plens: un import de 342 euros/sessió, amb una quantia
màxima la mes de: 342 euros.

Desè. Nomenar membre integrant de la Comissió de Nomenclàtor de carrers,
espais  i  equipaments  públics  de  Caldes  de  Montbui, com  a  VOCAL
representant  del  grup  municipal  de  Convergència  i  Unió  de  l'Ajuntament  de
Caldes de Montbui, la senyora Susana Vila Rios.

Onzè. Fer públics aquests acords al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la seu electrònica de la pàgina
web de l’Ajuntament, en compliment del que disposen els articles 44.2 i 46.1 del
Reial  Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el  Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals i comunicar-la a
totes les Àrees, departaments i serveis de l'Ajuntament.

Dotzè.  Els  presents acords són executius des  de la  data  d’aquesta  sessió
plenària,  de  conformitat  amb  el  que  disposa  l’article  44.2  del  Reial  Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

Tretzè. Notificar aquests acords als regidors JOAN VENDRELL MARTÍ i Susana
VILA RIOS en el benentès que si, en el termini de cinc dies des de la recepció
de la notificació, no manifesten res en contra s’entendrà que accepten tàcitament
els nomenaments que conté. 

Catorzè. Notificar els acords als diferents Grups polítics municipals, als caps de
les  diferents  àrees  de  l'Ajuntament  i,  pel  que  fa  al  nomenament  del  nou
representant del grup municipal de CiU al Consell Escolar Municipal, notificar-lo
als diferents centres educatius del municipi.”

III. En data 28 de juliol de 2014, els senyors Joan Vendrell Martí, Susana Vila
Rios  i  M.  Àngels  Pou  Garcia  van  presentar  al  Registre  general  d'entrada
d'aquest  Ajuntament,  amb  el  número  007169,  un  escrit  mitjançant  el  qual
sol·liciten que, després dels acords aprovats en el ple del passat 24 de juliol
d'enguany i on entre d'altres també es va assabentar de la reincorporació de la
senyora M. Àngels Pou Garcia  a l'esmentat  grup de CiU,  es modifiquin  els
nomenaments  aprovats  en  els  diferents  òrgans  complementaris  del  Ple  i
d'altres òrgans, segons el detall que hi consta.
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IV.  Segons  l'esmentat  registre  d'entrada  número  007169,  alguns  dels
nomenaments que es demanen ja es van aprovar en la sessió plenària de 24
de  juliol,  per  la  qual  cosa,  no  cal  aprovar-los  de  nou,  essent  aquests  els
següents:

-  Restar  assabentats  que  el  regidor  senyor  Joan  Vendrell  Martí, la
regidora senyora Susana Vila Rios i la regidora senyora M. Àngels Pou
Garcia, són actualment els tres membres integrants del Grup municipal
de Convergència i Unió (CiU).

- Nomenar el regidor senyor Joan Vendrell Martí membre integrant de la
Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Caldes de Montbui i portaveu del
grup polític municipal de Convergència i Unió (CiU).

-  Designar  representant  del  grup municipal  de  Convergència i  Unió de
l'Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui  al  Consell  Escolar  Municipal la
regidora senyora Susana Vila Rios.

-  Establir  a  favor  dels  regidors  senyor  Joan  Vendrell  Martí, senyora
Susana Vila Rios i senyora M. Àngels Pou Garcia, en representació del
grup municipal de Convergència i Unió, sempre que no tinguin una altra
remuneració  per  dedicació  exclusiva  o  parcial  a  l'Ajuntament,  el  règim
d'indemnitzacions següent:

• Per assistència als Plens: un import de 342 euros/sessió,
amb una quantia màxima la mes de: 342 euros.

Així mateix, cal aclarir que en relació amb la sol·licitud de nomenament de la
senyora M. Àngels Pou Garcia com a membre suplent per formar part de la
Junta de Portaveus,  no és possible aprovar-lo ja que l'esmentat òrgan està
presidit per l'Alcalde i integrat pel portaveu de cada grup polític municipal sense
possibilitat de suplència.

V.  En  conseqüència  i  per  tal  de  deixar  constància  de  l'actualització  dels
membres representants de Convergència i Unió de l'Ajuntament de Caldes de
Montbui  en  els  diferents  òrgans  esmentats,  cal  modificar  alguns  dels
nomenaments  aprovats  en  la  passada  sessió  plenària  de  24  de  juliol
d'enguany.

Fonaments de dret

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

- El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

- El reglament Orgànic municipal.
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- El  Reial  Decret  2568/1986,  de 28 de novembre,  pel  qual  s’aprova el
Reglament  d’organització,  funcionament  i  règim jurídic  de  les  entitats
locals.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. MODIFICAR, ampliant-lo, l'acord aprovat en el Ple de 24.07.2014, de
manera que els membres integrants de la Comissió informativa de matèries
de competència de Ple, com a VOCALS representants titulars i suplents del
grup municipal de Convergència i Unió des de la data d'avui, són els següents:

- Titular/suplent: Susana Vila Rios / Joan Vendrell Martí
- Titular/suplent: M. Àngels Pou Garcia / Joan Vendrell Martí

Segon. MODIFICAR, ampliant-lo, l'acord aprovat en el Ple de 24.07.2014, de
manera que els membres integrants de la  Comissió Especial de Comptes,
com  a  VOCALS  representants  titulars  i  suplents  del  grup  municipal  de
Convergència i Unió des de la data d'avui, són els següents:

- Titular/suplent: Joan Vendrell Martí / Susana Vila Rios
- Titular/suplent: M. Àngels Pou Garcia / Susana Vila Rios

Tercer.  MODIFICAR, ampliant-lo, l'acord aprovat en el Ple de 24.07.2014, de
manera que els membres integrants de la  Comissió informativa del ple en
funcions de Junta General de la societat GESTIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS
SA,  com a VOCALS representants  titulars i  suplents  del  grup municipal  de
Convergència i Unió,  titulars i suplents del grup municipal de Convergència i
Unió des de la data d'avui, són els següents:

- Titular/suplent: Joan Vendrell Martí / Susana Vila Rios
- Titular/suplent: M. Àngels Pou Garcia / Susana Vila Rios

Quart. MODIFICAR, ampliant-lo, l'acord aprovat en el Ple de 24.07.2014, de
manera que els membres integrants de la  Comissió informativa del ple en
funcions de Junta General de la societat CALDES HABITATGE, SL, com a
VOCALS representants titulars i suplents del grup municipal de Convergència i
Unió des de la data d'avui, són els següents:

- Titular/suplent: Joan Vendrell Martí / M. Àngels Pou Garcia
- Titular/suplent: Susana Vila Rios / M. Àngels Pou Garcia
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Cinquè. MODIFICAR, ampliant-lo, l'acord aprovat en el Ple de 24.07.2014, de
manera  que el  membre  integrant  del  Comitè  d'avaluació  i  seguiment  del
projecte i de les actuacions pertinents objectes de subvenció, en relació
amb el pla d'intervenció integral dins el marc de la Llei de Barris ,  com a
representant  municipal  del  grup  municipal  de  Convergència  i  Unió  de
l'Ajuntament de Caldes de Montbui, és la senyora M. Àngels Pou Garcia, i que
en el cas que la senyora Pou no pugui assistir a la sessió convocada, previ avís
d'excusa per la seva absència, pot delegar el seu vot a favor del regidor senyor
Joan Vendrell Martí.

Sisè. MODIFICAR, ampliant-lo,  l'acord aprovat  en el  Ple de 24.07.2014,  de
manera que el membre integrant de la Comissió de Nomenclàtor de carrers,
espais  i  equipaments  públics  de  Caldes  de  Montbui, com  a  VOCAL
representant  del  grup municipal  de  Convergència i  Unió  de l'Ajuntament de
Caldes de Montbui, és la senyora  Susana Vila Rios, i que en el cas que la
senyora Vila no pugui assistir a la sessió convocada, previ avís d'excusa per la
seva absència, pot delegar el seu vot a favor del regidor senyor Joan Vendrell
Martí.

Setè. Fer públics aquests acords al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la seu electrònica de la pàgina
web de l’Ajuntament, en compliment del que disposen els articles 44.2 i 46.1
del  Reial  Decret  2568/1986,  de  28  de  novembre,  pel  qual  s'aprova  el
Reglament d'organització, funcionament i  règim jurídic de les entitats locals i
comunicar-la a totes les Àrees, departaments i serveis de l'Ajuntament.

Vuitè.  Els  presents acords  són  executius des  de  la  data  d’aquesta  sessió
plenària,  de  conformitat  amb  el  que  disposa  l’article  44.2  del  Reial  Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

Novè. Notificar aquests acords als regidors JOAN VENDRELL MARTÍ,  Susana
VILA RIOS i M. ÀNGELS POU GARCIA en el benentès que si, en el termini de
cinc dies des de la  recepció  de  la  notificació,  no manifesten res  en contra
s’entendrà que accepten tàcitament els nomenaments que conté. 

Desè. Notificar aquests acords als diferents Grups polítics municipals i als caps
de les diferents àrees de l'Ajuntament.
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3. APROVAR EL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2013.

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 en aquest punt? Sí? Senyora Coll.”

Pren la paraula la senyora Coll:
“Bé, bona tarda, en tot  cas vull  informar que nosaltres com és habitual,  no
votem  mai  en  contra  dels  comptes  generals,  entenent  que  els  comptes
generals el  que fan és reflectir  la realitat  de la situació de la despesa, dels
ingressos, de l'any que estem tancant, no? 
Malgrat això, sí que voldríem fer unes observacions que ja venim fent altres
anys i és referent a l'execució d'aquest pressupost. Ja sabem que quan es fa
un pressupost -i la pròpia paraula ho diu- és un pressupòsit. Pressuposem que
gastarem en això o en allò o que ingressarem això o allò altre, però també
demanem que en el seguiment de l'execució d'aquest pressupost, a no ser que
hi hagi un canvi de voluntat política que es va manifestar en el  moment de
pressupostar,  no?  Doncs  aquesta  execució  es  fes  més  acurada  en  alguns
aspectes. 
Hem dit moltes vegades que ja que es pressuposa una determinada quantitat
per algunes polítiques com polítiques econòmiques o polítiques socials,  que
aquests  recursos  es  destinessin  en  la  seva  totalitat  al  llarg  de  l'any  de
l'execució  pressupostaria  a  les  polítiques  que  estiguessin  previstes,  no?
Independentment que quan s'aprova el pressupost, ja manifestem en aquells
aspectes en què no estem d'acord o aquells aspectes que creiem que, haurien
de tenir un major pes pressupostari, també en la seva execució demanaríem
que  s'acompleixi  més  aquesta  previsió  inicial  del  pressupost  i  es  tanqués
l'exercici  en  sobrés,  no?  Diguéssim,  en  algunes  tant  de  bo  l'execució  fos
menor,  perquè  hi  hagués  menys  necessitat,  però  en  d'altres  que  realment
aquests recursos es destinin a la finalitat per la qual estaven previstos, gràcies.”

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

Pren la paraula la senyora Pou:
“Gràcies, bona nit, bé, en referència al compte general nosaltres sí que volíem
puntualitzar amb un tema concret, precisament perquè no sé si recordaran que
la portaveu de Convergència i Unió, la senyora Taulats ja fa uns mesos, en els
últims plens que va assistir, va fer una consulta sobre uns viatges a Saint Paul
Les Dax, precisament els viatges de novembre de 2011, que si no recordaran
malament el senyor regidor va respondre que s'havia anat tres regidors amb el
seu  vehicle  particular  i  que  no  havien  cobrat  dietes  ni  peatges  per  si  ens
interessava. 
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Doncs bé, feta aquesta puntualització, i  per posar-los en context després de
revisar la partida de desplaçaments 2013,  hem pogut constatar que segons
consta a la web van anar tres regidors, evidentment era el senyor Personat, el
senyor Pineda i la senyora Aznar, en un sol vehicle, perquè a més a més els
documents ho posa, i concretament va ser de l'11 al 13 de novembre.
Aquests  regidors  es  desplaçaren  en  un  sol  vehicle  segons  indiquen  els
documents i tot el que serien els tiquets que s'han passat de despesa.
Ara bé, passem al detall de les despeses computades a les liquidacions, per
una banda en data de 18 de novembre del 2011, es va signar una ordre de
despesa  pel  regidor  Pineda  per  import  de  415'40  euros  en  concepte  de
quilometratge, on es troben adjunts tres tiquets de gasoil, i un adjunt un itinerari
de Michelin que anava des de Caldes fins a Saint Paul Les Dax que posava
1.340  quilòmetres,  no  hi  havia  cap  tiquet  de  peatge.  Aquest  import  va  ser
abonat a la nòmina de desembre de 2011. 
Per una altra banda, el senyor Personat passa una ordre de despesa al febrer
de 2013, via Decret 137, signat per l'alcaldia, amb un import de 962 euros en
conceptes varis. Posava que a més a més estava tot detallat, de l'any 2011 i
2012 i concretament pel desplaçament a Saint Paul Les Dax el novembre del
2011. Aquest import era de 443'92, en concepte d'autopistes 84, en concepte
de dietes 78 i la suma total era de 607 euros. 
Es troben adjunts també els tiquets de peatge, de dietes i d'un itinerari extret
del mapa de Castellterçol a Saint Paul. Aquest import és abonat a la nomina de
març de 2013.
Ara si havent trobat això, sí que fem una proposta i no entrant si ha estat un
error o què és el que ha passat? És que proposem que com a mínim si a cas
pels  propers  pressupostos  incrementin  la  partida  de  desplaçaments  dels
càrrecs electes, doncs les dues darreres liquidacions anuals s'havien passat
del previst i per això potser no s'havien pogut computar en l'any que tocava. I
així no haver de liquidar-les un any després d'haver fet la despesa.
I després que es posin d'acord vostès en qui cobra aquestes despeses, si les
cobra un, o les cobra un altre. Però perquè hi són i més que res perquè els
tiquets hi són, i si cas no sé si el senyor Marañés pogués contestar-me com,
aquesta  duplicitat,  afectarà  a  les  liquidacions  que  ja  estan  presentades   a
l'Estat. I,  mirin, a veure com ho poden solucionar perquè estan doblades, si
més no que hi hagi algun registre d'això i que quedi reflectit.
I  l'altre  és  que ens preguntem una miqueta  el  motiu,  el  per  què un import
d'aquests elevat no hagi estat, si més no, localitzat o contrarestat i que hagi
pogut passar aquest error, si és que ha estat un error. 
I sobre el tema dels comptes volem adherir-nos a tot el que ha dit la senyora
Coll i, per tant, res més a dir, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé, senyor Pineda si us plau.”
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Pren la paraula el senyor Pineda:
“Si, moltes gràcies, intentaré aclarir algunes coses que ha dit, vagi per davant
que estic parlant dels comptes del 2013, però no hi ha problema, li explique'm
el que va passar.
Al 2011, el novembre del 2011 vam firmar el compromís d'agermanament amb
Saint Paul Les Dax, vam agafar el meu cotxe particular i ens vam plantar a
Saint Paul Les Dax. Anar i tornar són al voltant d'uns 700 quilòmetres, suposa
un quilometratge d'uns 400 euros, que és exactament  el que vaig rebre com a
compensació. En cap moment hi ha ni un tiquet de dieta, perquè li asseguro
que vam menjar, i en cap moment hi ha cap tiquet de peatge. No, no, ja li dic jo.
Li estic afirmant, en cap moment hi ha cap dieta ni cap tiquet de peatge. 
Doncs no intenti fer veure...em deixa acabar, si us plau?  No intenti fer veure
que hi ha hagut aquí compensacions estranyes, ni tiquets estranys, perquè li
estic explicant. L'únic que vaig rebre com a compensació són els diners que
vam avançar i està justificat amb els tiquets de la benzina i, a més a més, està
justificat amb un itinerari de quants quilometres hi ha, i en cap moment, com
que em semblava que 400 euros per un desplaçament era raonable, no calia
guanyar-hi cap tipus de diners, no vam ni cobrar els peatges. S'ha acabat, aquí
és tot lo que vam cobrar en aquell moment, no sé per què li atribueix al senyor
Personat cap tipus de despesa extra.”

Pren la paraula la senyora Pou:
“Perdoni, no és un tema d'atribuir, en el 2013, quan es revisen els comptes...”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Perdoni un moment, senyora regidora un moment si us plau, un moment, un
moment, recordo que una de les meves funcions és dirigir el debat i passar les
paraules quan pertoqui, per tant, ha acabat senyor Pineda?”

Pren la paraula el senyor Pineda:
“Amb això doncs, pot revisar tot el que vulgui, crec que a més a més hi ha l'aval
d'intervenció.  Intervenció  sempre  es  mira  molt  bé  tots  els  tiquets  i  tots  els
quilometratges, tot aquest tipus de tiquets que hem passat, no hem passat ni
una dieta, ni una dieta. Des de que sóc regidor no he passat ni una dieta, per
tant estic ben tranquil i vostè pot anar revisant el que vulgui, està tot claríssim  i
explicat. I, a més a més, perdonin eh! però em disgusta bastant el fet de, es
que no vam passar ni tiquets de peatge i intenta fer creure coses que no sé jo
a quin lloc van, però bé, és la seva línia.” 

Pren la paraula el senyor alcalde:
Molt bé, senyor Marañés si us plau.”

Pren la paraula el senyor Marañés:
“Em pot tornar a repetir la pregunta? 
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Pren la paraula la senyora Pou:
“Disculpi, només vull aclarir que això és un Decret que està evidentment emès,
és el 137 -si el vol buscar- del 2013, de data 8 de febrer de 2013, i és un Decret
que  diu  que  s'han  realitzat  diversos  desplaçaments  relacionats  amb  les
obligacions dels càrrecs electes i  posa “resolc sol·licitar l'abonament de 962
euros, 2011 viatge a Saint Paul Les Dax, senyor, a més a més diu en el senyor
Personat i aquí està quilometratges, autopistes  del dia 13, dietes 78 euros, del
dia 10, 11 i 13, de l'11 a Saint Paul Les Dax. 
Jo no m'he inventat res, si vol li deixo després i en fa vostè una copia. Jo li
comentava que si això havia estat doblat en els comptes del 2011 o pagat en el
2011 al senyor Pineda i també ha estat abonat en els comptes de 2013 pel
mateix quilometratge, perquè s'ha cobrat el mateix quilometratge, si això pot
afectar a la comptabilitat general perquè o és un error o si és un error, si és que
creiem  que suposem que és un error, doncs com podran solventar-ho de cara
a la comptabilitat que això no quedarà reflectit.”

