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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió

Núm.:  12 / 2014
Caràcter: Ordinari 
Data:  27 de novembre 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
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

No assistents

Maria Pilar Aznar López, regidora

Secretari

Montserrat Campos Bermúdez, secretari acctal.
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0. Incorporar d’urgència un punt dins de l’ordre del dia.

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

- Aprovar la petició de designar el portaveu del grup municipal de CiU en
relació amb el membre integrant de la Junta de Portaveus de l'Ajuntament
de Caldes de Montbui.

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per  majoria absoluta dels presents
[8 vots en contra dels membres del grup municipal d’ERC (8); i 7 vots a favor
de CIU (3);    del  PSC (2);    del  PPC (1)  i  d’ICV-EUiA  (1)],  ACORDA no
incorporar el punt a l’ordre del dia de la sessió.

Pren la paraula el senyor Personat:
“Bé, benvinguts, bona tarda a tothom, primer excusarem al nostre alcalde Jordi
Solé, està encallat amb el trànsit que hi ha a Barcelona, i també excusarem a la
regidora Maria Pilar  Aznar que està a l'estranger amb un intercanvi  que ha
proposat l'Associació Catalana de Municipis sobre experiències i de la pràctica
de la ciutadania ja que creien que Caldes tenia bastant a aportar i, per tant,
està en aquest intercanvi experimental.
Dit això, preguntaríem si hi ha algun portaveu que té algun punt per introduir
per urgència al ple? En tot cas que ens ho digui.”

Pren la paraula la senyora Pou:
“Si, bé, bona nit, hem entrat avui amb caràcter d'urgència, a l'igual que ahir vam
entrar també una moció, que no sé si es farà esment.
Vam entrar dues coses; ahir vam entrar una moció per la transparència i una
altra que hem entrat avui per referència a un nomenament de canvi momentani
de portaveu, si us plau.”

Pren la paraula el senyor Personat:
“Bé, perfecte, doncs anem a votar allò de la moció sobre la transparència per si
s'inclou per urgència, o no.
Bé, diuen que la moció a quedat sobre la taula, per tant no passarem a la
votació per admetre-la com urgent o no.
En el dia d'avui, en el ple d'avui. Aleshores, sí, evidentment s'ha presentat una
instància en la qual es demana com a únic punt l'assignació de portaveu del
grup municipal del polític municipal de Convergència i Unió, membre integrant
de la Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, titular Maria
Àngels Pou García i suplent Susana Vila Rios, això és la part expositiva, i en la
part  de la sol·licitud, ens diu,  que tinguem per feta les assignacions com a
membres integrants de la Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Caldes de
Montbui en qualitat de portaveu del grup polític municipal de Convergència i

2



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

Unió la regidora Maria Àngels Pou Garcia com a titular i de conformitat amb el
que estableix l'article 26.3 del ROM de Caldes de Montbui, com a suplent el
regidor Joan Vendrell Martí. 
Per tant, tenim aquí una incongruència on demanen en un lloc on es posa que
suplent  sigui  Susana  Vila  i  a  l'altre  ens  demana que  sigui  el  senyor  Joan
Vendrell, per tant demanaríem que ens aclarís aquesta situació per un costat.
Per l'altre costat, entenem també que la urgència no queda prou justificada, fan
una referència a la manca momentània de disponibilitat personal del regidor
Joan Vendrell, no ens diuen aquesta manca momentània si és a partir d'avui?
Si és a partir de demà? Si serà un mes? Si seran dos mesos? Si serà un any?
O serà per sempre? Per tant, no veiem aquí la urgència del tema, no queda
acreditada aquesta urgència, creiem.
I hem d'assenyalar també que l'article 41.4 del ROM assenyala que l'alcalde
podrà incloure aquests assumptes només per  raons d'urgència degudament
motivada  i  creiem  que  no  està  degudament  motivada.  A  més  tenim  una
incongruència ja que no sabem a qui hem de nomenar com a suplent, si al
senyor Joan Vendrell, que es el que demanen, o l'explicació prèvia que és la
senyora Susana. Per tant creiem que no es pot incloure com a urgència.”

Pren la paraula la senyora Pou:
“Disculpi, bona nit, per al·lusions, si us plau, podríem demanar que ens deixeu
veure la instància que hem entrat, si us plau, perquè és una decisió del grup
municipal i demanaríem si us plau a la secretària si ens pot dir que jurídicament
és una decisió del grup municipal i,  per tant, l'únic que fem és posar-ho en
coneixement perquè en quedi constància, no res més.”