Pren la paraula el senyor Marañés:
“Farem les comprovacions i jo entenc que a Saint Paul Les Dax s'hi ha anat
dues vegades, no és que s'hagi doblat res, llavors faré les comprovacions i en
tot cas en el ple següent li aclareixo.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt  bé,  hi  ha més intervencions sobre aquest  punt? És curiós que en un
compte general de milions d'euros, ens anem a fixar en unes despeses que
estan absolutament, absolutament justificades. És una apreciació ben curiosa.
Passem doncs a la votació.”            

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per  majoria absoluta dels presents
[10 vots favorables dels membres del grup municipal d’ERC (10); tres vots en
contra de CIU (3) i 4 abstencions del PSC (2); del PPC (1) i d’ICV-EUiA (1)],

            
         ACORDA:

   
Identificació de l’expedient 

Expedient número 21/2014 de l’Àrea Econòmica, corresponent a l’aprovació del
Compte General de l’exercici 2013 de l’Entitat.

DICTAMEN

Antecedents i Fonaments de dret

Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2013 van ser sotmesos a
informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual va emetre el seu dictamen
en data 17 de juliol de 2014.
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Exposat el Compte General, al públic, en el Butlletí Oficial de la Província de 29
de juliol de 2014 i en el tauler d’anuncis de la Casa Consistorial, pel període
reglamentari,  no  se’n  varen  formular  reclamacions,  al·legacions  ni
observacions.

Articles 208 a 212 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  l’Ordre
EHA/4041/2004, de 23 de novembre, mitjançant la qual s’aprova la Instrucció
del model normal de comptabilitat local.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer.  Aprovar el  Compte General  de l’exercici  2013, integrat pel  del propi
Ajuntament de Caldes de Montbui, el de la societat municipal Gestió Municipal
de Serveis, SA i el de la societat municipal Caldes Habitatge, SL.

Segon.  Rendir  els  esmentats comptes a la  Sindicatura de Comptes d’acord
amb el conveni signat, en data 18 de desembre de 2009, entre el president del
Tribunal de Comptes i el síndic major de la Sindicatura de Comptes, per a la
coordinació  de  la  rendició  telemàtica  dels  comptes  generals  de  les  entitats
locals.

4. DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 925/2014,
DE  1  D’AGOST,  PEL  QUAL  ES  RESOL  APROVAR  EL  SEGUIMENT
PRESSUPOSTARI  CORRESPONENT  AL  2N  TRIMESTRE  DE  2014,
D’ACORD  AMB  LA  LLEI  ORGÀNICA  2/2013,  DE  27  D’ABRIL,
D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA.

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

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

Pren la paraula el senyor Marañés:
“Simplement vull comentar que, a data 30 de juny, l'Ajuntament complia tots els
requisits pressupostaris.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Hi  ha més intervencions sobre aquest  punt? No? Doncs com és un donar
compte no hi haurà votació.”
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En  conseqüència  el  Ple  de  l’Ajuntament,  per  unanimitat  dels  presents  [17
membres dels grups municipals d’ERC (10); de CIU (3); del PSC (2); del PPC
(1) i d’ICV-EUiA (1)], resta assabentat de l'acord,     
  

         ACORDA:
   
Identificació de l’expedient 

Expedient número 75/2014 de l’Àrea Econòmica, corresponent a l’aprovació de
les obligacions trimestrals de subministrament d’informació de l’Ajuntament de
Caldes de Montbui.

DICTAMEN

Antecedents i Fonaments de dret
I. El dia 1 d’agost de 2014, el Sr. Jordi Solé i Ferrando, Alcalde-President de
l’Ajuntament de Caldes de Montbui, va aprovar les obligacions trimestrals de
subministrament  d’informació  corresponent  al  2n.  trimestre  de  2014  de
l’Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui  mitjançant  el  decret  d’alcaldia  número
925/2014.

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

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Únic. Donar compte al Ple del decret d’alcaldia número 925/2014, d’1 d’agost
de  2014,  pel  qual  es  resol  aprovar  les  obligacions  trimestrals  de
subministrament  d’informació  corresponent  al  2n.  trimestre  de  2014  de
l’Ajuntament de Caldes de Montbui. 

15



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

5.  APROVAR  L'ACORD  DE  FUNCIONARITZACIÓ  DELS  EMPLEATS
PÚBLICS DE L’AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.

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

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé, gràcies, hi ha intervencions per part dels grups de l'oposició? Senyora
Romano.”

Pren la paraula la senyora Romano:
“Bon vespre a tothom, bé en aquest cas el nostre vot, com podran entendre
serà  en  contra,  nosaltres  hem  presentat  ahir  mateix  un  recurs  contra  la
sentència del  procés de funcionarització i,  per tant,  no hi  ha res més a dir.
Nosaltres seguim pensant que les coses no s'han fet del tot correctes i, per
tant,  el  nostre  vot  serà  contrari  i  esperarem  que  la  Justícia  digui  la  seva,
gràcies.”

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

Pren la paraula el senyor Vendrell:
“Gràcies, només veure una petita cosa. Hem vist que han fet la modificació de
la  plantilla  de  personal  a  la  plaça  tècnica  superior,  no  repetiré  el  que  ha
comentat, hi ha hagut aquesta modificació del que havia, i dit això, no és per
fer-los interactius i tot plegat, però si hi ha un procés, com diu ara la senyora
Romano, suposo que això no es podrà tirar endavant, m'imagino que fins que
no s'hagi acabat aquest procés.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé, gràcies, recordar que hi ha una sentència, que la sentència diu que
l'Ajuntament té raó, que el que es va fer era absolutament legal. Sembla ser
segons  sabem  ara  que  el  Partit  Popular  continua  entestat,  continua
judicialitzant aquest tema, fent un recurs, però l'acta és executiu i, per tant, a
més  a  més  amb  la  sentència  que  ens  referma  i  ens  dóna  la  raó,  doncs
implementarem aquest procés de funcionarització paulatinament i per fases.
Molt bé, doncs passarem a la votació d'aquest punt.”  

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per  majoria absoluta dels presents
[10 vots favorables dels membres del grup municipal d’ERC (10) i 7 vots en
contra de CIU (3); del PSC (2); del PPC (1) i d’ICV-EUiA (1)],

         
         ACORDA:
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Identificació de l’expedient

Expedient  de  Recursos  Humans  relatiu  a  l'aprovació  de  l'Acord  de
funcionarització dels empleats públics de l'Ajuntament de Caldes de Montbui.

DICTAMEN

Antecedents

I. Els representants de l'Ajuntament de Caldes de Montbui i els representants
del personal, Comitè d'Empresa i Junta de Personal, han subscrit, en data 25
de juny de 2014, l'Acord del procés de funcionarització dels empleats públics
de l'Ajuntament de Caldes de Montbui.

II. En l'esmentat Acord s'estableixen:

a) Els criteris objectius per definir els llocs de treball a funcionaritzar, d'acord
amb els criteris regulats a l'article 92 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora
de  les  Bases  de  Règim  Local,  modificada  per  la  Llei  27/2013,  de  27  de
desembre, de Racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local.

b)  Els  requisits  dels  empleats  laborals  per  participar  en  els  processos  de
funcionarització.

c) La valoració com a mèrit  dels serveis com a personal laboral fix i  de les
proves selectives superades en el seu moment per accedir a aquesta condició.

d) La ratificació dels llocs de treball a funcionaritzar aprovats definitivament pel
Ple  en  sessió  del  dia  8  de  novembre  de  2012,  incloent  a  més,  el  lloc  de
director/a de Museus i el lloc d'auxiliar de Museus.

e) Els llocs de treball corresponents al personal laboral fix que poden accedir al
procés de funcionarització.

Fonaments de dret

- Disposició transitòria segona de la Llei 7/2007, de 12 d'abril de l'Estatut Bàsic
de l'Empleat Públic.

- Article 92 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de règim
local.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:
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Primer.  Aprovar  l'Acord  de  funcionarització  dels  empleats  públics  de
l'Ajuntament de Caldes de Montbui, que s'adjunta a l'expedient.

Segon.  Modificar  a  la  Plantilla  del  Personal  una plaça de tècnic/a  superior,
personal  laboral,  per  una  plaça  del  grup  A,  subgrup  A1,  de  l'escala
d'administració  especial,  sotsescala  tècnica,  tècnic  superior  i  tres  places
d'auxiliar, personal laboral, per tres places del grup C, subgrup C2, de l'escala
d'administració general, sostsescala auxiliar.

Tercer. Modificar a la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament un lloc de
directora/a de Museus i tres lloc d'auxiliar de Museus, segons l'annex 1 que
s'acompanya a la proposta.

Quart. Trametre l'Acord del Procés de Funcionarització dels Empleats Públics
de  l'Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui  al  Departament  de  Treball  de  la
Generalitat de Catalunya, pel seu degut registre, dipòsit i publicació.

Cinquè. Publicar la modificació de les places de la plantilla i dels llocs de treball
de director/a de Museus i d'auxiliar de Museus, al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

6. APROVAR INICIALMENT L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ I
MOBILITAT DE CALDES DE MONTBUI.

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

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt  bé,  gràcies,  només  afegir  dos  puntualitzacions:  la  primera  és  que
l'ordenança  vigent  és  de  l'any  90,  per  tant  han  passat  gairebé  25  anys,
pertocava una modernització i una posada al dia dels aspectes relatius a la
circulació, al  trànsit i  a la seguretat viaria en el nostre municipi.  I  la segona
puntualització és que aquesta ordenança ha estat treballada des del  primer
moment conjuntament amb els grups de l'oposició, alguns dels quals heu fet
propostes,  la majoria de les quals introduïdes en el  text  que avui  portem a
votació.
Hi ha alguna intervenció? Sí? Comencem per la senyora Romano.”

Pren la paraula la senyora Romano:
“Bé, només voldríem dir que és cert que és un document que ha estat treballat
amb tots  els  grups de l'oposició,  però a l'hora de veure  l'expedient,  senyor
alcalde,  hem  trobat  les  aportacions  dels  grups  municipals  que  no  hi  són.
Demanaríem, com vam demanar a la Comissió  Informativa,  si  us plau,  que
s'introduïssin aquestes esmenes que hem presentat tots. 
En aquest punt, si això s'admet, el nostre vot serà favorable, gràcies.”
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Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé, senyora Coll.”

Pren la paraula la senyora Coll:
“Bé, en tot cas com ha comentat que varem tenir l'oportunitat a través de la
comissió que dirigia l'inspector en cap de la policia local de participar, de poder
fer  aportacions,  intercanviar  opinions,  doncs  el  nostre  vot  serà  favorable.
També amb el ben entès de com varem comentar en aquestes reunions, doncs
que  al  ser  un  canvi,  havent-hi  novetats  i  haver  coses  que  en  la  primera
normativa ni existien i ara ja són quotidianes, doncs poder veure si quan entri
en vigor el funcionament va tot correcte o detectem alguna cosa que puguem
parlar  per  adaptar-ho  més  endavant,  no?  En  tot  cas  el  nostre  vot  serà
favorable.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé, gràcies, per últim senyora Pou.”

Pren la paraula la senyora Pou:
“Sí, gràcies de nou, vull reiterar les paraules que han dit la senyora Coll i la
senyora Romano, si que és cert que -si us plau si podríeu comprovar perquè ho
varem  demanar  reiterades  vegades,  crec  que  aquest  matí  també  ho  hem
demanat-, si l'expedient portava les aportacions de tots els grups municipals,
perquè  aquest  matí  no  hi  eren.  No  sé  si  a  última  hora  s'han  afegit?  I
evidentment també demanàvem que hi  fossin perquè volíem saber de totes
aquelles  que havíem presentat  nosaltres,  quines s'havien  tingut  en compte,
perquè en el comput total no es pot comprovar. I també per poder veure quines
s'havien admès o no? També, evidentment, per poder votar a favor d'aquestes
ordenances, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Bé, el que demana és que afegim una còpia de les propostes que han fet els
grups municipals, no? Em sembla, o en fi, els que siguin, doncs no hi ha cap
problema, estem parlant de dos fulls impresos a doble cara, diguem. Per tant,
no  hi  ha  problema.  Ara,  repeteixo,  que  la  majoria  de  coses  han  estat
incorporades i l'únic que cal és fullejar l'ordenança per veure que realment han
estat incorporades, no? Però bé,  si  no consta dintre l'expedient,  imprimirem
aquests documents que els tenim evidentment i els afegirem.
Molt bé, doncs passem a la votació.”       

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [17 vots
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); de CIU (3); del
PSC (2); del PPC (1) i d’ICV-EUiA (1)],

             
         ACORDA:

   

19



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

Identificació de l’expedient 

Expedient  número  SGGE201400073,  relatiu  a  l'aprovació  de  l'Ordenança
municipal de Circulació i Mobilitat de Caldes de Montbui.

DICTAMEN

Per part del cap de la Policia Local del Municipi de Caldes de Montbui s'ha
procedit a la redacció d'una proposta d'Ordenança de Circulació i Mobilitat que
consta a l'expedient administratiu. 

Aquesta ordenança s'ha fet amb la intenció, d’una banda, de complementar el
marc jurídic previst al Reial Decret legislatiu 339/90, de 2 de març, text articulat
de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària i les
modificacions  introduïdes  per  la  Llei  5/97  de  24  de  març  de  reforma  de
l’esmenta’t text articulat i, per l'altra, per adaptar-la a la vida quotidiana de la
població, desenvolupant mitjançant una norma general la potestat conferida a
l’article 7.b) en la redacció donada per la Llei 5/97, de 24 de març. Per tant,
proposa regular unes determinades activitats i situacions que tenen lloc a la
xarxa de vies urbanes de la  població  i  que requereixen un control  que faci
compatibles les necessitats de tots els usuaris d'aquelles vies i que doni a la
seva  utilització  tota  la  comoditat  que  sigui  possible  i,  sobretot,  la  màxima
seguretat.

Les Ordenances municipals de Circulació i Mobilitat pretenen afegir a aquesta
normativa marc un contingut més urbà i crear una sèrie de regles i normes que
permetin  als  conductors  circular  millor  i  solucionar  part  dels  conflictes  de
manera que s'arribi  a una sanció,  per infracció de les normes,  en el  mínim
nombre de casos. 

A aquesta seguretat, hi contribueixen les normes que regulen el moviment de
vehicles, els estacionaments, la càrrega i descàrrega,  els sorolls i  fums. La
redacció d'aquesta ordenança vol obtenir la seguretat dels usuaris, en especial
dels vianants i especialment, els infants, els avis i les persones amb mobilitat
reduïda, controlant part dels factors relatius al medi ambient.

La seguretat com a prevenció, ha de tenir en compte que un estacionament
indegut  pot  comportar  un  risc  potencial  tan  elevat  com  un  avançament
imprudent o un excés de velocitat. La manca de rotació en els estacionaments,
l’ús com a estacionament de les zones de càrrega i descàrrega, les zones de
vianants i zones on redueixen la visibilitat entre d’altres, provoquen un augment
de la intensitat mitjana de circulació de les vies,  el que comporta un augment
potencial del risc. Tot el que s’ha exposat  ens obliga a posar especial atenció
en  conductes  a  priori  amb  poc  risc  directe,  però  que  contribueixen  a  un
augment dels risc potencial en l’ús de les vies afectades.
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No podem oblidar-nos a l’hora de regular els usos de les vies de la nostra
població que aquestes interaccionen entre sí i no es poden tractar de forma
aïllada.

La seguretat s’ha de fer compatible a la realització d’altres activitats com la
càrrega i descàrrega de vehicles amb la intenció que, sense perjudici que la
pràctica  d'aquesta  activitat  sigui  possible  i  segura,  s'ocasionin  les  mínimes
molèsties a la resta dels usuaris de la via.

També  s'han  fitxat  normes  de  protecció  de  les  persones  afectades  de
disminució de facultats, com també algunes altres que regulen el capteniment
dels que van a peu, bicicleta i altres, la possibilitat de l'establiment d'illes de
vianants i de zones especialment protegides, sota la denominació de carrers
residencials.

D’altra banda l’acció d’informació, de correcció, i en alguns cassos de denúncia
dels  agents  de  la  Policia  Local,  pot  ajudar  a  una  millor  conducta  dels
conductors, tot això en aplicació dels principis de flexibilitat, proporcionalitat i
congruència en aquells casos que no comportin perillositat.

Finalment,  s'han  determinat  els  casos  que  es  poden  considerar  causa  de
retirada i dipòsit de vehicles, segons la pertorbació o el  perill  que causin al
trànsit normal de vianants i de vehicles.

Fonaments de dret

A aquest expedient li és d’aplicació la següent normativa:

- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, en els seus articles:
• 6.2,  pel  que  fa  a  la  garantia  del  principi  d’autonomia

organitzativa.
• 8.1a),  pel  que  fa  a  la  potestat  d’autoorganització  i  a  la

reglamentària dels municipis.
• 46 i 66, pel que fa a la competència municipal.
• 52.2d) pel que fa a l’òrgan competent per a l’aprovació.
• 114, pel que fa al quòrum necessari per a l’aprovació.
• 178, pel que fa al procediment per a la seva aprovació.
• 236 i 237 pel que fa a la competència i al seu contingut bàsic.

 La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, articles
1, 2.1, 4.1a), 22.2d), 47 i 49.

 Real Decret 2568/ 1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament
d’organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, articles 4 i
50.

 Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques  i  del  procediment  administratiu  comú,  modificada  per  la  Llei
4/1999, de 13 de gener, articles 68 a 101.
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Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Aprovar inicialment l'Ordenança municipal de Circulació i Mobilitat de
Caldes de Montbui.

Segon.  Sotmetre  a  informació  pública  el  present  expedient  i  el  text  de
l'Ordenança de Circulació i Mobilitat de Caldes de Montbui per termini de trenta
dies  hàbils,  per  tal  que  s’hi  puguin  presentar  al·legacions,  reclamacions  o
suggeriments, mitjançant la inserció de l’anunci corresponents al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona (BOP), al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la
web municipal.  El  termini  d’informació pública començarà a comptar des de
l’endemà de la darrera de les publicacions oficials esmentades.