Pren la paraula el senyor Personat:
“No,  per  posar-ho  en  coneixement  em  sembla  perfecta,  inclús,  fins  i  tot,
nosaltres no entrem a debatre si el nomenament de suplents és correcte o no,
perquè una part del ROM admet suplents de portaveus, però en canvi també
una part del ROM també diu clarament qui composa la Junta de Portaveus. 

No entrem a discutir això, si sí o si no, el que sí que convocarem serà una
Junta de Portaveus la propera setmana perquè entre tots decidim i entre tots
puguem  nomenar  suplents  en  cas  que  creiem  que  sigui  necessari  i  sinó
modifiquem el  ROM,  per  això  no  hi  ha  cap problema,  però  no  és  punt  de
urgència per ara.”

Pren la paraula la senyora Pou:
“No,  no,  perdoni,  es  que  m'ha  deixat  senyor  Vicenç  Personat,  si  us  plau,
perdoni, estem parlant d'una instància que hem entrat avui, que aquí no hi ha
cap incongruència, aquí està dient que es nomena un portaveu i aquí no diu res
del senyor Joan Vendrell, està dient que aquest senyor momentàniament no
podrà estar i per això hem pres aquesta decisió, i és una decisió.”

Pren la paraula el senyor Personat:
“Li torno a llegir el que sol·liciten, li torno a llegir.”
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Pren la paraula la senyora Pou:
“Si us plau, posem-ho a votació si es pot, si us plau, gràcies.”

Pren la paraula el senyor Personat:
“És un debat, digui el que hagi de dir.”

Pren la paraula la senyora Pou:
“S'ha de posar a votació, gràcies.”

Pren la paraula el senyor Personat:
“Digui el que hagi de dir i jo diré el que hagi de dir, d'acord?
La instància diu, sí sí, és la mateixa, no? La tinc jo, és la mateixa.
Bé, escolti'm, li tornaré a llegir, ja serà la tercera vegada que ho llegim, però és
igual, mentre tant anirem fent temps. 
Aquí  diu:  “Únic  punt:  designació  del  portaveu  del  grup  polític  municipal  de
Convergència  i  Unió,  membre  integrant  de  la  Junta  de  Portaveus  de
l'Ajuntament de Caldes de Montbui, Maria Àngels Pou García i suplent Susana
Vila Rios” això és el que demanen vostès, en exposen, i el que sol·liciten diu:
“Que l'Ajuntament  de  Caldes de Montbui   en  qualitat  de  portaveu  del  grup
polític municipal de Convergència i Unió a la regidora Maria Àngels Pou García
com a titular i de conformitat amb el que estableix l'article 23,6 del ROM de
Caldes de Montbui com a suplent del regidor Joan Vendrell Martí. Lògic, clar
dos  suplents,  bé,  i  de  conformitat  amb el  que  estableix  l'article  tal,  com a
suplent  al  regidor  Joan  Vendrell  Martí,  d'acord,  molt  bé,  d'acord,  votem  la
urgència, va.”  

Ordre del dia

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

2. Aprovar  inicialment  les  bases  reguladores  per  a  la  concessió  de
subvencions  per  a  projectes  de  cooperació  al  desenvolupament  i
solidaritat amb els pobles més desafavorits.

3.  Aprovar  l’expedient  de  modificació  de  crèdits  número  33/2014,  del
pressupost de l’Ajuntament de Caldes de Montbui de l’exercici 2014.

4.  Aprovar  l’expedient  de  modificació  de  crèdits  número  34/2014,  del
pressupost de l’Ajuntament de Caldes de Montbui de l’exercici 2014.

5.  Aprovar  inicialment  la  modificació  puntual  del  Pla  d’ordenació
urbanístic  municipal  referent  a  sistema  de  comunicacions  de  la  xarxa
viària territorial IV cinturó (clau CR). Expt. Núm. TP202-2014-00002.
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6. Aprovar el conveni d’expropiació de mutu acord entre l’Ajuntament de
Caldes de Montbui i els senyors Francesc Sutrias Asenjo i Joan Sutrias
Asenjo en relació amb l'obra anomenada Restauració del pont romànic i
la muralla medieval i integració en la ruta turística Passeig de la Riera.
Expt. Núm. TC601-2014-49.

7. Donar compte al Ple del decret núm. 1366/2014, de 14 de novembre,
corresponent  a  l’aprovació  de  les  obligacions  trimestrals  de
subministrament  d’informació  al  Ministeri  d’Hisenda  i  Administracions
Públiques corresponent al 3r. trimestre de 2014.

8. Donar compte al Ple dels informes sobre morositat calculats en termes
econòmics segons el Reial Decret 635/2014 referents al tercer trimestre de
2014.

9. Moció  que  presenten  els  Grups  Municipals  d’ERC  i  CiU  sobre  la
llicència esportiva espanyola única.

10. Moció  que  presenta  el  Grup  Municipal  de  CiU  de  rebuig  a  la
impugnació i suspensió de la normativa sobre la pobresa energètica.

11. Moció que presenta el Grup Municipal del PSC, relativa a la inclusió en
el Pressupost municipal de 2015, d'una aplicació per a la urbanització dels
accessos a l'escola Montbui.

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

13. Despatx ordinari

14. 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 30  D'OCTUBRE DE 2014.

Pren la paraula el senyor Personat:
“Hi ha alguna observació? Per tant s'aprova per assentiment.” 

En conseqüència el Ple, per unanimitat dels presents [15 vots favorables dels
membres dels grups municipals d’ERC (8); 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 30
d'octubre de 2014.

L'alcalde s'incorpora a la sessió plenària, essent les 20:10 hores.

2. APROVAR  INICIALMENT  LES  BASES  REGULADORES  PER  A  LA
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES DE COOPERACIÓ AL
DESENVOLUPAMENT  I  SOLIDARITAT  AMB  ELS  POBLES  MÉS
DESAFAVORITS.

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 Personat:
“Bé, passo la paraula al regidor Isidre Pineda.”

Pren la paraula el senyor Pineda: 
“Moltes gràcies, bon vespre, les bases que aprovem avui, han de regular les
futures  convocatòries  de  subvencions  a  projectes  per  a  la  cooperació  al
desenvolupament, aquesta és una qüestió que es va plantejar a la Taula de
Cooperació, Solidaritat, Pau i Drets Humans, de fet es va crear una comissió,
on formaven part algunes de les entitats de la Taula, com per exemple Caldes
Solidaria, Creu Roja, CCONG, amb l'objectiu de consensuar uns criteris marcs,
els quals havien de girar aquests projectes de cooperació que avui aprovem les
bases. 
Després de diverses sessions de treball, i que aprofito per agrair la feina que
han fet  els membres de la comissió i  els membres de la Taula en diverses
sessions, aquests criteris es van enviar al Fons Català de Cooperació que és
qui les va convertir,  qui va traslladar-les a bases, les bases la Comissió de
Cooperació les va adaptar una miqueta des d'una òptica, per dir-ho d'aquesta
manera, més Calderina, i es van presentar a una nova sessió de la Taula de
Cooperació on les vam acabar de consensuar.
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Tot plegat, un treball participatiu, i que ha donat un bon fruit des d'un espai de
participació ciutadana que ofereix l'Ajuntament.”

Pren la paraula el senyor Personat:
“Gràcies senyor Pineda, hi ha alguna pregunta? Una observació? Senyor Pau,
senyora Susana”

Pren la paraula el senyor Olóndriz:
“Bé, d'entrada dir que votaré a favor de les bases perquè res millor que tenir
unes bases a l'hora de concedir subvencions, o sigui unes bases vol dir uns
criteris, tant de bo anem estenent aquesta qüestió a tots els diners que des de
l'Ajuntament es donen via  subvencions,  que sempre siguin sota uns criteris
públics i coneguts.
Sense entrar en els detalls d'aquestes bases, que segur que són millorables,
però crec que al ser les primeres en cooperació, són prou bones com perquè
els hi donem suport i animar a l'equip de govern que pertoqui, que continuï per
aquest camí.”

Pren la paraula el senyor Personat:
“Senyora Coll, si us plau.”

Pren la paraula la senyora Coll:
“Bé, bona tarda, el nostre grup també votarà a favor de la proposta de bases
reguladores, ja els hi varem comentar a la Informativa que ens semblava bé
que es fes aquesta regulació de tot aquest procés, també varem demanar el
tema de les convocatòries i es va explicar que sortiria una convocatòria única, i
en tot cas creiem que aquesta és una primera proposta de bases, que s'ha
d'anar veien com a l'hora d'aplicar-les s'adapten a la realitat de Caldes, i doncs
que bé, que en aquest procés també estem disposats, quan s'hagin portat a
terme a veure si han funcionat? Si hi ha alguna cosa que millorar, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé, gràcies, bona nit  a tothom, passo la paraula a la regidora Susana
Vila.”