Tercer.  Disposar  que,  si  no  s’hi  formula  cap  al·legació,  reclamació  o
suggeriment durant el termini d’informació pública i d’audiència als interessats,
l'Ordenança de Circulació i Mobilitat de Caldes de Montbui  que ara s’aprova
inicialment,  es considerarà aprovada definitivament sense necessitat  de cap
tràmit ulterior. 

Un cop aprovat definitivament  l'Ordenança de Circulació i Mobilitat de Caldes
de Montbui es publicarà íntegrament al Butlletí Oficial de la Província, al tauler
d’anuncis i a la web municipal. 

7. APROVAR LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE
RECOLLIDA I  TRANSPORT DE RESIDUS. EXPEDIENT NÚMERO TC204-
2013-000018.

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, senyor Mauri, si us plau.”

Pren la paraula el senyor Mauri:
“Bé, com cada any es fan les revisions de l'IPC com molt bé ha explicat el
secretari, igual que vam fer els consecutius anys, doncs aquest cop també ho
fem.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, hi ha intervencions de la resta de grups? No? Doncs passem a la
votació.”   
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En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta dels presents [10
vots favorables dels membres del grup municipal d’ERC (10) i 7 abstencions de
CIU (3); del PSC (2); del PPC (1) i d’ICV-EUiA (1)],   
          

             ACORDA:
   
Identificació de l’expedient 

Expedient  número  TC204-2013-000018,  relatiu  a  la  revisió  de  preus  del
contracte de serveis de recollida i transport de residus.

DICTAMEN

I.- El dia 1 de juliol de 2009 es va signar el contracte administratiu del servei
públic  de  recollida  i  transport  de  residus  municipals  entre  l'Ajuntament  de
Caldes de Montbui i la companyia mercantil CESPA, S.A.. En el pacte tercer es
reconeix el dret del contractista a la revisió de preus d’acord amb allò establert
a l’apartat 1.19 del plec de clàusules administratives particulars.

L’apartat 1.19 del ple de clàusules administratives particulars diu:

“S’admet la revisió de preus de conformitat amb allò que preveu l’article 77.1
LCSP segons la fórmula/sistema següent:

Quan hagi transcorregut un any des de l’adjudicació definitiva del contracte, el
preu es revisarà anualment de conformitat  amb l’Índex General de Preus al
Consum elaborat per l’Institut Nacional  d’Estadística del mes anterior al del
venciment.  En  aquest  cas,  la  revisió  no  podrà  superar  el  85% de  variació
experimentada per l’índex adoptat.”

II.- La variació de l’IPC de juny de 2013 a juny de 2014 va ser del 0,1%, el 85%
d’aquesta variació és el 0,085%.

Fonaments de dret 

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

Plec de clàusules administratives particulars aplicables al contracte de serveis
de recollida i  transport  de residus municipals de l’Ajuntament de Caldes de
Montbui.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:
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Primer.  Aprovar  la  revisió  de  preus  del  contracte  de  serveis  de  recollida  i
transport de residus municipals signat per l’Ajuntament de Caldes de Montbui i
la companyia mercantil CESPA, S.A., pel període que va de l’1 de juliol de 2014
al 30 de juny del 2015, passant  d’un preu anual de 900.012,37 euros (IVA
inclòs)  a  900.777,38  euros  (IVA  10%  inclòs)  que  representa  el  85%  de
l’increment anual de l’IPC.

Segon. Aquesta revisió de preus va a càrrec de l’aplicació pressupostària 31
162 22717, Servei de Deixalles, corresponent al pressupost de l’Ajuntament de
Caldes de Montbui per l’any 2014, l’import de 382,50 (IVA inclòs), aquest import
correspon  als  mesos  de  juliol  a  desembre  de  2014.  La  resta  de  l’import,
450.388,69 euros (IVA inclòs), va a càrrec de l’aplicació pressupostària 31 162
22717,  Servei  de  Deixalles,  del  pressupost  de  l’any  2015,  aquest  import
correspon als mesos de gener a juny de 2015.

Tercer.  El  nou import  mensual  del  servei  de recollida i  transport  de residus
municipals  és de 75.064,78 euros (IVA inclòs). 

Quart. Aprovar la revisió de preus del servei de recollida porta a porta de les
urbanitzacions Can Maspons, Lledoners i Regasol pel període que va de l’1 de
juliol de 2014 al 30 de juny del 2015, passant  d’un preu anual de 16.813,58 € a
16.827,87 € (IVA inclòs).

Cinquè. Aquesta revisió de preus va a càrrec de l’aplicació pressupostària 31
162 22717, Servei de Deixalles, corresponent al pressupost de l’Ajuntament de
Caldes de Montbui per l’any 2014, l’import de 7,15 € (IVA inclòs), aquest import
correspon  als  mesos  de  juliol  a  desembre  de  2013.  La  resta  de  l’import,
8.413,93 euros (IVA inclòs), va a càrrec de l’aplicació pressupostària 31 162
22717,  Servei  de  Deixalles,  del  pressupost  de  l’any  2015,  aquest  import
correspon als mesos de gener a juny de 2015.

Sisè.  El  nou  import  mensual  del  servei  de  recollida  porta  a  porta  de  les
urbanitzacions Can Maspons, Lledoners i Regasol és de 1.402,32 euros (IVA
inclòs).

Setè. Aprovar el document d’autorització i disposició de la despesa per import
de 382,50 euros (IVA inclòs) a l’aplicació pressupostària 31 162 22717, Servei
de  Deixalles  del  pressupost  vigent  de  l’Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui.
Aquest import correspon al servei de recollida i transport de residus municipals.

Vuitè. Aprovar el document d’autorització i disposició de la despesa per import
de 7,15 € (IVA inclòs) a l’aplicació pressupostària 31 162 22717,  Servei  de
Deixalles del pressupost vigent de l’Ajuntament de Caldes de Montbui. Aquest
import correspon al servei de recollida porta a porta de les urbanitzacions Can
Maspons, Lledoners i Regasol.

Novè. Comunicar-ho als interessats i als serveis econòmics de l’Ajuntament.  
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8.  APROVAR  LA  PRÒRROGA  DEL  CONTRACTE  DELS  SERVEIS
COMPLEMENTARIS  DE  RECOLLIDA  SELECTIVA  I  ALTRES  SERVEIS
RELACIONATS  A CALDES DE MONTBUI.  EXPEDIENT NÚMERO TC204-
2013-000019.

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  7
abstencions de CIU (3); del PSC (2); del PPC (1) i d’ICV-EUiA (1)],

             
         ACORDA:

   
Identificació de l’expedient 

Expedient número TC204-2013-000019, relatiu a la pròrroga del contracte dels
serveis  complementaris  de  recollida  selectiva  i  altres  serveis  relacionats  a
Caldes de Montbui.

DICTAMEN

Antecedents 

I.-  En data  30 de juny de 2011,  es  va  signar  el  contracte  administratiu  de
serveis  complementaris  de  recollida  selectiva  i  altres  serveis  relacionats  a
Caldes  de  Montbui  entre  l’Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui  i  la  Fundació
Engrunes.

De conformitat amb la clàusula primera d’aquest contracte es va signar aquest
contracte per un període de dos anys prorrogable per dos anys més.

II.- El Ple de l'Ajuntament, en sessió de data 30 de maig de 2013, va prendre el
següent acord:

“Primer.- Aprovar la pròrroga del contracte dels serveis complementaris de recollida
selectiva i altres serveis relacionats a Caldes de Montbui signat entre l’Ajuntament de
caldes de Montbui i la Fundació Engrunes pel termini d’un any i fins el 30 de juny de
2014 per un import  anual de 91.662,96 euros (IVA 10% inclòs).

Segon. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per import de 45.831,48 euros,
que  corresponen  als  mesos  de  juliol  a  desembre  de  2013,  a  nom  de  Fundació
Engrunes a càrrec de l’aplicació pressupostària 31.162.22718 corresponent als serveis
complementaris  de  recollida  selectiva  i  altres  serveis  relacionats  del  pressupost
municipal de 2013.
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Tercer.  Comunicar  aquest  acord  als  interessats  i  als  Serveis  Econòmics  de
l’Ajuntament.”

II.- En data 15 de setembre de 2014, el tècnic de medi ambient emet informe
que literalment diu:

“INFORME

En data 17 de maig de 2013 vaig informar:
“El  contracte  pels  serveis  complementaris  de  recollida  selectiva  i  altres  serveis
relacionats a Caldes de Montbui es va firmar a 30 de juny de 2011.

Segons  el  contracte,  l’Ajuntament  de Caldes  de Montbui  adjudica  a  la  Fundació
Engrunes el contracte citat per un període de dos anys prorrogable per dos anys
més.

Fins a la data el servei s’ha prestat correctament.

Per tot plegat es proposta des de la regidoria prorrogar el contracte per dos anys
més.”

Fins a data d'avui el servei s'ha prestat correctament i corroboro si és possible la
proposta d'exhaurir els dos anys de prorroga possibles per aquest contracte”

Fonaments de dret  

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

Plec  de  clàusules  administratives  particulars  del  contracte  dels  serveis
complementaris de recollida selectiva i altres serveis relacionats a Caldes de
Montbui.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer.  Aprovar  la  pròrroga  del  contracte  dels  serveis  complementaris  de
recollida selectiva i altres serveis relacionats a Caldes de Montbui signat entre
l’Ajuntament de Caldes de Montbui i la Fundació Engrunes pel termini d’un any
i fins al 30 de juny de 2015 per un import  anual de 91.662,96 euros (IVA 10%
inclòs).

Segon. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per import de 45.831,48
euros, que corresponen als mesos de juliol a desembre de 2014, a nom de
Fundació  Engrunes  a  càrrec  de  l’aplicació  pressupostària  31.162.22718
corresponent als serveis complementaris de recollida selectiva i altres serveis
relacionats del pressupost municipal de 2014.
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Tercer.  Comunicar  aquest  acord als  interessats  i  als  Serveis  Econòmics de
l’Ajuntament.

9.  APROVAR  DEFINITIVAMENT  LA  MODIFICACIÓ  DE  L’ORDENANÇA
MUNICIPAL REGULADORA DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA I DE LA VIA
PÚBLICA. EXPEDIENT NÚMERO TA301-2012-000172.

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 Romano.”

Pren la paraula la senyora Romano:
“Gràcies senyor alcalde. Bé en aquest punt  només vull reiterar allò que vam dir
ja en el  passat  ple que hi  havia la  proposta,  nosaltres creiem que aquesta
ordenança no defineix molt bé els horaris de les terrasses i, per tant, creiem
que pot perjudicar el sector de la restauració i les terrasses del nostre poble, i
com  que  bé  ha  dit  el  secretari,  les  dues  esmenes  presentades  pel  Partit
Popular han estat desestimades. El nostre vot serà contrari, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, si no hi ha més intervencions? Doncs passem a la votació.”

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); 4 abstencions de CIU (3) i d’ICV-EUiA (1); i 1 vot en contra del PPC (1)],

           
                 ACORDA:

   
Identificació de l’expedient 

Expedient número TA301-2012-000172, relatiu a la modificació de l’Ordenança
municipal reguladora de convivència ciutadana i de la via pública.

DICTAMEN

Antecedents 

I.- El Ple de l’Ajuntament, en la sessió de data 29 de maig de 2014 va aprovar
inicialment  la  modificació  de  l'Ordenança  municipal  reguladora  de  la
convivència ciutadana i de la via pública.

Aquest acord va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província en data 13 de
juny de 2014.
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II.-  En data 9 de juliol  de 2014, la senyora Montserrat Romano i Bosch, en
representació del Grup Municipal PPC va presentar les següents al·legacions:

1.  Sobre  la  proposta  d'inclusió  del  paràgraf  a  l'article  99  de  l'Ordenança:
“S'admet  la  senyalització  amb  angles  metàl·lics  galvanitzats  de  15  mm
d'amplada  màxima,  situats  a  les  cantonades  de  l'àrea  a  delimitar,  o  altres
mètodes equivalents.”

Demanen la no inclusió d'aquest paràgraf o modificació del  mateix,  incloent
específicament que aquesta senyalització es realitzarà des de l'Ajuntament.

2.  Sobre la proposta de suprimir  en la seva totalitat  els articles 143-152 de
l'Ordenança.

Demanen la inclusió dels articles 151 i 152, ja que són articles que regulen
l'aplicació horària dels establiments de restauració i les seves terrasses, ja que
la llei 11/2009 diu:

Artículo 20. Horarios
1. Por orden del consejero o consejera del departamento competente en la materia,
una vez escuchado el  Consejo  Asesor  de Espectáculos Públicos  y de Actividades
Recreativas, debe determinarse el horario general de los establecimientos abiertos al
público y de las actividades recreativas.

2. Las órdenes a las que se refiere el apartado 1 deben establecer los criterios, los
supuestos y las circunstancias en que los órganos competentes de la Generalitat o de
los  Municipios  pueden  acordar,  siempre  de  forma  motivada,  ampliaciones  o
reducciones del horario general.

Per tot això, sol·licita que es tingui per presentat l'escrit d'al·legacions; s'admeti
i es tinguin per fetes les al·legacions i peticions que aquest conté.

III.- En data 24 de juliol de 2014, l'enginyer municipal va emetre informe que
literalment diu:

“Assumpte : Exposició publica de la modificació de l'Ordenança municipal reguladora
de la convivència ciutadana i de la via publica.

I N F O R M E  :

El Ple municipal celebrat el dia 29 de maig de 2014, va acordar aprovar inicialment la
modificació de diversos articles de l'Ordenança municipal reguladora de la convivència
ciutadana i de la via publica.

Sotmesa la modificació de l'Ordenança de referència,  al  tramit  d'informació pública
durant el termini reglamentari, s’ha presentat un escrit d'al·legacions, signat  per la Sra
Montserrat  Romano  i  Bosch,  actuant  en  representació  del  Grup  Municipal  PPC.
L'escrit presentat conté dues al·legacions :
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Al·legació  1.

Fa referencia a la inclusió d'un paràgraf, a l'apartat 3 de l'article 99 de l'Ordenança,
amb el següent contingut :
“S’admet  la  senyalització  amb angles  metàl·lics  galvanitzats  de 15 mm d’amplada
màxima, situats a les cantonades de l’àrea a delimitar, o altres mètodes equivalents.”

Demana la no inclusió del paràgraf reproduït mes amunt, o la modificació del mateix
incloent que la senyalització  es realitza per part de l'Ajuntament.

L'escrit d'al·legacions no aporta cap motivació, ni argument raonat a la petició de no
inclusió del paràgraf referenciat, que a judici del sotasignat aporta una evident millora,
reduint l'impacte de la senyalització en l'espai public. 
Pel que fa a la proposta de que s'especifiqui que el servei de senyalització es realitza
per part de l'Ajuntament, cal tenir en  compte que la senyalització material de l'espai
ocupat per la terrassa no necessàriament l'ha de portar a terme personal municipal,
sinó que la pot realitzar el mateix titular de l'activitat, utilitzant mitjans propis, sent la
responsabilitat del personal inspector municipal,  la verificació de que la senyalització
es correspon amb la llicencia atorgada.

Pronunciament  :  En  base  als  anteriors  raonaments,  es  proposa  desestimar  el
contingut de l'al·legació 1. 

Al·legació 2.

Demana la no supressió dels articles 151 i 152 de l'actual Ordenança.

Els  articles  151 i  152 de l'Ordenança es  refereixen a l'horari  d'ocupació  de la  via
publica  de les terrasses. 
Motiva la proposta de supressió dels  articles 151 i 152 , la contradiccio existent entre
el seu redactat, i el que consta a l'article 101, apartat a) de l'Ordenança vigent, que
fixen horaris diferents per les terrasses.

Per aquest motiu, i amb la finalitat de clarificar l'aspecte d'horaris de funcionament de
les terrasses,  la modificació  de l'Ordenança  proposa una nova redacció de l'apartat
a),  de l'article 101 segons el següent redactat :

a) L’ocupació de la via publica no podrà excedir dels horaris de tancament que per les
diferents classes d’establiments estableix la normativa autonòmica. L’ocupació de la
via publica no podrà iniciar-se abans de les 08:00 hores, ni acabar mes tard de les
00:00 hores, llevat de les nits dels divendres a dissabte,  de dissabte a diumenge i les
vigílies de festius que podrà autoritzar-se una ampliació d’horari de tancament de 30
minuts com a màxim. 
Pel  cas  de  terrasses  ,  vetlladors  o  qualsevol  espai  complementari  a  l’aire  lliure,
vinculats  a  activitats  de  concurrència  publica  ubicats  en  el  sol  urbà,  el  seu
funcionament restarà també sotmès als horaris establerts al paràgraf anterior, i a les
condicions  materials  i  tècniques  de  caràcter  general,  establertes  a  la  present
ordenança.
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Amb aquest redactat  es respecten les determinacions d'horaris d'establiments públics
i  activitats  recreatives  establerts  a  la  normativa  autonòmica,  que  es  consideren
adequades,  i es corregeix la contradicció entre els diferents horaris de funcionament
de terrasses que consten  als articles 101, 151 i 152  l'actual Ordenança,  sempre que
es suprimeixin els articles 151 i 152.

Pronunciament : En base als anteriors raonament es proposa desestimar el contingut
de l'al·legació 2.” 

Fonaments de dret 

Article 52.2.d) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril:

“52.2 corresponen al Ple les atribucions següents:

d) Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.”

Article 178 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril:

“178.1 L’aprovació de les ordenances i els reglaments locals s’han d’ajustar al
procediment següent:
 Aprovació inicial del Ple.
 Informació pública i audiència dels interessats, per un període mínim de 30

dies, perquè puguin presentar reclamacions i suggeriments.
 Resolució  de  totes  les  reclamacions  i  els  suggeriments  presentats  i

aprovació  definitiva  del  ple.  En  cas  de  no  haver-hi  cap  reclamació  o
suggeriment, l’acord inicial esdevindrà definitiu.

178.2  Les  ordenances,  els  reglaments  i  els  acords  municipals  d’aprovació
definitiva dels plans urbanístics, inclòs l’articulat de les normes urbanístiques
corresponents, s’han de publicar conforme el que estableix la legislació estatal
de règim local.”