Pren la paraula la senyora Vila:
“Gràcies, senyor alcalde, bon vespre a tothom, el nostre grup votarà a favor,
ara  bé,  voldríem fer  un  prec.  Voldríem demanar  la  creació  d'un  comitè  de
valoració en el qual estiguéssim involucrats tots els grups municipals, generant
sinèrgies perquè puguin dir la seva opinió,  valorar els projectes presentats i
transmetre un informe sobre cada projecte, sempre la Junta de Govern Local
tindrà  l'última  paraula,  però  fer  partícips  a  tots  els  partits  representats  en
l'Ajuntament,  a  més de convidar  altres  partits  que no tinguin representants,
gràcies.”
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Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé, gràcies, passo la paraula al regidor Isidre Pineda.”  

Pren la paraula el senyor Pineda:
“Respecte a aquest comitè d'avaluació, sí que hi ha un comitè d'avaluació, i és
un  comitè  sobre  tot  enfocat  a  la  part  més  tècnica  i  així,  la  Comissió  de
Cooperació  que  es  deriva  de  la  taula,  on  tots  vostès  estan  convidats  per
exemple, així ho va decidir, o així ho vam consensuar. Els convido a participar
de les sessions de la Taula de Cooperació, hi ha alguns regidors de l'oposició
que hi participen, així que allà en aquest espai de participació ciutadana podran
dir i aportar les seves consideracions.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé, doncs si no hi ha més intervencions sobre aquest punt? Passem a la
seva votació.”      

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [16 vots
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); de CIU (3); del PSC
(2); del PPC (1) i d’ICV-EUiA (1)],

             
                 ACORDA:

   
Identificació de l’expedient 

Expedient número 9.7/2014, de Cooperació relatiu a l'aprovació de les bases
per  a  la  concessió  de  subvencions  per  a  projectes  de  cooperació  al
desenvolupament i solidaritat amb els pobles més desfavorits. 

DICTAMEN

Antecedents 

I. L’Ajuntament de Caldes de Montbui ve atorgant des de fa anys i participa del
finançament de projectes de cooperació internacional al desenvolupament.

II.  En data 5 de juny de 2013 responent a una voluntat ciutadana i política,
l'Ajuntament de Caldes de Montbui va obrir la Taula de Cooperació, Solidaritat i
Drets Humans (TCSDH), un espai de diàleg, de reflexió i de coordinació entre
entitats  socials  que permetés a la Regidoria de Cooperació de l'Ajuntament
gestionar  les  polítiques  públiques  en  temes  de  cooperació  internacional  al
desenvolupament, solidaritat, pau i drets humans amb diverses aportacions de
la ciutadania associada i a títol individual.
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III.  La  TCSDH va  proposar  a  l'Ajuntament  fer  una crida  entre  les  entitats  i
ONGD  per  presentar  projectes  de  cooperació  al  desenvolupament.  Amb
aquesta  finalitat  es  va  constituir  la  Comissió  de  cooperació  amb  l'encàrrec
d'elaborar un esborrany de bases per a projectes de cooperació per fer una
convocatòria pública.

IV. En data 3 de novembre de 2014 la Comissió de cooperació ha elaborat una
proposta  de  bases  per  a  la  concessió  de  subvencions  per  a  projectes  de
cooperació al  desenvolupament i  solidaritat  amb els  pobles més desfavorits
amb l'assessorament del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

Fonaments de dret

- Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Caldes de Montbui.
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer.  Aprovar  inicialment  les  bases  reguladores  per  a  la  concessió  de
subvencions per  a  projectes  de cooperació  al  desenvolupament  i  solidaritat
amb els pobles més desafavorits, que s’adjunten com a annex al present acord.

Segon. Sotmetre el document a informació pública mitjançant un anunci que
s’ha  de  publicar  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província,  al  Diari  Oficial  de  la
Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el
tauler d’anuncis de la Corporació, pel termini de 30 dies, per a la formulació de
reclamacions i al·legacions.

Tercer. Si un cop transcorregut aquest termini no s’han presentat al·legacions o
reclamacions,  l’acord  d’aprovació  inicial  s’entendrà  elevat  a  definitiu  sense
necessitat d’adopció d’acord exprés, i les bases entraran en vigor un cop es
publiqui el text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província.

Quart. Comunicar l’acord a les entitats i persones interessades. 
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3.  APROVAR  L’EXPEDIENT  DE  MODIFICACIÓ  DE  CRÈDITS  NÚMERO
33/2014,  DEL  PRESSUPOST  DE  L’AJUNTAMENT  DE  CALDES  DE
MONTBUI DE L’EXERCICI 2014.