Article  65.2  i  3  del Reglament  d’obres,  activitats  i  serveis  dels  ens  locals,
aprovat per Decret179/1995, de 13 de juny:

“2. Les ordenances s’aproven per majoria simple, com a regla general. Només
requereix la majoria absoluta l’aprovació i la modificació de les normes i les
ordenances  que  formin  part  dels  plans  i  dels  instruments  d’ordenació
urbanística, les ordenances fiscals i el reglament orgànic de la corporació.

3.  Els  ens  locals  han  de  trametre  a  l’Administració  de  l’Estat  i  a  la  de  la
Generalitat  de  Catalunya,  en  el  termini  de  quinze  dies,  l’acord  d’aprovació
definitiu de l’ordenança i la còpia íntegra i fefaent d’aquesta.”
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Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer.  Desestimar  les  al·legacions  presentades  per  la  senyora  Montserrat
Romano  i  Bosch,  en  representació  del  Grup  Municipal  PPC,  a  l'acord  de
modificació de l'Ordenança municipal reguladora  de la convivència ciutadana i
de la via pública.

Segon.  Aprovar  definitivament  la  modificació  de  l’Ordenança  municipal
reguladora de la convivència ciutadana i de la via pública  en els articles que es
relacionen seguidament:

“Article 98

Afegir un nou apartat 5.

5. L’ocupació i aprofitament de l’espai públic s’entén per períodes anuals i s’autoritza
per tot l’any natural. No obstant això, a petició del subjecte passiu titular de l’ocupació,
l’ajuntament pot acordar la suspensió del dret d’ocupació i  aprofitament per mesos
sencers. En aquest cas la petició ha d’entrar al registre municipal abans del període en
qual el titular de l’ocupació sol·licita no fer ús del seu dret d’ocupació de l’espai públic.

Afegir un nou apartat 6.

6. En el cas que una zona concreta de l’espai públic, diversos establiments vulguin
instal·lar una terrassa o vetllador, l’Ajuntament distribuirà l’espai disponible en funció
de l’espai sol·licitat, la superfície ocupable, l’aforament i la situació relativa de cada
establiment, reservant, en tots els casos l’espai necessari per la mobilitat i circulació
dels vianants.

Afegir un nou apartat 7.

En el cas d’ocupació d’un espai públic amb la configuració de plataforma única (vial i
vorera situats al mateix nivell), l’ajuntament decidirà la conveniència de l’ocupació, en
funció de les circumstàncies de mobilitat i seguretat que es donin, i les característiques
de la mateixa.

Article 99

Afegir a  l’apartat 3 el següent paràgraf:

S’admet  la  senyalització  amb  angles  metàl·lics  galvanitzats  de  15  mm  d’amplada
màxima, situats a les cantonades de l’àrea a delimitar, o altres mètodes equivalents.
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Article 101

Modificar l’apartat a) amb la següent nova redacció:

a) L’ocupació de la via publica no podrà excedir dels horaris de tancament que
per  les  diferents  classes  d’establiments  estableix  la  normativa  autonòmica.
L’ocupació de la via publica68 no podrà iniciar-se abans de les 08:00 hores, ni
acabar mes tard de les 00:00 hores, llevat de les nits dels divendres a dissabte,
de dissabte a diumenge i les vigílies de festius que podrà autoritzar-se una
ampliació d’horari de tancament de 30 minuts com a màxim. 
Pel cas de  terrasses , vetlladors o qualsevol espai complementari a l’aire lliure,
vinculats  a activitats  de concurrència  publica  ubicats  en el  sol  urbà,  el  seu
funcionament restarà també sotmès als horaris establerts al paràgraf anterior, i
a  les  condicions  materials  i  tècniques  de caràcter  general,  establertes  a  la
present ordenança.

Anular els apartats   c)  i  d) d’aquest article. 

Afegir l’article 101-bis

Article 101.bis. Característiques del mobiliari del vetllador i/o terrassa

- El mobiliari que s’utilitzi per als vetlladors i/o terrasses (taules, cadires, para-
sols,  estufes,  etc.)  ha  d’estar  fabricat  amb  materials  no  contaminants,
reciclables i duradors. 

- Els materials utilitzats han d’oferir garanties de solidesa suficients per la finalitat
a que es destinin. 

- L’estructura  de  les  instal·lacions  sobre  la  via  pública  ha  de  ser  fàcilment
desmuntable,  sense  necessitat  d’utilització  d’eines  i  similars.  Els  para-sols
s’han de col·locar sobre suports adients perquè siguin estables al bolcament,
sense fixar-los sòlidament al sòl, ni foradar el terra. 
S’admet la instal·lació de paravents a les terrasses. En el cas de vetlladors
s'admeten paravents en dos dels laterals, i com a màxim en el 50% del seu
perímetre. 

Els tendals podran fixar-se sòlidament a la façana dels establiments, de manera que
una vegada plegats permetin alliberar el vol sobre l’espai públic.

- No es  permet  la  utilització  de publicitat  en  el  mobiliari  que es col·loqui  als
vetlladors i/o terrasses, llevat la de l’establiment mateix.

- No  es  permet  la  instal·lació  o  ús  als  vetlladors  i/o  terrasses  de  qualsevol
sistema de  reproducció  musical,  audiovisual  o  sonora,  excepte  en  supòsits
especialment autoritzats per l’Ajuntament a causa de festes populars, revetlles,
etc

- Les característiques tècniques dels diferents elements o mobiliari a instal·lar als
vetlladors i/o terrasses han de complir les condicions següents:
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1. Les taules han de ser de materials de qualitat, fusta, alumini, etc., i altres
que  expressament  pugui  autoritzar  l’Ajuntament.  Han  de  ser  estables,
apilables i permetre el correcte anivellament. La geometria del sobre  ha de
ser rodona o quadrada amb mides exteriors compreses entre 600 mm i 900
mm i poden  ser de diversos materials de característiques duradores. Han
de  guardar  uniformitat  en  color  i  forma  per  cada  un  dels  entorns  on
s’ubiquin.

2. La superfície màxima a ocupar pel conjunt d’una taula i quatre cadires és de 3,24
m2. 

3.  Les cadires han de ser  de materials de qualitat,  fusta, alumini,  etc.,  i  altres que
expressament pugui autoritzar l’Ajuntament. Han de ser estables, apilables i permetre
el  correcte anivellament.  El  seient  ha de ser  de les  mateixes  característiques  que
l’estructura de la cadira, podent incloure altres materials duradors tals com alumini,
polipropilè de primera generació, medul·la trenada, etc., incloent ocasionalment coixins
o  folres  teixits. S’evitaran  formes  recarregades  o  mimètiques  amb  materials  o
processos de construcció aliens al  producte mateix.  Han de guardar uniformitat en
color i forma per cada un dels entorns on s’ubiquin.

4. El recobriment dels para-sols o tendals ha de ser amb lones impermeabilitzades de
material  tèxtil o sintètiques i llises, de color cru o  d’un sol color  clar,  de geometria
rodona o quadrada i mides exteriors compreses entre 1.500 mm i 4.000 mm. El pal ha
de ser d’estructura metàl·lica o de fusta tractada tipus iroko, bolondo o similar sense
envernissar i plegables. La base, suficientment estable amb peces de pedra artificial o
ferro colat i en cap cas fixades al paviment. Els para-sols o tendals han de guardar
uniformitat en color i forma per cada un dels entorns on s’ubiquin. 

5. Les estufes per vetlladors, només podran ser models homologats pel Departament
d’Indústria de la Generalitat de Catalunya. Només s’autoritzaran estufes a partir de 4
taules. Podran instal·lar-se un màxim d’una estufa per cada 4 taules.

6.  Com a norma general,  no es permet la  instal·lació  de tarimes i  altres elements
similars en espais de circulació de vianants o rodada, o d’aparcament de vehicles. No
obstant,  podrà  autoritzar-se  excepcionalment,  la  col·locació  de  tarimes  per  ubicar
terrasses en zones d’aparcament  de vies públiques d’amplada  superior  a 9,50 m.,
obertes  al  trànsit  rodat,  i  als  vials  de  plataforma  única,  quan  es  garanteixi  una
adequada  protecció  dels  usuaris  de  la  terrassa,  mitjançant  elements  barrera,  i  no
s'afecti la mobilitat dels vianants, ni l'accessibilitat dels serveis.

En cap cas la tarima i els seus elements de protecció superaran els límits
de la zona d’aparcament. La cota de la tarima coincidirà amb la de la vorera
a la que estigui adossada. En tots els casos els elements a instal·lar hauran
de ser  fàcilment  desmuntables  i  assegurar  la  correcta  evacuació  de les
aigües  pluvials.  La  solidesa,  resistència  i  seguretat  estructural  de  les
tarimes i les seves barreres de protecció haurà d’acreditar-se aportant les
certificacions tècniques corresponents.
L’autorització de les tarimes tindrà la consideració de facultat discrecional
de l’Ajuntament.
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7. No es permet ocupar el sòl de la via pública amb prestatgeries, plàstics, neveres o
qualsevol altre element que pugui dificultar el trànsit de vianants i vehicles o deteriorar
el paisatge urbà.

8.  No  s’autoritza  la  instal·lació  de  cap  element  o  mobiliari  que  no  compleixi  les
condicions assenyalades en aquest article.

9.  En  aquelles  vies  o  carrers  principals,  passeigs,  zones  de  vianants,  places  o
qualsevol  espai  públic  que per  les  seves característiques requereixi  un  tractament
harmònic amb l’entorn, les condicions estètiques dels vetlladors autoritzats,  materials,
tendals i elements de delimitació física de l’espai d’ocupació a la via pública han de
complir les prescripcions  incorporades a la llicència. 

- Instal·lació elèctrica

1. La instal·lació d’enllumenat a les terrasses ha de complir el Reglament electrotècnic
de baixa tensió (REBT) i Instruccions Tècniques complementàries MI BT. Haurà de ser
realitzada per instal·lador electricista autoritzat, que emetrà el certificat reglamentari
sobre compliment normatiu. No s’admet la instal·lació de generadors elèctrics
2. No es permet la instal·lació provisional de qualsevol conductor elèctric a nivell de sòl
que  pugui  suposar  un  perill  o  entorpir  el  pas  de  vianants  o  usuaris/àries  de  les
terrasses o aeri que pugui generar un impacte visual negatiu. 

- Homogeneïtzació d’estils
1. Les taules, cadires i para-sols hauran de ser de les mateixes característiques a cada
plaça,  tram  de  carrer  o  zona  de  vianants,  amb  la  única  diferencia  del  color  dels
elements tèxtils de les cadires, tals com coixins i respatllers. En termes generals tots
els elements que es col·loquin en les terrasses i vetlladors hauran d’harmonitzar entre
si i amb l’entorn pel que fa a cromatisme, materials , disseny i il·luminació
2. Tots els elements que pertanyin a la mateixa llicencia o autorització, i establiment
han de guardar una total uniformitat de materials, disseny, textures i colors.. En cap
cas les terrasses tindran característiques cromàtiques , de materials o de disseny que
distorsionin, a judici de l’Ajuntament, l’aspecte de l’entorn arquitectònic. En entorns i
situacions  singulars   l’Ajuntament  podrà  exigir  uniformitat  de  criteris  en  materials
disseny , cromatisme i instal·lacions.

Article 157  : 
Afegir com infracció greu l’incompliment d’alguna de les prescripcions sobre terrasses i
vetlladors contingudes a l’article 101-bis.

Títol IX  ( article 143 al 152)    Suprimir-lo en la seva totalitat (articles 143 al 152) i
incloure un nou redactat en l’article 143 :

Article 143 : El regim  d’horaris de funcionament de les activitats sotmeses a la Llei
11/2009,  que  regula  els  espectacles  públics  i  activitats  recreatives  seran  els
determinats per l’Ordre INBT/358/2011 o norma que la substitueixi.”

Tercer. Publicar aquest acord íntegrament al Butlletí Oficial de la Província, al
tauler d’anuncis, al web municipal i indicar en el DOGC la referència al BOPB
en què s'hagi publicat l'esmentat acord.

Quart. Trametre a l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya, en
el termini de quinze dies, l’acord d’aprovació definitiu.

34



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

10.  APROVAR  PROVISIONALMENT  LA  MODIFICACIÓ  PUNTUAL  DEL
POUM  REFERENT  A  POLÍGON  D'ACTUACIÓ  NÚMERO  1  LA  SALUT.
EXPEDIENT NÚMERO TP202-2012-000050.

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? Senyora Pou.”

Pren la paraula la senyora Pou:
“Sí, gràcies, com ja recordaran en el ple de maig es va preguntar sobre els
terrenys  d'aquí  al  darrere,  que es  preguntava sobre  uns terrenys  cedits  de
propietat privada amb un acord verbal, i que s'havien arranjat. 
El senyor Personat concretament sí que va dir “sí, nosaltres crec que no” quan
li vaig preguntar que si no ens podia passar res perquè no estava signat cap
conveni i havia estat un acord de paraula. Vostè va contestar que “sí, nosaltres
crec que no, evidentment que es farà per escrit, i està tramitant-se, però s'han
de buscar dades registrals, s'ha de buscar tot, mentre tant quan hem pogut ja
ho hem arranjat.” 
En el ple de juny en l'aprovació inicial del mateix punt d'avui, es va tornar a
preguntar sobre aquest aspecte i  se li  va preguntar concretament al  senyor
secretari, que si com administració que som, un acord verbal amb testimonis té
validesa jurídica a tots els efectes, qüestió que no va ser resposta.
Ara  bé,  a  qüestió  d'incís  i  com introducció  a  l'article  44  del  ROM diu  que
pregunta és qualsevol qüestió plantejada en relació amb assumptes municipals
i la interpel·lació és la petició d'explicacions. Les preguntes i interpel·lacions
plantejades orals en el  transcurs d'una sessió generalment les contestarà el
seu  destinatari  en  la  sessió  següent,  se'ns  perjudici  que  es  pugui  donar
resposta immediata. 
També de conformitat amb l'article 105.4 del Decret Legislatiu 2/2003 del 28
d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal de Regim Local de
Catalunya, les preguntes formulades per escrit han de ser contestades en un
termini màxim d'un mes.
Ara  com han passat  tants  mesos i  seguim sense resoldre  aquests  dubtes,
voldríem saber, si us plau -que no entenem, perquè no ho hem sabut veure i
hem demanat si hi havia algun conveni signat-,  vull preguntar si és que costa
molt trobar les dades registrals, si és molt difícil de localitzar-les i, a més a més,
preguntar, si us plau, al senyor secretari, si ens pot contestar si l'administració
local pot donar validesa a un acord verbal amb testimonis, i si aquests tenen
validesa jurídica a tots els efectes. Gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, senyor Personat.”
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Pren la paraula el senyor Personat:
“Bon vespre a tothom, la resposta li vaig donar, li agradi o no. Li vaig donar la
resposta, li vaig dir que havíem tingut un tracte verbal i que el plasmaríem en
un escrit. Li vaig contestar la pregunta, no cal esperar tres mesos per tornar-la
a fer, de totes formes això no té res a veure amb el que estem parlant avui amb
l'ordre del dia, no té res a veure. O sigui, l'expedient aquest no té res a veure
amb això, perquè això és respecte a la plaça. No té res a veure amb l'aprovació
inicial que estem portant avui aquí. De totes formes, ja li ensenyarem el pacte,
ja li ensenyarem quan vulgui, passi i aquí el té.”

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

Pren la paraula el senyor secretari:
“Si hi ha validesa en un contracte verbal? En teoria l'administració ha de firmar
contractes per escrit, una altra cosa és que n'hi hagi un acord entre parts que
via testimonis podria tenir en el seu moment una certa validesa com a proposta
de contracte o com a intenció entre les parts, però mai com a contracte, que en
l'administració ha de ser per escrit.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, hi  ha més intervencions en aquest punt? No? Doncs passem a la
votació.” 

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta dels presents [12
vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10) i PSC (2); i 5
abstencions de CIU (3); del PPC (1) i d’ICV-EUiA (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. 
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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. 

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 11 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.

V.- El Ple de l’Ajuntament, en data 26 de juny de 2014, va aprovar inicialment 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).

VI.- Aquest acord ha estat publicat al DOGC de data 7 de juliol de 2014, al
BOPB de data 11 de juliol de 2014, al diari  Ara de data 9 d’agost de 2014 , al
web municipal i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

Durant  el  període  d’exposició  al  públic  no  s’ha  produït  cap  al·legació  o
reclamació.

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:
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Primer.  Aprovar  provisionalment  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.  Elevar  diligenciat  l'expedient  de  modificació  puntual  del  Pla
d’Ordenació  Urbanística  Municipal   referent  al  Polígon  d'Actuació  PA-1  (La
Salut) a  la  Comissió  Territorial  d’Urbanisme  de  Barcelona  per  a  la  seva
aprovació definitiva.

11. APROVAR L'EXPROPIACIÓ DE MUTU ACORD ENTRE L'AJUNTAMENT
DE CALDES DE MONTBUI I LA SENYORA JOSEFA CRUELLS ROSELLÓ.

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 preguntes sobre aquest punt? Sí? Senyor Vendrell.”

Pren la paraula el senyor Vendrell:
“Sí,  simplement  vull  dir  una  cosa,  quan  hem vist  l'expedient,  no  l'hem vist
signat, no sé si es que el conveni, no sé si es que hi ha un error o en aquell
moment no hi era quan el vam estar mirant. Per altra banda si no està signat
seria un error demanar el  certificat de titularitat i càrregues.
I  una altra  consideració a fer  és que no entenem per  què s'expropia tot  el
terreny, quan al mateix expedient hi ha remarcat només una part. Si ens ho
podrien explicar?”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Bé, no s'ha signat perquè abans ho hem d'aprovar pel Ple, llavors estarem
facultats per signar el conveni d'expropiació, i s'adquireix tot en categoria de
zona  verda.  No  li  sé  donar  més  detalls,  el  que  no  es  pot  fer  és  dividir  la
propietat, adquirim tota la propietat sencera i tota té la mateixa qualificació que
és de zona verda segons el pla general vigent.
Molt bé, doncs passem a la votació d'aquest punt.”

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta dels presents [10
vots favorables dels membres del grup municipal d’ERC (10); i 7 abstencions
de CIU (3); del PSC (2); del PPC (1) i d’ICV-EUiA (1)],      
       

             ACORDA:
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Identificació de l’expedient 

Expedient  número  TC601-2014-000037,  relatiu  expropiació  de  mutu  acord
d'una finca entre l’Ajuntament de Caldes de Montbui i la senyora Josefa Cruells
Roselló.

DICTAMEN

Antecedents 

I.- L’Ajuntament de Caldes de Montbui té la intenció de reordenar l'espai del
safareig de Santa Esperança i el seu entorn.

II.- La senyora Josefa Cruells Roselló és propietària de la finca que es relaciona
a continuació; la finca registral es descriu de la següent manera:

Inscripció registral: es tracta d’una finca registral inscrita en el Registre de la
Propietat,  número  2,  tom 2495,  llibre  213,  foli  5,  finca  2423  de  Caldes  de
Montbui, inscripció 3ª.

Superfície  a  valorar  :  569,00  m2  de  la  finca  cadastral
0394206DG3009G0001YL.

                                  
Descripció: Hort situat en el paratge anomenat “hortes de baix”

“Huerto con agua para su riego, circuido de pared, de cabida dos cuartanes de
semilla de trigo, aproximadamente, equivalente a seis áreas, doce centiáreas y
seis decímetros cuadrados, situado en el paraje llamado “Hortes nde Vall” de la
villa de Caldes de Montbui. Lindante: a Oriente con el Cementerio viejo, y en
una pequeña parte con finca que fue de Clapés; a Mediodía, con el lavadero
público, antes con finca de Cladellas; a Poniente, con restante finca de que se
segregó, que quedó de propiedad de Don Eladio Cerdá Montaña, mediante
una acéquia y un camino; y a Norte, con finca de Antonio Poch.”

III.- Que l'Ajuntament de Caldes de Montbui i la senyora Josefa Cruells Roselló,
en la qualitat amb la qual actuen, estan interessats en arribar a un mutu acord
per l’adquisició per part  de l’Ajuntament de la finca descrita que afecta a la
propietat  de  la  senyora  Josefa  Cruells  Roselló,  de  conformitat  amb  allò
establert  en  l’article  24  de  la  Llei  d’Expropiació  Forçosa,  i  als  articles  74  i
següents de la Llei de la Jurisdicció Contenciós Administrativa. 

IV.- L’ Ajuntament de Caldes de Montbui, com a Administració expropiant, i la
senyora Josefa Cruells Roselló, com a expropiada, estableixen, de mutu acord,
el preu just en la quantitat de 130.000,00 euros.
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Fonaments de dret 

1.- Article 24 de la Llei de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa:

“L’Administració i  el  particular a qui  es refereix l’expropiació poden convenir
l’adquisició dels béns o drets que són objecte d’aquella lliurament i per mutu
acord,  cas  en  el  qual,  una  vegada  convinguts  els  termes  de  l’adquisició
amistosa, s’ha de donar per conclòs l’expedient iniciat. Donat el cas que en el
termini de quinze dies no s’arribi a aquest acord, s’ha de seguir el procediment
que estableixen els articles següents,  sens perjudici  que en qualsevol  estat
posterior de la tramitació ambdues parts puguin arribar-hi.”

2.-  Article  25  i  següents  del  Reglament  d’expropiació  forçosa  aprovat  per
Decret de 26 d’abril de 1957.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Aprovar inicialment la relació de béns i drets afectats per expropiació,
que són:

Emplaçament: 

A.- Hort situat en el paratge anomenat “hortes de baix” .

Motiu: Pla General d’Ordenació Urbanística  Municipal de Caldes de Montbui.

Qualificació:  Parcel·la  amb  referència  cadastral  0394206DG3009G0001YL  ,
que es defineix pel POUM com a sistema d’espais lliures, (clau V). 

Classificació : Sòl urbà

Inscripció registral: es tracta d’una finca registral inscrita en el Registre de la
Propietat,  número  2,  tom 2495,  llibre  213,  foli  5,  finca  2423  de  Caldes  de
Montbui, inscripció 3ª.

Superfície  a  valorar  :  569,00  m2  de  la  finca  cadastral
0394206DG3009G0001YL.

                                  
Descripció: Hort situat en el paratge anomenat “hortes de baix”
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“Huerto con agua para su riego, circuido de pared, de cabida dos cuartanes de
semilla de trigo, aproximadamente, equivalente a seis áreas, doce centiáreas y
seis decímetros cuadrados, situado en el paraje llamado “Hortes nde Vall” de la
villa de Caldes de Montbui. Lindante: a Oriente con el Cementerio viejo, y en
una pequeña parte con finca que fue de Clapés; a Mediodía, con el lavadero
público, antes con finca de Cladellas; a Poniente, con restante finca de que se
segregó, que quedó de propiedad de Don Eladio Cerdá Montaña, mediante
una acéquia y un camino; y a Norte, con finca de Antonio Poch.”

Emplaçament:

Finca situada en el paratge anomenat “Hortes de Baix”.

Segon. Demanar certificat de titularitat i càrregues al Registre de la Propietat de
Granollers núm. 2, i del resultat d’aquest s’elaborarà la relació inicial complerta
de béns i drets afectats.

Tercer. Una vegada obtingut el certificat de l’apartat anterior, es procedirà a
sotmetre la relació de drets i béns afectats per un termini d’informació pública
de 20 dies amb la publicació de l’edicte al BOPB i al diari Ara.

Quart.  Disposar  que  si  en  el  termini  d’informació  pública  no  es  presenten
al·legacions  a  la  relació  de  béns  i  drets  afectats  publicada,  esdevindrà
definitivament aprovada sense necessitat de cap altre tràmit.

Cinquè. Aprovar  el  contingut del  conveni  d’expropiació de mutu acord entre
l’Ajuntament de Caldes de Montbui i la senyora Josefa Cruells Roselló, que es
transcriu a continuació:

“  CONVENI  D’EXPROPIACIÓ  PER  MUTU  ACORD  ENTRE  L’AJUNTAMENT  DE  
CALDES DE MONTBUI I  JOSEFA CRUELLS ROSELLÓ

Caldes de Montbui, 

Davant  meu,  Eduard Lluzar  López de Briñas,  secretari  general  de l’Ajuntament  de
Caldes de Montbui, compareixen,

D’una part, com a  representant de l’administració:

- Jordi Solé Ferrando, que en sessió plenària de constitució de l’Ajuntament de
Caldes de Montbui, va ser nomenat i va prendre possessió com a alcalde en la
seva sessió de data  11 de juny de 2011, amb domicili a la Plaça Font del Lleó
número 11, de Caldes de Montbui.
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D’altra part:

- La senyora. Josefa Cruells Roselló,  major d'edat , amb NIF 36.347.009 V, i
amb domicili fiscal al carrer Aparici número 6, de Caldes de Montbui, que actua
com a propietària de la finca sobre la que recau aquest conveni

Tots  ells  reconeixent-se  capacitat  jurídica  i  d’obrar  per  a  la  signatura  del  present
conveni i tal com actuen, exposen els següents,

ANTECEDENTS

1.- Que  l’Ajuntament  de  Caldes  de   Montbui,  com  a  Administració  expropiant,  i
beneficiària  de l’expropiació,  amb competències  urbanístiques per  tal  d’executar  el
planejament  urbanístic que a cadascuna de les finques objecte d’aquest  conveni  li
afecta, vol tramitar un conveni d’expropiació forçosa de la finca situada en el paratge
de  les  Hortes  de  Baix,  propietat  de  la  senyora  Josefa  Cruells  Roselló,   que  es
relaciona a continuació:

Finca  situada  en  les  Hortes  de  Baix  amb  referència  cadastral
0394206DG3009G0001YL, amb una superfície de 569 metres quadrats.

2.- Descripció física i jurídica del bé afectat i motiu de l’expropiació

Emplaçament: 

A.- Hort situat en el paratge anomenat “hortes de baix” .

Motiu: Pla General d’Ordenació Urbanística  Municipal de Caldes de Montbui.

Qualificació:  Parcel·la  amb referència cadastral  0394206DG3009G0001YL ,  que es
defineix pel POUM com a sistema d’espais lliures, (clau V). 

Classificació : Sòl urbà

Inscripció registral: es tracta d’una finca registral inscrita en el Registre de la Propietat,
número 2, tom 2495, llibre 213, foli 5, finca 2423 de Caldes de Montbui, inscripció 3ª.

Superfície a valorar : 569,00 m2 de la finca cadastral  0394206DG3009G0001YL.
                            

Descripció: Hort situat en el paratge anomenat “hortes de baix”

“Huerto con agua para su riego, circuido de pared, de cabida dos cuartanes de semilla
de  trigo,  aproximadamente,  equivalente  a  seis  áreas,  doce  centiáreas  y  seis
decímetros cuadrados, situado en el paraje llamado “Hortes nde Vall” de la villa de
Caldes de Montbui. Lindante: a Oriente con el Cementerio viejo, y en una pequeña
parte con finca que fue de Clapés; a Mediodía, con el lavadero público, antes con finca
de  Cladellas;  a  Poniente,  con  restante  finca  de  que  se  segregó,  que  quedó  de
propiedad de Don Eladio Cerdá Montaña,  mediante una acéquia y un camino;  y a
Norte, con finca de Antonio Poch.”
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3.- Que els compareixents, en la qualitat  amb la qual actuen, estan interessats en
arribar a un mutu acord per l’adquisició per part de l’Ajuntament de la finca descrita
que afecta a la propietat de la senyora Josefa Cruells Roselló, de conformitat amb allò
establert en l’article 24 de la Llei d’Expropiació Forçosa, i als articles 74 i següents de
la Llei  de la Jurisdicció Contenciós Administrativa, per la qual cosa es procedeix a
subscriure el present conveni amb les següents      

CLÀUSULES 

Primera.- L’expropiació es porta a terme de mutu acord, de conformitat amb el que
preveu l’article 24 de la Llei d’Expropiació Forçosa, entre aquest Ajuntament, que és
l’Administració expropiant i beneficiària de l'expropiació i la titular la senyora Josefa
Cruells  Roselló  com a  expropiada,  ja  que  és  titular  de  la  finca  i  del  dret  objecte
d’expropiació inclòs en aquest conveni. 

L’ Ajuntament de Caldes de Montbui, com a Administració expropiant, i  Josefa Cruells
Roselló,  com a expropiada,  mitjançant  el  present  document,  estableixen,  de  mutu
acord, el preu just de liquidació més les indemnitzacions corresponents en la quantitat
de 130.000,00 euros.

El preu just acordat té la condició de partida alçada per tots els conceptes, incloent els
valors que poguessin fixar-se en retaxació, els interessos per mora o similars o per
qualsevol altre concepte que hagi pogut produir-se fins a la data d’aquest conveni o
que pugui produir-se en el futur en relació a la finca objecte del conveni, així com del
5% de premi d'afecció previst en l'article 47 de la Llei d'Expropiació Forçosa.

En aquest pagament està comprès el preu just total de liquidació per tots els béns i
drets,  que  consten  en  els  antecedents,  afectats  pel  planejament,  propietat  de  la
senyora Josefa Cruells Roselló.

El pagament de la quantitat pactada es realitzarà de la següent manera:

• 10.000,00 euros en el moment de la signatura del present conveni.
• 120.000,00 euros el mes juny de 2015. 

Si no es produís el pagament en els terminis previstos aquest conveni quedarà sense
efecte i l'Ajuntament es veurà obligat a retornar la parcel·la objecte d'aquest conveni
en l'estat en el que la va rebre.

Segona.- Prèviament  al pagament de la quantitat pactada, la senyora Josefa Cruells
Roselló haurà de tenir inscrita la seva finca al Registre de la Propietat, si no ho estès.
En cas que no es realitzi la inscripció, no s’abonarà l'esmentada quantitat fins que no
s’acrediti la inscripció registral.
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Tercera.-  Totes les parts, tant la senyora Josefa Cruells Roselló, com l’Ajuntament
renuncien  en  aquest  acte  a  iniciar  accions  legals  i  als  recursos  contenciosos
administratius interposats en virtut de qualsevol expedient d’expropiació forçosa incoat
per  aquesta  Corporació  i,  fins  i  tot,  a  executar  les  sentencies  fermes  que
contravinguessin  aquest  conveni.  La  renuncia  a  les  accions  per  part  dels  titulars
s’entén  condicionada  a  l’efectiu  compliment  d’aquest  Conveni,  en  els  terminis  de
pagament previstos, sempre que, per la seva banda, hagi complert amb la obligació de
la clàusula segona.       

Quarta.- La titular sotasignat renuncia expressament al dret de reversió sobre la finca
objecte d’aquest conveni.

Cinquena.- Aquest conveni té naturalesa administrativa. Per a qualsevol controvèrsia
que pugui derivar-se del present conveni les parts es sotmetran als Jutjats i Tribunals
de la jurisdicció del contenciós administratiu.

Sisena.-   L’eficàcia  d’aquest  conveni  resta  condicionada  a  la  seva  aprovació  pel
Plenari de l’Ajuntament de Caldes de Montbui. Si no s’aprovés en el termini de dos
mesos des d’aquesta data, la senyora Josefa Cruells Roselló podrà desistir del mateix
obligant-se  a  notificar-ho  per  escrit  a  l’Ajuntament.  Si  no  es  produís  per  part  de
l’Ajuntament el pagament establert en el termini fixat, l’Ajuntament haurà d’abonar els
interessos legals corresponents.

Josefa Cruells Roselló
Propietària                                                                        Jordi Solé  Ferrando

    Alcalde-president
                            
 Davant meu, EL SECRETARI
  Eduard Lluzar López de Briñas”

Sisè. Comunicar aquests acords als interessats.    

Setè.  Facultar  al  senyor  Jordi  Solé  i  Ferrando,  Alcalde  president  de
l’Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui,  tan  àmpliament  com  en  Dret  sigui
necessari,  per  tal  d’efectuar  totes  les  gestions  i  emetre  tots  els  actes
administratius adients per complimentar aquest acord, donant compte al  Ple
d’aquests,  per  si  s’escau  la  seva  ratificació,  una  vegada  s’hagi  produït
l’ocupació de la finca.  

Novè. El pagament de 10.000,00 euros que es realitzarà en el moment de la
signatura del conveni anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària 31.151.60000
del vigent pressupost municipal.
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12. DONAR COMPTE AL PLE DEL  CONTINGUT DEL  DECRET  919/2014,
DICTAT PER L'ALCALDIA EN DATA 31 DE JULIOL DE 2014,  RELATIU A
LES  OBRES  D'URBANITZACIÓ  DEL  BARRI  DE  CAN  MASPONS.
EXPEDIENT NÚMERO G506200800029.

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:
“Hi ha intervencions sobre aquest punt? Senyora Romano.”

Pren la paraula la senyora Romano:
“Bé, per posar-nos en antecedents, estem parlant d'unes obres de Maspons
que es van acabar al 2011? D'acord, jo miro l'expedient i hi ha unes preguntes
que m'agradaria que em contestessin.
Les obres  de Can Maspons es  van  acabar  fa  tres  anys,  el  dia  7  de  març
d'aquest  any,  tal  i  com  marca  la  Llei,  l'empresa  constructora  demana  la
devolució  dels  avals,  fa  sis  mesos,  i  ara  vostès  demanen  una  auditoria
d'aquesta obra? La veritat és que ens agradaria que ens expliquessin una mica
qui a estat el detonant que després de tres anys, i just quan demanen l'aval
l'empresa constructora, vostès no havien dit res, l'empresa constructora creia
que no hi havia cap errada i que ara a l'últim moment, quan ells han presentat
l'aval dintre de la Llei, després de sis mesos vostès els hi diuen que els hi fan
una auditoria. La veritat és que nosaltres no l'acabem d'entendre.
Vostès diuen que, o l'auditoria en tot cas diu que falta un informe del director de
l'obra. Aquest informe se li ha demanat ja a dia d'avui al director de l'obra des
de l'Ajuntament, o no? Per què no se li ha demanat l'informe de l'obra quan es
van acabar aquestes obres? 
I per últim m'agradaria senyor alcalde que em digués -perquè la veritat és que
tot plegat, jo no vull veure coses que no són, però no acabo de lligar tot això
perquè  qui  surt  perjudicat  en  aquests  casos  són  els  veïns  de  Caldes  i
concretament els veïns de Can Maspons, que aquesta història ja crec que fa
massa, permeti'm un adjectiu, ja fa massa mala olor. Per el nostre pensament,
eh!- m'agradaria saber si l'ajuntament de Santa Eulàlia era part implicada en
aquestes obres perquè la urbanització de Maspons hi ha una part que és de
l'ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana. Com és que a dia d'ahir l'ajuntament
de Santa Eulàlia encara no té constància que l'Ajuntament hagi demanat una
auditoria, si ells eren part implicada?
M'agradaria que em diguessin el perquè, ja que jo he trucat a l'ajuntament de
Santa Eulàlia de Ronçana preguntant i ells no tenen cap notificació d'aquesta
auditoria. 
També ens sorprèn perquè si és part implicada i una part de la urbanització és
de Santa Eulàlia fora bo que ells també sabessin alguna cosa.
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Bé, dit  això,  nosaltres no acabem d'entendre tot  plegat.  Vam demanar a la
informativa si s'havia respost la instància del director de l'obra que va entrar el
26 d'agost? El senyor Vicenç ens va dir que encara no, que estaven esperant la
instància de Serxar, SA.  Serxar, SA la presenta el dia 9, l'hem respost? Per tot
això senyor alcalde nosaltres votarem en contra, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé, gràcies, ha quedat molt clar. Senyor Personat, si us plau.”

Pren la paraula el senyor Personat:
“Gràcies senyor alcalde, com molt bé ha dit la regidora Romano, les obres van
acabar el 3 de març de 2011 i, per tant, la garantia acabava el 3 de març de
2014. 
El 7 de març ens van presentar la demanda sobre la devolució de l'aval,  que
va  presentar  Serxar,  SA i  evidentment  ens vam adonar  que no hi  havia  el
certificat del tècnic, certificat que per altra banda ha de fer de facto, o sigui, no
se li ha de demanar a ningú. Quan s'acaba una obra s'ha de fer el certificat, i a
més a més diu: “dentro del plazo de quince dias” la Llei eh! No jo, “dentro del
plazo  de  quince  dias  anteriores  al  cumplimiento  del  plazo  de  garantia,  el
director  facultativo  de la  obra de oficio  o a instancia del  contratista,  no del
ayuntamiento, redactarà un informe sobre el estado de las obras. Si este fuese
favorable a la devolucion del aval, si no fuera favorable tiene que decir lo que
fuera.”  i  diu  l'article  47  del  Reglament  d'obres  i  activitats  “Les  obres  locals
ordinàries s'han d'executar d'acord amb el projecte o amb l'altre documentació
tècnica si s'escau, que serveixi de base” 
Evidentment nosaltres per tornar l'aval han de complir la normativa. Si nosaltres
tenim el certificat del tècnic que diu que l'obra s'ha fet d'acord amb els plànols
presentats  o  el  projecte  presentat,  evidentment  li  tornem l'aval,  però  no  el
tenim. Per què no el tenim? Doncs no ho sé, pregunti-li al tècnic, potser no ha
fet les coses tal com està el projecte? No ho sé, no tenim el certificat aquest,
potser té una responsabilitat i no vol assumir-la? No ho sé, no ho sé, no tinc
aquest  certificat.  El  certificat  el  necessitem  per  tornar  l'aval,  no  el  tenim,
d'acord? 
Llavors, l'altra pregunta que m'ha fet, manca un informe, perquè no li demanem
al  director  de  l'obra,  ja  li  he  contestat.  No  li  demanem  perquè  li  hem  de
demanar, ha de fer-ho de facto o a petició de l'obra, d'acord? 
L'Ajuntament de Santa Eulàlia,  miri,  cadascú a casa fa el  que vol,  l'obra la
varem fer tota nosaltres, Santa Eulàlia ens ha pagat a nosaltres, no sé si ens
ha pagat ja del tot, o no. Però Santa Eulàlia amb l'obra no va tenir res a veure,
només va tenir a veure amb les contribucions especials que va girar als seus
veïns. Res més. 
Per altra banda vostè diu també que no he contestat a les al·legacions del
director  de  l'obra,  les  al·legacions  encara  estem  a  temps  de  presentar
al·legacions,  quan  s'acabi  el  temps  de  presentar  al·legacions,  de  totes  les
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al·legacions, tancarem l'expedient, contestarem les al·legacions i decidirem què
fem. D'acord?
Quan a que els veïns de Caldes sortiran afectats, home no ho sé, si realment
és qüestió d'agafar un metre i mesurar, perquè només és això, agafar un metre
i mesurar a veure qui té raó o no té raó, si realment són aquests metres que
diem nosaltres, que diu l'auditoria. Són 275.000 euros que s'han de tornar als
veïns. Si vostè diu que això és perdre diners, potser sí que perdran diners, no
sé qui els perdrà, però els veïns no, evidentment no, perquè no pagaran més,
en tot cas poden cobrar, en tot cas poden cobrar, però pagar no pagaran més.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé, gràcies, si no hi ha més intervencions sobre aquest punt passarem al
següent, perquè es tractava d'un donar compte.” 

En  conseqüència  el  Ple  de  l’Ajuntament,  per  unanimitat  dels  presents  [17
membres dels grups municipals d’ERC (10); de CIU (3); del PSC (2); del PPC
(1) i d’ICV-EUiA (1)], resta assabentat de l'acord,

             
         ACORDA:

   
Identificació de l’expedient 

Expedient número G5062009800029, relatiu a la urbanització del barri de Can
Maspons.

DICTAMEN

I.- L'alcaldia, en data 31 de juliol de 2014, va dictar el decret 919/2014, que
literalment diu:

DECRET NÚM. 919/2014

Identificació de l’expedient

Expedient  número  G506200800029,  relatiu  a  la  urbanització  del  barri  de  Can
Maspons.

Antecedents

I. Les obres d'urbanització del barri de Can Maspons ha estat una de les obres de més
envergadura portades a terme per l'Ajuntament de Caldes de Montbui en els últims
anys.

II.  En  data  3  de  març  de  2011  es  va  signar  l'acta  de  recepció  de  les  obres
d'urbanització del barri de Can Maspons.

El termini de garantia de les obres és de 36 mesos.
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III. En data 7 de març de 2014 amb ID registre E/000057-2014, l'empresa SERXAR,
SAU  ha  sol·licitat  la  devolució  del  avals  atorgats  per  l'execució  de  les  obres
d'urbanització de Can Maspons.

IV. No s'ha presentat el preceptiu informe del director de l'obra, sobre l'estat de les
obres, segons el contingut de l'informe jurídic emès pel tècnic d'administració general
de l'àrea de Serveis Territorials.

V. Davant la imminència de la devolució dels avals, l'Ajuntament de Caldes de Montbui
ha cregut convenient realitzar una auditoria de l'esmentada obra abans de procedir a
la devolució de la garantia atorgada per l'empresa constructora i donar per acabat el
contracte. 

VI. L'Ajuntament de Caldes de Montbui va encarregar a l'empresa EDETCO Tècnics,
SLP la redacció d'una auditoria tècnica administrativa sobre la liquidació de les obres
d'urbanització del barri  de Can Maspons,  executades des de l'abril  de 2009 fins al
febrer de 2011.

VII.  El  senyor Francesc Xavier  Baró i  Puignau,  en nom i  representació d'EDETCO
Tècnics,  SLP, en data 17 de juliol  de 2014,  ha presentat  l“ESTUDI,  AUDITORIA I
REDACCIÓ D'INFORME FINAL SOBRE L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE MUNICIPAL
DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ DEL BARRI CAN MASPONS” de data 11 de juny
de 2014.

VIII. En aquesta auditoria es posa de manifest que la diferència econòmica estimada
en la verificació sobre el realment executat i el document de liquidació dóna un resultat
de 214.912 €, que representa un 5,4% del valor total de la liquidació en un PEM de
liquidació de 3.976.292 € i que les diferències detectades responen principalment a la
inèrcia  en  l'aplicació  dels  criteris  contemplats  en  el  projecte,  que  difereixen  de  la
realitat executada en allò assenyalat en l'estudi d'auditoria i redacció de l'informe de
les obres d'urbanització del barri de  Can Maspons.

IX. En data 31 de juliol de 2014 el tècnic d'administració general de l'àrea de Serveis
Territorials ha emès un informe jurídic favorable.

Fonaments de dret

-  Article  53.1.d)  del  Text  refós de la  Llei  municipal  i  de règim local  de Catalunya,
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril:

“53.1 L'alcalde o alcaldessa és el president o presidenta de la corporació i té, en tot
cas, les atribucions següents:

d) Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.”
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- Article 222.3 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector públic, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre:

“3. En los contratos se fijará un plazo de garantia a contar desde la fecha de recepción
o conformidad, transcurrido el cual sin objeciones por parte de la Administración,
salvo los supuestos en que se establezca otro plazo en esta Ley o en otras normas,
salvo  en  los  supuestos  en  que  se  establezca  otro  plazo  en  esta  Ley  o  en  otras
normas,  quedará  extinguida  la  responsabilidad  del  contractista.  Se  exceptúan  del
plazo de garantía aquellos contratos en que por su naturaleza o características no
resulte  necesario,  lo  que  deberá  justificarse  debidamente  en  el  expediente  de
contratación, consignándolo expresamente en el pliego.”

- Article 235.3 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector públic, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre:

“El  plazo  de  garantía  se  establecerá  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares  atendiendo  a  la  naturaleza   y  complejidad  de la  obra  y  no podrá  ser
inferior a un año salvo casos especiales.
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía,  el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará
un informe sobre el  estado de las obras. Si  éste  fuera favorable,  el  contratista
quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente,
procediéndose  a  la  devolución  o  cancelación  de  la  garantía,  a  la  liquidación  del
contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse
en  el  plazo  de  sesenta  días.  En el  caso que  el  informe no fuera  favorable  y  los
defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso
de lo construido,  durante el plazo de garantia,  el  director facultativo procederá  a
dictar  las  oportunas  instrucciones  al  contratista  para  la  debida  reparación  de  lo
construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de
la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna  por ampliación
del plazo de garantía.”

-  Article  47 del  Reglament  d'obres,  activitats i  serveis  dels  ens locals,  aprovat  per
Decret 179/1995, de 13 de juny:

“Les obres locals  ordinàries s'han d'executar d'acord amb el  projecte o amb l'altra
documentació tècnica, si s'escau, que els serveixi de base.”

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

RESOLC: 

Primer.  Donar-me  per  assabentat  del  contingut  de  l“ESTUDI,  AUDITORIA  I
REDACCIÓ D'INFORME FINAL SOBRE L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE MUNICIPAL
DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ DEL BARRI CAN MASPONS” de data 11 de juny
de  2014,  sobre  la  liquidació  de  les  esmentades  obres,   elaborada  per  l'empresa
EDETCO Tècnics, S.L.P.
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Segon. Comunicar aquest decret i  trametre còpia d'aquesta auditoria administrativa
sobre la liquidació de les obres d'urbanització del barri de Can Maspons a l'empresa
constructora  de les  obres,  SERXAR,  SAU,  i  al  director  de  les  obres  senyor  Joan
Magriñá Cañellas.

Tercer. Atorgar a SERXAR, SAU i al senyor Joan Magriñá Cañellas un termini de 45
dies,  a  comptar  des  de  la  notificació  de  la  present  resolució,  per  presentar  els
aclariments que tinguin per convenient al contingut de l'auditoria tècnica administrativa
sobre la liquidació de les obres d'urbanització del barri de Can Maspons a Caldes de
Montbui.

Quart.   No retornar la garantia de l'obra dipositada per SERXAR, SAU fins que es
resolguin els aclariments que es puguin presentar, en el cas que siguin estimats.

Cinquè. Comunicar aquest decret a l'Entitat urbanística col·laboradora de manteniment
i conservació de Can Maspons.

Sisè. Donar compte al Ple de l'ajuntament en la primera sessió que se celebri.

Caldes de Montbui, 31 de juliol de 2014

L’alcalde Faig constar que una vegada signat,
es transcriurà al Llibre de Decrets.
La secretària acctal.

Jordi Solé i Ferrando Montserrat Soley Artigas”

Fonaments de dret 

Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Únic.  Donar  compte  al  Ple  del  contingut  del  Decret  919/2014,  dictat  per
l'alcaldia en data 31 de juliol de 2014.
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13. APROVAR LA CONCESSIÓ D'ÚS PRIVATIU DE DOMINI PÚBLIC PER A
LA INSTAL·LACIÓ DE PARADES PER A LA VENDA NO SEDENTÀRIA EN
EL MERCAT DE CALDES DE MONTBUI.

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

No hi ha intervencions.

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
(3); del PPC (1) i d’ICV-EUiA (1); i 2 abstencions del PSC (2)],

             
         ACORDA:

   
Identificació de l’expedient 

Expedient número 4.3.3/2014 de Comerç i Consum, relatiu a l’aprovació d'una
concessió d’ús privatiu de domini públic per la instal·lació de  parades per a la
venda no sedentària en el mercat de Caldes de Montbui.

DICTAMEN

Antecedents 

I. El Ple de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, en la sessió ordinària del 26 de
setembre de 2013, va acordar aprovar inicialment l'Ordenança del Mercat de
venda no sedentària de Caldes de Montbui.

II. En data 26 de novembre del 2013 va finalitzar el termini d'informació pública
establert  per a la presentació d'al·legacions i  reclamacions. Atès que durant
aquest  període no se'n va presentar cap, l'Ordenança s'aprovà definitivament,
es publicà al BOP el 23 de desembre de 2013, i s'exposà al tauler d'anuncis
d'aquest ajuntament fins al 27 de gener de 2014.

III. El Ple de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, en la sessió ordinària del 31
d'octubre de 2013 va aprovar el “Plec de clàusules administratives particulars
reguladores  de  l'adjudicació,  mitjançant  concurs,  per  a  l’atorgament  de
concessions d’ús privatiu de domini públic per la instal·lació de  parades per a
la  venda no sedentària  en  el  mercat  de  Caldes  de Montbui”,  concedint  un
termini de 20 dies naturals, a partir de l'aprovació definitiva de l'Ordenança del
Mercat de venda no sedentària. Aquest termini s'inicià el 23 de desembre del
2013 i finalitzà l'11 de gener del 2014.
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IV.  Durant  el  termini  de  convocatòria,  es  van  presentar  un  total  de  85
sol·licituds, entre les quals se'ls hi va requerir que aportessin documentació per
poder  participar  en  el  concurs,  a  8  persones  interessades,  termini  que
finalitzava el 15 de gener de 2014.

V.  El  Ple de l'Ajuntament,  en la sessió ordinària del   29 d'abril  de 2014 va
acordar aprovar les concessions d’ús privatiu de domini públic per la instal·lació
de parades per a la venda no sedentària en el mercat de Caldes de Montbui,
entre les quals es trobava la parada:

Sector comercial1 Parada núm. Carrer Metres disponibles

Equipament de la llar 226 Montserrat  3 

     1 Segons la classificació catalana d’activitats econòmiques CCAE 2009.

VI. L'esmentada parada, es va assignar, d'acord amb la llista aprovada en la
mateixa sessió plenària, i va ser ocupada temporalment, fins al 10 de juliol de
2014, data d'aprovació de la renúncia de la persona adjudicatària (que havia
participat en el concurs amb registre d'entrada 000245 de 2014), en que va
quedar novament vacant.

VII. D'acord amb la llista d'espera, M. Carme Salvador Martell, havia presentat
la seva candidatura amb  registre d'entrada 000308 de 2014,  per optar a dita
parada del concurs. Posteriorment, en data 3 de juliol del 2014 va presentar
una instància en el registre municipal, en la que va expressar el seu interès per
ocupar la vacant d'aquesta parada, i se li proposa poder optar al lloc, aclarint
les característiques i dimensions de la parada.

VIII.  En data 19 d'agost  de 2014,  M. Carme Salvador  Martell  presenta una
instància en aquest Ajuntament, amb registre d'entrada 007550, amb la que
aporta la documentació acreditativa de complir els requisits per a l'exercici de la
venda no sedentària.

IX. El punt 8 de les “Clàusules administratives particulars relatiu al procediment
per  a  la  concessió  sobre  béns  de  domini  públic  en  règim de  concurrència
mitjançant  parades  en  el  mercat  de  venda  no  sedentària  de  Caldes  de
Montbui”, Llista d'espera, estableix: “Quan el nombre de sol·licituds superi el de
concessions  a  concedir,  l’Ajuntament  formarà  una  llista  d’espera  en  la  que
s’inclouran les que han quedat excloses. Aquesta llista s’ordenarà per grups de
productes i dins de cadascun s’inclouran les sol·licituds per ordre decreixent de
la puntuació obtinguda. Si el titular d’una autorització renunciés a la mateixa,
així com també si l’autorització restés sense efecte per qualsevol altra causa,
l’ajuntament  podrà  concedir-la  atenint-se  a  l’ordre  de  la  llista  d’espera  del
corresponent grup de productes”.
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X. Per tot l'exposat anteriorment es pot procedir a l'aprovació de la concessió
d’ús privatiu de domini públic per la instal·lació de parades per a la venda no
sedentària en el mercat de Caldes de Montbui, a favor de M. Carme Salvador
Martell, amb DNI 37356487W.

Fonaments de dret

- D'acord amb l'Ordenança del Mercat de venda no sedentària de Caldes de
Montbui.

- D'acord amb el “Plec de clàusules administratives particulars reguladores de
l'adjudicació,  mitjançant  concurs,  per  a  l’atorgament  de  concessions  d’ús
privatiu  de  domini  públic  per  la  instal·lació  de   parades per  a  la  venda no
sedentària en el mercat de Caldes de Montbui”.

- D'acord amb l’article 57.2 i 60 del Reglament de Patrimoni, 336/1988, de 17
d’octubre, en relació amb l’article 86.2 de la Llei 33/2003.

- D'acord amb l’article 92.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni
de les Administracions públiques, per tal de garantir els principis d’objectivitat,
publicitat  i  concurrència exigits per l’article 57.3 del  Reglament de patrimoni
dels ens locals.

- D'acord amb els articles 92 i 93 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre. 

- D'acord amb la Llei de Bases de Règim Local, 7/1985, de 2 d’abril, i amb el
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya. 

- D'acord amb la Llei de Bases de Règim Local, 7/1985, de 2 d’abril, i amb el
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Aprovar la concessió d'ús privatiu de domini públic per la instal·lació de
parades per a la venda no sedentària en el mercat de Caldes de Montbui, a la
sol·licitud:

Sector comercial1 Parada núm. Carrer Metres disponibles

Equipament de la llar 226 Montserrat  3 
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Segon.  Notificar  l'aprovació  de  la  concessió  a  la  persona  interessada,  M.
Carme Salvador Martell, que haurà d'aportar la documentació original exigida
per a la venda no sedentària, en un termini de 20 dies hàbils des de la recepció
de la notificació.

Tercer. Comunicar el present acord al  departament de Promoció Econòmica
d'aquest Ajuntament.

14.  AUTORITZAR  LA  COMPATIBILITAT  DEL  SENYOR  ALBERT  TERRÉ
PARRAS,  PER  EXERCIR  UNA  SEGONA  ACTIVITAT  PÚBLICA  A
L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE MAR.

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, senyor Personat.”

Pren la paraula el senyor Personat:
“Gràcies senyor alcalde, hem rebut una petició de l'ajuntament d'Arenys de Mar
que ens demanen si podíem cedir en comissió de servei al cap de Recursos
Humans nostre, perquè es veu que tenen algun problema amb l'organització o
els hi manca el cap de Recursos Humans d'allà, que està de baixa fa dies, i bé,
ells coneixen a l'Albert i  jo penso que és un bon cap de Recursos Humans
perquè  de  fet  l'han  cridat  diverses  vegades  de  la  Diputació  per  donar
conferències i donar algun curset, l'han vist,  creuen que pot ser la solució a
l'ajuntament d'Arenys, han fet un Decret demanant-lo a nosaltres i ens han dit
que corria una miqueta de presa, si el podíem deixar el dia 29.
Evidentment nosaltres no tenim cap problema, aleshores com diu el  senyor
secretari estarà un matí, el dilluns al matí estarà a l'ajuntament d'Arenys i a la
tarda  tornarà  a  estar  aquí,  per  tant  estarà  tota  la  setmana  aquí.  Farà  les
mateixes hores, l'únic que el matí del dilluns estarà a Arenys.
La Llei ho permet, ho contempla, tant el sou, com la categoria, com el fet de
deixar en comissió de servei a un altre ajuntament, i creiem que bé, que podem
atendre la petició d'aquest senyor de poder ajudar a l'ajuntament d'Arenys de
Mar. Entre altres coses perquè a nosaltres si ens calgués també ens agradaria
que ens ajudessin.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé, gràcies, hi ha dubtes? Intervencions? Senyor Olóndriz.”
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Pren la paraula el senyor Olóndriz:
“Gràcies, bé, res a dir pel fet que aquest treballador pugui anar a treballar a un
altre lloc, perquè la Llei li permet, els drets dels treballadors s'han de respectar.
Només volia fer un comentari que no, segurament tampoc tenim la solució aquí
a Caldes. En un moment on el treball està, és precari, hi ha molta gent a l'atur,
que encara hi hagi gent que pugui tenir més feina, més feina de la jornada
complerta i hi hagi gent que no tingui feina, és una mica paradoxal. 
Evidentment no ho podem evitar. Segurament tampoc ho volem evitar perquè
és un dret dels treballadors i amb una situació de normalitat laboral estaria bé,
però en aquests moments crec que en lloc de fer altres resolucions qui les ha
de fer, que van en contra dels mateixos drets dels treballadors, podien ajustar
precisament aquestes coses, no? La limitació d'hores treballades o impedir que
se'n treballessin més. Res més, fet aquest comentari, jo m'abstindré.”    

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

Pren la paraula la senyora Romano:
“Bé, el nostre vot en aquest cas serà l'abstenció, però voldríem saber, o si ens
poden  dir  quants  treballadors  a  dia  d'avui  a  l'Ajuntament  de  Caldes  tenen
compatibilitat? Gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Senyor Personat.”

Pren la paraula el senyor Personat:
“Gràcies, li dic de memòria, tres segur que conec, no sé si hi ha algú més que
ja quan estava a la regidoria no ho sé, des de que hi sóc, tres s'han passat  per
aquí el ple per demanar la compatibilitat per poder treballar. No sé si n'hi ha
algun més?”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, doncs passem a la votació d'aquest punt.”                                     

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per  majoria absoluta dels presents
[10  vots  favorables  dels  membres  del  grup  municipal  d’ERC  (10)  i  7
abstencions de CIU (3); del PSC (2); del PPC (1) i d’ICV-EUiA (1)],

             
            ACORDA:

   
Identificació de l’expedient 

Expedient de Recursos Humans, relatiu a la declaració de compatibilitat  per
exercir una segona activitat pública al senyor Albert Terré Parras.
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DICTAMEN

Antecedents 

I. El senyor Albert Terré Parras és empleat laboral de l’Ajuntament de Caldes
de Montbui, amb la categoria de cap del servei de Recursos Humans.

II. L’Ajuntament d’Arenys de Mar, mitjançant decret d’alcaldia 1274/2014, de 22
de setembre, ha sol·licitat a l’Ajuntament de Caldes de Montbui la col·laboració
del senyor Albert Terré Parras, per un termini de sis mesos, a temps parcial, a
raó d’un dia a la setmana, els dilluns, en horari de matí, amb un vint per cent de
la jornada, respecte a la jornada a temps total, per donar suport i col·laboració
a l’Ajuntament d’Arenys de Mar, com a conseqüència de la situació descrita en
els antecedents del decret esmentat, i que s’adjunta a l’expedient.

III. En data 23 de setembre de 2014, registre d’entrada 8114, el senyor Albert
Terré ha presentat sol·licitud al Registre General d’aquest Ajuntament, sobre
compatibilitat de la seva activitat a l’Ajuntament de Caldes de Montbui, amb una
segona activitat pública a l’Ajuntament d’Arenys de Mar.

IV. El senyor Albert Terré Parras ha expressat la seva conformitat en prestar
serveis a l’Ajuntament d’Arenys de Mar, en els termes de la sol·licitud d’aquella
Corporació.

V. La suma de les retribucions que el senyor Albert Terré percep a l’Ajuntament
de Caldes de Montbui, més les que hagi de percebre a l’Ajuntament d’Arenys
de Mar, no podran superar les retribucions de director general per a l’any 2014,
segons  la  Llei  22/2013,  de  23  de  desembre  de  Pressupostos  Generals  de
l’Estat per l’any 2014, ni les retribucions de l’activitat principal a l’Ajuntament de
Caldes de Montbui, estimada en règim de dedicació ordinària, incrementada en
un 35%.

VI. La jornada del senyor Albert Terré a l’Ajuntament de Caldes de Montbui és
amb caràcter flexible anual, per la qual cosa no hi ha incompatibilitat d’horari.

Fonaments de dret

Articles 3 i  7 de la Llei  53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques.

Articles 4, 5, 9 i 21 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, de d’incompatibilitats
del personal al servei de l’Administració de la Generalitat.

Articles 54.s) i 324.e) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals de Catalunya.

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

Primer. Autoritzar la compatibilitat del senyor Albert Terré Parras, per exercir
una segona activitat pública a  l’Ajuntament d’Arenys de Mar, d’acord amb la
declaració de compatibilitat/incompatibilitat aportada per l’empleat de data 23
de setembre de 2014, i amb els termes definits en els antecedents d’aquesta
proposta.

Segon. Les hores no treballades pel senyor Albert Terré els dilluns pel matí a
l’Ajuntament de Caldes de Montbui,  seran treballades per aquest  durant els
dilluns per la tarda, i la resta dels dies laborables de la setmana, mentre duri
aquesta situació

Tercer.  Comunicar  aquesta  resolució  al  senyor  Albert  Terré  Parras  i  a
l’Ajuntament d’Arenys de Mar.

15. MOCIÓ

MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU, PSC I PPC
AL  PLE  DE  L'AJUNTAMENT  SOBRE  LA  DESAFECTACIÓ  DELS
TERRENYS  DEL  MUNICIPI  AFECTATS  PEL  TRAÇAT  DE  L'AUTOVIA
ORBITAL  (QUART  CINTURÓ)  I  MOCIÓ  TRANSACCIONAL  A  LA
TOTALITAT QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D'ERC DE SUPORT A
LES GESTIONS DE L'EQUIP DE GOVERN DE CALDES DE MONTBUI PER
LA  SUPRESSIÓ  DE  L'AFECTACIÓ  DE  L'AUTOVIA  ORBITAL  DE
BARCELONA AL TERME MUNICIPAL.

El senyor secretari llegeix literalment la moció.

Pren la paraula el senyor Olóndriz:
“Una qüestió d'ordre perquè jo no tenia entès que es votaven dues mocions, he
vist  creuats  correus  entre  els  que  es  presentaven  les  mocions  i  l'equip  de
govern i ara ben bé no sé quines són les que portem a votació, suposo que ara
les llegiran i  hauré d'estar atent,  però realment  no podem evitar  votar  dues
mocions sobre el quart cinturo d'una similitud bastant evident? Però feu si us
plau.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Sí, de fet s'ha intentat. Jo el que faria és llegir, també per deferència al públic i
la gent que ens està seguint, llegir les mocions, que tenen un contingut en part
diferent i després explicarem el que s'ha fet per intentar arribar a un acord que
fins a aquest moment no ha estat possible.”

Pren la paraula el senyor Olóndriz:
“En qualsevol cas farem dues votacions, doncs?”
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Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Si no acabem transaccionant, sí.”

Pren la paraula el senyor Olóndriz:
“Intenteu evitar-ho, si us plau.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Senyor secretari, si us plau.” 
   
Pren la paraula el senyor alcalde:
“A veure, hi ha una intervenció, senyora Coll.”

Pren la paraula la senyora Coll:
“Disculpa la interrupció. Però es que aquesta setmana com que hi ha hagut
dificultats també per la trobada i tal, comentàvem els que presentem la primera
moció que es va presentar a la informativa, si ho voleu i com que no hi ha hagut
temps, podríem deixar el punt sobre la taula i consensuar-ne una amb més
calma pel pròxim Ple, si ho creieu oportú, i evitar també la lectura d'aquestes
mocions tan llargues, per nosaltres no hi ha problema.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Bé, això és un prec adreçat a tots els grups municipals, per tant demanaré que
us pronuncieu i també ens pronunciarem nosaltres, senyora Romano.”

Pren la paraula la senyora Romano:
“Bé,  doncs  seguint  una  mica  amb  el  que  deia  la  regidora  senyora  Coll,
presentar les dues mocions que en definitiva el objectiu és el mateix, potser
entre tots,  vam tenir  una reunió amb la  portaveu d'Esquerra i  vam intentar
consensuar, però aquell dia tampoc hi havia la senyora Coll, ni el senyor Pau i
creiem que seria  bo deixar  les dues mocions sobre la  taula  i  en el  proper
plenari arribar entre tots a un consens, no? Perquè la finalitat és la mateixa,
gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé, per Esquerra Republicana doncs no hi ha inconvenient en deixar-ho
sobre  la  taula,  però  abans  vull  que  consti  en  acta  que  no  estem  parlant
exactament del  mateix contingut i  és per això que hem entrat una proposta
alternativa, sinó no ho haguéssim fet, i jo crec que hi havia una divergència de
fons i si m'ho permeten ho explico.
Hi ha una moció que diu literalment que s'accepta el traçat proposat pel Bosc
Gran i Esquerra Republicana no accepta el traçat proposat pel Bosc Gran i per
tant,  nosaltres estem a favor  de desafectar  el  quart  cinturó,  però estem en
contra  del  quart  cinturó.  I  si  llegim  la  moció  presentada  pel  Partit  dels
Socialistes,  pel  Partit  Popular  i  per  Convergència  i  Unió  s'interpreta  o
interpretem que esteu a favor del quart cinturó, però no esteu a favor del traçat
actual i de l'afectació i, per tant, no estem parlant de ben bé el mateix, però
deixem-ho sobre la taula, negociem-ho i parlem-ho.
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Molt bé, doncs queda retirat aquest punt.”  

En  conseqüència  el  Ple  de  l’Ajuntament,  per  unanimitat  dels  presents  [17
membres dels grups municipals d’ERC (10); de CIU (3); del PSC (2); del PPC
(1)  i  d’ICV-EUiA  (1)],  acorda  deixar  sobre  la  taula  el  text  de  la  moció  per
consensuar-lo.

  
MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU, PSC I PPC
AL PLE DE L'AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI PER SOLLICITAR
EN AL MINISTERI DE FOMENT I A LA GENERALITAT DE CATALUNYA LA
DESAFECTACIÓ  DELS  TERRENYS  DEL  MUNICIPI  AFECTATS  PEL
TRAÇAT DE L'AUTOVIA  ORBITAL (“QUART CINTURÓ”)  I  INICIAR ELS
TRÀMITS PER MODIFICAR EL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA
MUNICPAL, PER ELIMINAR LA RESERVA DE TERRENYS DESTINATS PEL
SEU PAS.

ATÈS que des de fa vint anys moltes entitats cíviques, socials, econòmiques,
empresarials,  ecologistes,  sindicals  i  polítiques  així  com  nombrosos
ajuntaments han vingut denunciant que el marc de les projeccions de la via
coneguda  com  a  Quart  Cinturó  formava  part  d'un  model  de  territori  i
d'infraestructures  amb una  gran  manca  d’anàlisis,  que  atemptava  contra  el
medi  natural  amb  un  fort  impacte  territorial  al  llarg  del  seu  traçat,  que  no
donava resposta als reptes de la mobilitat de la societat del segle XXI, que
s’hauria de prioritzar la millora de la xarxa viària existent i el transport públic per
tal de superar el dèficit històric de xarxa respecte d'altres països europeus i per
garantir la mobilitat sostenible en el conjunt del territori.

ATÈS que la “Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido
de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero” estableix en el seus articles 6
i 7 els terminis que disposen les parts per realitzar els diversos tràmits que
intervenen en l'avaluació ambiental de projectes.

ATÈS que l’Ajuntament de Caldes de Montbui va aprovar per unanimitat en el
Ple de l’Ajuntament del 30 setembre 2010 les al·legacions al  nou traçat del
projecte del “quart cinturó” o Autovia Orbital.

ATÈS que  l’entitat  ADENC  va  trametre  al  Ministerio  de  Agricultura,
Alimentación  y  Medio  Ambiente  la  petició  de  caducitat  del  referit  expedient
entenent que qualsevol altra resolució suposaria una clara conculcació del dret
ambiental, a quina petició es varen sumar els plens municipals de l'Ametlla del
Vallès, Caldes de Montbui, les Franqueses del Vallès, Lliçà d'Amunt, Sabadell i
Terrassa.

ATÈS que  el  17  de desembre  de 2012  la  Dirección  General  de  Calidad y
Evaluación  Ambiental  y  Medio  Natural  va  emetre  una  resolució  declarant
acabat el procediment i acordant l'arxiu  de l'expedient d'avaluació ambiental
del projecte "Cierre de la Autovia Orbital de Barcelona”. 
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ATÈS que  aquesta  resolució  té  una  gran  transcendència  ja  que  implica
començar de nou la tramitació del procediment ambiental del “quart cinturó” per
tal  de  garantir  els  objectius  de  màxim  respecte  als  valors  ambientals  del
territori.

ATÈS que  donada  la  caducitat  de  l’expedient  d’avaluació  ambiental  de
l’esmentat projecte és un bon moment per recordar que en el Pla Territorial
Parcial de la Regió Metropolitana de Barcelona (PTPRMB) s’inclouen diverses
propostes de traçat del “quart cinturó”, una de les quals era la del Ministerio de
Fomento que ara ha quedat sense efecte en tant que en el mateix PTPRMB es
preveu que caldrà fer estudis posteriors per determinar una solució a la millora
de  comunicacions  en  aquest  àmbit  que  incorpori  també  les  previsions  de
transport  públic  i,  especialment,  el  ferroviari  entre  les  dues  comarques  del
Vallès.

ATÈS que, d'altra banda, conforme al vigent Estatut d’Autonomia de Catalunya,
article  140.5,  correspon  a  la  Generalitat  de  Catalunya   la  competència
exclusiva  sobre  la  seva xarxa  viària  en  tot  l'àmbit  territorial  de  Catalunya i
també la participació en la gestió de la xarxa de l'Estat a Catalunya d'acord
amb el que estableix la normativa estatal. 

ATÈS que aquesta competència inclou en tot cas l'ordenació, la planificació i la
gestió integrada de la xarxa viària de Catalunya i la connectivitat dels elements
que  integren  la  xarxa  viària  de  Catalunya  entre  ells  o  amb  altres
infraestructures del transport o altres xarxes i amb el màxim consens del poble
català.

ATÈS que en el Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a
l’any 2014 aprovat  i publicat en el BOE en data 2 de desembre 2013 es va
acordar  retirar  les inversions pel  “quart  cinturó”  en el  tram denominat  B-40
Terrassa-Granollers.

ATÈS que el  Conseller  de Territori  i  Sostenibilitat  ha fet  públic  en diverses
ocasions que fins l’any 2017 no es preveu la possibilitat de reprendre la seva
execució.

ATÈS  que  les  traces  de  les  infraestructures  proposades  en  un  dels  nous
traçats, que afectaria el municipi de Caldes, només es va posar de manifest la
necessitat de corregir la proposta per tal de preservar el Bosc Gran, la Riera de
Caldes  i  altres  zones  d'interès  ambiental  per  a  la  Vila  i  el  seu  entorn,  tot
acceptant el traçat. 

ATÈS que a l’Ajuntament de Caldes de Montbui a l’any 2007 ja es van iniciar
converses amb el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya per sol·licitar la desafectació dels terrenys afectats
pels del “quart cinturó”.

ATÈS que altres municipis del Vallès Oriental ja varen aprovat iniciar, alguns fa
més d’un any, la desafecció del traçat aprovat en el seus planejaments. 

60



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

ATÈS que el Ple del Parlament de Catalunya, el proppassat 25 d’Abril de 2014,
va aprovar una moció sobre les infraestructures viàries per al desenvolupament
econòmic i que en el seu apartat d) instava l’Estat a “Reprendre, d’acord amb
el  Ministeri  de  Foment,  les  negociacions  per  a  consensuar  una  solució  al
disseny de l’autovia B-40 al pas pels termes municipals del Vallès Oriental.”

ATÈS que el Text Refós Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal de Caldes de
Montbui/2008 indica que aquesta  reserva   de   sòl   està   fonamentalment
ubicada  en   el   sòl   no urbanitzable i, per tant, en el moment en que es
determini el seu traçat definitiu, la resta de sòls  que  no quedin inclosos en
el sistema viari  restaran en règim de sòl no   urbanitzable, amb la
qualificació que estarà en funció de les seves característiques i del seu
entorn immediat

VIST que sistema de reserva viària,  en sòl qualificat urbà, incideix sobre el
Sector B-4 (Sector Sud) i Sector B-5 (Can Camp), en les zones verdes del Barri
dels  Lledoners  i  Can  Maspons  així  com  el  Polígon  Industrial  La  Borda  i
coincidint amb la reserva del sòl de verd de protecció del Pla Parcial La Borda i
afecta de ple en el càlcul del sostre màxim total de les parcel·les que queden
afectades.

VIST que el manteniment de l’afectació del terrenys per on es preveia el pas
del “quart cinturó” provoca una situació de desvalorització per als veïns així
com pel  Teixit  Empresarial  del  municipi  de  Caldes  de  Montbui  a  l’hora  de
realitzar  inversions, millores o en la seva continuïtat  futura, amb el perjudici
econòmic que això suposa.

Els Grups Municipals de CIU, PSC i PPC a l’Ajuntament de Caldes proposen al
seu Ple l’adopció dels següents acord:

PRIMER.-  INICIAR els tràmits per demanar al MINISTERIO DE FOMENTO i
a  la  GENERALITAT  DE  CATALUNYA  la  desafectació  dels  terrenys  del
municipi, afectats pel traçat del l’AUTOVIA ORBITAL (“QUART CINTURÓ”),
atès que:

La situació d’aquesta  Autovia  Orbital  està supeditada,  en primer  lloc,  a  la
nova redacció de  l'expedient d'avaluació ambiental del projecte i, en segon
lloc, a la incerta viabilitat econòmica de la seva execució.

Les traces de les infraestructures proposades en els nous traçats s’allunyen
uns quants kilòmetres del traçat aprovat.

La situació actual de desvalorització per als veïns i per al teixit empresarial del
Municipi de Caldes de Montbui a l’hora de realitzar inversions o millores en les
seves propietats o en la seva continuïtat futura, amb el perjudici  econòmic
que això suposa.

La  pèrdua  imminent  i  futura  de  viabilitat  de  creixement  econòmic,
majoritàriament del  Polígon d’Activitat  Empresarial,  ubicat  en el  Polígon la
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Borda, fins i tot per millorar la competitivitat de petites i mitjanes empreses
amb la conseqüent creació de nous llocs de treball.

SEGON.- INICIAR els tràmits per a la redacció del nou Planejament General
d’Ordenació Urbanística en el Municipi de Caldes de Montbui per eliminar la
reserva, fins la definició del nou traçat definitiu.

TERCER.-  DONAR  trasllat  d’aquest  acord  als  Grups  Parlamentaris  de  la
Generalitat de Catalunya.

QUART.- COMUNICAR aquest acord els propietaris dels terrenys afectats.

CINQUÈ.- COMUNICAR aquest acord a tots els Municipis del Vallès Oriental
afectats pel traçat, així com als adherits a Associació de Municipis de l'Eix de
la Riera de Caldes (AMERC).

SISÈ.-  COMUNICAR  aquest  acord  als  representants  de  l’Associació
d’Empresaris de Caldes de Montbui (ADEC-PYMEC) per a la seva difusió. 

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ERC DE SUPORT A LES
GESTIONS DE L'EQUIP DE GOVERN DE CALDES DE MONTBUI PER LA
SUPRESSIÓ  DE  LA  AFECTACIÓ  DE  L'AUTOVIA  ORBITAL  DE
BARCELONA AL TERME MUNICIPAL DE CALDES DE MONTBUI

Atenent  a  l’actual  incertesa  sobre  el  traçat  definitiu  de  l'autovia  orbital  de
Barcelona, altrament coneguda com a Quart Cinturó, i atès que el traçat previst
al Pla General d’Ordenació Urbanística de Caldes de Montbui afecta i limita
l’aprofitament  de  finques  industrials  i  agrícoles,  l'equip  de  govern  de
l'Ajuntament de Caldes de Montbui va emprendre durant el 2013 gestions per
aconseguir la supressió de l'afectació de dita infraestructura al terme municipal
de Caldes.
A principis de 2014, i arrel d’una sol·licitud d’activitat en una parcel·la industrial
del  polígon  La  Borda  afectada per  la  Autovia  Orbital  de  Barcelona,  es  va
obtenir una resposta del Ministerio de Fomento en què es manifestava en un
paràgraf respecte a l'afectació que ens ocupa, “(...) se desconoce las razones
de la constancia urbanística de dicha reserva, porque no responde a ningún
estudio de carreteras aprobado, siquiera provisionalmente, por el Ministerio de
Fomento. (...)”. 
El 28 de febrer de 2014 es va crear l'expedient TP202-2014-2 amb el nom de
Modificació puntual relativa a la supressió de l'afectació de l'autovia orbital de
Barcelona al terme municipal de Caldes de Montbui.
El 24 de juliol de 2014 es va mantenir reunió amb la senyora Isabel Boluda
Monzó, cap del Servei Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità de Barcelona
II del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya,
amb l'assistència per part de l'Ajuntament de Caldes de Montbui del senyor
Vicenç Personat, regidor d'urbanisme, el senyor Joan Busquets, cap de serveis
territorials,  i  el  senyor  Xavier  Cavero,  arquitecte  municipal,  per  exposar  la
necessitat de desafectar a nivell urbanístic els terrenys afectats per la autovia
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orbital.  La resposta fou que a nivell  urbanístic no hi  havia cap impediment,
sempre que es disposés d'informe favorable del Ministerio de Fomento.

El 2 de setembre de 2014 es va mantenir reunió amb el Sr. Agustí Serra i
Monté, director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per tractar sobre el
tema que ens ocupa,  amb la  assistència del  senyor  Jordi  Solé,  alcalde  de
Caldes  de  Montbui,  del  senyor  Vicenç  Personat,  regidor  d'urbanisme  de
l'Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui,  el  president  i  el  vice-president  de
l'Associació d'Empresaris de Caldes de   Montbui, exposant-li la necessitat de
què  la  Generalitat  de  Catalunya  prengués  la  iniciativa  per  desafectar  els
terrenys afectats per l'autovia orbital en tot el seu recorregut i no només els del
terme  municipal  de  Caldes  de  Montbui.  Davant  aquest  plantejament  es  va
acordar que seria més operatiu que fos l'Ajuntament de Caldes de Montbui qui
sol·licités  directament  la  desafectació  dels  terrenys  del  terme  municipal  de
Caldes de Montbui al Ministerio de Fomento. També es va acordar iniciar la
tramitació  de  la  modificació  puntual  del  planejament  per  la  seva  aprovació
inicial en el Ple Municipal del mes d’octubre de 2014. 
 
En data 3 de setembre de 2014 els Serveis Tècnics Municipals han iniciat els
treballs  de  redacció  de  la  Modificació  puntual  relativa  a  la  supressió  de
l'afectació de l'autovia orbital de Barcelona al terme municipal de Caldes de
Montbui, feina en la que continuen treballant, amb l’objectiu de poder portar
l’aprovació inicial de la modificació puntual al Ple del mes d’octubre, tal i com
es va acordar amb el director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme, i
sol·licitar, el mes aviat possible, informe favorable al Ministerio de Fomento 

Per  tots  aquests  motius,  i  a  proposta  del  Grup  Municipal  d’Esquerra
Republicana de Catalunya, el Ple de l’Ajuntament de Caldes de Montbui

ACORDA

1.- Recolzar al Govern Municipal en les seves actuacions, iniciades ja al  2013,
a fi de fer efectiva el més aviat possible la desafectació dels terrenys afectats
per l’Autovia orbital al terme municipal de Caldes de Montbui. 

2- Instar l’equip de govern a portar al Ple d’octubre de 2014 l’aprovació inicial
de  la  modificació  puntual  del  planejament  que  faci  possible  aquesta
desafectació.

3-  Instar  al  Ministerio  de  Fomento  a  emetre  informe  favorable  a  aquesta
desafectació.  

4.-  Notificar  aquest  acord  a  l’Associació  d’Empresaris  de  Caldes  (ADEC-
PIMEC),  a  la  Unió  de  Comerciants  i  Industrials  de  Caldes  i  a  la  resta  de
municipis del Vallès Oriental afectats pel traçat.

63



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

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

Des del número 816, de data 16 de juliol de 2014, fins al número 1040, de data
18 de setembre de 2014.

No hi ha intervencions.

17. DESPATX ORDINARI

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

Pren la paraula la senyora Grau:
“Volia aprofitar en aquest ple del mes de setembre, ja que durant la segona
quinzena d'octubre és la Festa Major de Caldes, per encoratjar a tothom que es
faci partícip de les activitats que es fan, que tenim un cap de setmana del dia
10 fins al dilluns 13 molt ple d'activitats i també per la Capvuitada tota una sèrie
d'activitats, i res més, moltes gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt  bé  gràcies,  doncs  entrem  a  l'apartat  de  Precs,  preguntes  i
interpel·lacions.”
 

18. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Ho farem de menor a major, com sempre, senyor Olóndriz.”

Pren la paraula el senyor Olóndriz:
“Tinc dues preguntes, una pregunta i una proposta.
La pregunta és a requeriment de les famílies del Calderí, i vista la resposta de
la Consellera Rigau pel que fa a la Resolució 599X del  Parlament sobre la
oferta  de  places  de  P3,  volen  saber  i  per  tant,  que  consti  en  acta,  m'han
demanat que faci la pregunta de quan s'ha produït la darrera reunió de la Taula
de Planificació i quan serà la propera? Quina serà la posició de l'Ajuntament en
la propera Taula de Planificació en relació  amb aquesta qüestió? I  aquesta
postura s'ajustarà amb la moció presentada i  aprovada el passat ple de 29
d'abril de 2014? Són les tres preguntes que em fan.
Passo al segon punt, que és una proposta, proposta d'austeritat jo li dic, sense
pretensions que la porteu a terme, però penso que és bo que l'escolteu i si
voleu la teniu en compte.
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Que pel any 1987, fa més o menys, entre el 87 i el 90, fa uns 24 anys, es van
posar en servei els que anomenem aparcaments de l'escorxador i les plantes
superiors,  durant aquests 24 anys aquest aparcament ha donat un servei a
Caldes  de  forma  provisional,  d'una  manera  més  o  menys  adequada,  en
moments s'ha hagut  d'intervenir  per millorar-lo,  en moments doncs ha estat
més ple o amb més ocupació o amb menys. 
És evident que les coses han canviat en 24 anys, i ara vosaltres heu habilitat
altres espais, forces espais per tot el poble, també de manera provisional -per
cert que el redactat d'aquells cartells que diu que és provisional, no acaba de
quedar clar quina mena de zona és aquella, però bé, a part d'això-, heu habilitat
uns espais a l'espera de construir un nou aparcament. 
La proposta d'austeritat que jo faria, després de l'experiència de 24 anys amb
un aparcament que ha anat  més o menys  bé -no vull  dir  que ens haguem
d'esperar 24 anys més-, però sinó que aturem, deixem en un calaix, no ens
oblidem si voleu, la construcció d'un aparcament a la plaça de l'Església davant
de  les  Hortes  i  funcionant  amb aquests  llocs  provisionals  perquè  d'entrada
tindríem  una  sèrie  de  beneficis,  un  estalvi  econòmic  important  de  manera
immediata, no hauríem de fer una despesa important vinguin els diners d'on
vinguin, tindríem més temps per estudiar una millor solució per a la mobilitat
dels cotxes de Caldes, la mobilitat de les persones per Caldes. 
Això  és  una  demanda  que  he  anat  fent  reiteradament,  el  poder  estudiar
col·lectivament, estudiar entre tots com fer-ho, destinar energies i recursos que
destinarem des de l'Ajuntament en aquests projectes. Ja no estic parlant dels
diners sinó de treballadors, recursos, regidors, a altres coses prioritàries, per
exemple podíem dedicar-ho a estudiar solucions d'habitatge protegit o de nous
habitatges, o de recuperació d'habitatges buids que si destinessin, si no fem
aquest pàrquing, les podríem destinar, tindríem més energia per fer això. 
I  la  possibilitat,  un cop més,  d'endegar  un procés de participació ciutadana
similar o millor, si pot ser, del que vam fer per l'avinguda Pi i Margall.
Jo crec que, entenc que serà difícil  que em feu cas, que accepteu aquesta
proposta,  però crec que com a mínim la reflexió volia que quedés sobre la
taula, no? Ja està.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé, gràcies, hi havia més intervencions? Més preguntes? No? Endavant,
endavant”

Pren la paraula el senyor Olóndriz:
“Respecte a allò del quart cinturó, voldria felicitar-vos per no fer, entre cometes,
el  ridícul,  de  presentar  dues  mocions  amb  les  diferències,  constatables
evidentment, i per intentar evitar-ho us havia portat a tots els grups, algú potser
no ho necessita, un fulletó del Vallès contra el quart cinturó. Un per cada grup,
que potser us servirà sobretot els que us incorporeu a estar en contra del quart
cinturó perquè a l'hora de consensuar, tinguem criteris similars i els puguem
posar  en marxa,  alguns ja  sé que ho teniu  i  ho  teniu  també molt  assumit,
gràcies.”
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Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé, gràcies, senyora Coll.”

Pren la paraula la senyora Coll:
“Bé, moltes gràcies, ara just el regidor que li volia fer la consulta, no hi és, però
segurament  m'ho  podran  dir  vostès,  o  no.  És  que  estem  pràcticament  a
l'octubre i sempre hem vingut demanant tenir temps per treballar o poder fer
aportacions a les ordenances i els pressupostos. Al regidor li volia dir, en tot
cas demanar això, a veure, perquè es clar, estem molt justos de temps i el
setembre ha passat volant i ens trobarem d'aquí dos dies havent de discutir
aquesta qüestió, i bé, tenir cert temps de maniobra, de poder fer aportacions i
intercanvi, després que passi el que passi, però que almenys haguem tingut
aquesta oportunitat, no? I a veure si ho té previst? Gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé, gràcies, si no hi ha més preguntes? Passarem a contestar tot el que
ha anat sortint. Per respondre la pregunta sobre el Calderí, passo la paraula a
la regidora Guiteras”

Pren la paraula la senyora Guiteras:
“Gràcies,  bona nit,  sé  que els  pares  del  Calderí  van enviar  una carta  a  la
Consellera Rigau i que va contestar el director de Serveis Territorials perquè és
qui ho fa, i que al final d'aquesta carta deia que ja se'n parlaria a la Taula Mixta,
Taula  de  Planificació  Mixta.  En  aquesta  taula  hi  hauria  d'haver,  hi  hauria
d'haver l'Ajuntament i el Departament. Estaria bé fer aquesta Taula, estaria bé
que s'hagués fet algun cop, estaria bé que el Departament, com a mínim, ens
consultés. 
El Departament d'Ensenyament, l'únic, l'únic que demana a l'Ajuntament i que
deixa en l'Ajuntament, és que li donem les dades del cens de la població, cada
any el mes de setembre ens demana les dades del cens de la població i prou.
La  resta,  la  resta,  tot  ho  decideix  el  Departament  sol.  Nosaltres  li  podem
demanar, i ho fem, eh! Demanem tot el que creiem que és necessari, tot el que
s'ha demanat en el Consell Escolar Municipal, algunes coses que ens demanen
en els consells escolars de les escoles, però la Taula de Planificació no s'ha fet
mai, des que jo hi sóc, mai, i  sé que antigament tampoc. Per tant, ells han
respost amb aquesta, amb aquest paràgraf en què hi havia aquesta expressió
però no l'han complert mai, per tant, amb tot això no li puc dir res més.”

Pren la paraula el senyor Olóndriz:
“Només  suggerir  que  quan  es  demanin  dades  o  potser  abans,  enviar  la
reclamació de fer aquesta taula i la postura del Consistori perquè és unànime
en aquest sentit respecte a les places de P3. Ja sé que no ens convoquen,
però  enviem algun comunicat o alguna carta de proposta.”

66



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

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé, pel que fa a l'aparcament, li agraeixo la reflexió, consta en acta, però
no la compartim com ja es pot imaginar, perquè la majoria d'aparcaments, la
gran majoria d'aparcaments els tenim en terrenys privats provisionalment d'ús
públic. Exactament això és el que posa el cartell. Jo crec que queda bastant
clar, no sé si sintàcticament caldria mirar alguna cosa, però la idea és que són
terrenys privats que estan cedits temporalment a l'Ajuntament. 
Llavors  el  dia  que no estiguin  cedits  per  aquest  ús  o  senzillament  que  no
estiguin cedits i que s'hi desenvolupin promocions d'habitatge, què farem? Ens
posarem tots a corre  per solucionar un problema que a mi em sembla que és
evident  que  existeix,  sobretot  en  determinades  zones  del  municipi  i  en
determinats horaris, per tant, el que volem fer és avançar-nos a això, no volem
anar a última hora, cuita corrent i volem tenir un lloc definitiu que sabem que
passi el que passi serà un aparcament i si a mesura que passa el temps, anem
perdent aquestes cessions de terrenys privats a favor de l'Ajuntament, doncs
tindrem una opció alternativa que ja estarà en funcionament i  que, per tant,
podrà pal·liar en certa mesura, jo crec que en bastant mesura, el problema,
concretament el problema que tenim d'aparcament al centre del poble. 
Per tant, a més a més, ja fa temps que estem treballant en aquest projecte, la
redacció  ja  està  adjudicada,  s'està  treballant  en  la  redacció  d'aquest,
anteriorment  s'han  fet  passos  per  modificar  qüestions  de  planejament
urbanístic per poder permetre la ubicació d'aquest aparcament i, per tant, si ens
aturéssim ara això sí que seria molt antieconòmic, perquè li  asseguro que li
hem  dedicat  molts  esforços  i  ja  hi  hem  dedicat  partides  econòmiques
importants. 
I també vull deixar clar que el fet que fem un aparcament, no vol dir que no fem
altres coses, de fet fem moltes coses alhora i simultàniament i  també doncs
estem, vostè ha tret la qüestió de l'habitatge protegit, reconeixem d'entrada que
hi ha un dèficit molt gran d'habitatge protegit. La darrera promoció que es va fer
fa excessius anys que es va fer, no se'n ha fet més, però estem treballant amb
una promoció en concret i en altres mesures per poder posar a disposició de
qui necessiti habitatge, diguem en condicions beneficioses, sobretot per qui té
una necessitat social més urgent.
Hi havia la qüestió de les ordenances i del pressupost, senyor Marañés.”

Pren la paraula el senyor Marañés:
“Sí,  bon  vespre,  de  fet  seguint  la  tradició  d'aquests  últims  tres  anys,  us
convocaré  ara  la  setmana  que  ve  per  començar  a  parlar  de  taxes  i
pressupostos. Ja aprofito per convidar-vos a que també aporteu propostes i així
trenqueu  les  tendències  dels  últims  tres  anys,  que  excepte  un  grup,  el
Socialista, la resta han vingut d'oients. 
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Aprofito perquè he pogut fer la consulta pertinent, senyora Pou, sobre el tema
dels viatges, llavors en principi, no m'han sabut confirmar al 100% que fossin
diferents, però gairebé m'asseguren que ho són, llavors, en el cas que no ho
fossin, les úniques implicacions serien que s'hauria de fer una retrocessió de
l'ingrés.  De  totes  maneres  farem la  comprovació  per  estar-ne  segurs,  però
dubto molt que s'hagin duplicat dos viatges.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“De totes maneres per tornar a deixar clar, es tracta de viatges diferents, amb
cotxes diferents.
Bé en qualsevol cas deixem-ho aquí, tanquem la part formal del ple.”

L’alcalde aixeca la sessió a les 21 hores i 28 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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