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 [9
vots favorables dels membres del grup municipal d’ERC (9); i 7 abstencions de
CIU (3); del PSC (2); del PPC (1) i d’ICV-EUiA (1)],

             
                ACORDA:

   
Identificació de l’expedient 

Expedient  número SEMC 9/2014,  relatiu  a la  modificació de crèdits  número
33/2014  del  pressupost  municipal  de  l’exercici  2014,  mitjançant  crèdits
extraordinaris.

DICTAMEN

Antecedents 

I.  L’Àrea de Serveis Territorials ha sol·licitat dur a terme una modificació de
crèdits per tal de poder realitzar unes despeses que no es poden demorar fins
a l’exercici  següent i  que en el  pressupost de la Corporació no hi  ha crèdit
previst. S’adjunta a l’expedient la sol·licitud amb l’ informe justificatiu.

II.  Es  detallen  les  aplicacions  pressupostàries  que  es  creen,  31.151.60001
Expropiació hort per Rehabilitació Pont Romànic i 31.151.60002 Adquisició hort
Hortes de Baix, finançades mitjançant la baixa de crèdits de despeses d’altres
aplicacions del pressupost vigent no compromeses, les dotacions de les quals
es consideren reductibles sense pertorbació del servei respectiu.

Per tant, l’expedient que es presenta té per objecte aprovar una modificació de
crèdits mitjançant crèdits extraordinaris per un import total de 7.248,66 euros. 

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

Articles 169, 170, 171 i 177 del  RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals; articles 35,36, 37 i 38
del RD 500/1990, de 20 d’abril; i, articles 6, 7, i 8 de les bases d’execució del
pressupost municipal vigent.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer.  Aprovar  l’expedient  de  modificació  de  crèdits  número  33/2014,  del
pressupost de l’Ajuntament de Caldes de Montbui de l’exercici  2014, per un
import  total  de  7.248,66 euros,  segons el  detall  següent,  on  s’especifica  la
previsió de la nova despesa i la seva font de finançament que és a càrrec de
baixes de crèdits de despeses d’altres aplicacions pressupostàries.

Segon. Exposar al públic aquesta modificació mitjançant publicació d’edicte al
BOP i en el tauler d’anuncis de la Casa Consistorial, en espai de 15 dies hàbils,
a efectes de possibles reclamacions segons estableixen els articles 169,170 i
171 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i considerar
definitivament aprovat l’expedient en el cas de no presentar-se reclamacions.

11

Org. Prog. Econ. Descripció
Crèdits 
extraordinaris

Baixa crèdits 
per anul.lació 

31 151 60001
Expropiació hort per Rehabilitació 
Pont Romànic 1.146,66

40 334 62300
Instal.lació quadres fixes per a 
esdeveniments 1.146,66

1.146,66 1.146,66

31 151 60002 Adquisició hort Hortes de Baix 6.102,00

40 334 62300
Instal.lació quadres fixes per a 
esdeveniments 4.350,00

40 334 62500 Mobiliari muntatge esdeveniments 1.752,00
6.102,00 6.102,00

TOTAL 7.248,66 7.248,66
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4.  APROVAR  L’EXPEDIENT  DE  MODIFICACIÓ  DE  CRÈDITS  NÚMERO
34/2014,  DEL  PRESSUPOST  DE  L’AJUNTAMENT  DE  CALDES  DE
MONTBUI DE L’EXERCICI 2014.

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, sobre aquest punt hi ha alguna intervenció? Algun aclariment a fer?
Senyora Pou.”

Pren la paraula la senyora Pou:
“Gràcies,  bona  nit  de  nou,  sobre  aquest  increment,  per  quin  manteniment
d'espais públics està previst? o es refereix? Gràcies.”

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

Pren la paraula el senyor Mauri:
“Sí,  gràcies,  bona nit,  va  a  l'aplicació  d'Espais  Públics.  L'aplicació  d'Espais
Públics són totes aquelles coses que van succeint i que s'ha d'anar reparant.
En concret,  no és una aplicació concreta, sinó que posa Espais Públics en
general, vies, voreres, etc.”

Pren la paraula la senyora Pou:
“Disculpi, si us plau, però referent a temes d'arbrat, de manteniment de zones
verdes, hi ha alguna cosa que quedi inclosa aquí? O és per exemple, no sé,
bancs, o de neteja.”

Pren la paraula el senyor Mauri:
“Espais públics en general són parcs, jardins i carrers i el tema de la neteja té
una aplicació diferent.”

Pren la paraula la senyora Pou:
“D'acord, per tant, sí que voldríem fer llavors una pregunta, si us plau, que està
relacionada amb manteniment de zones verdes, arbrats i jardineria, si aquesta
justificació queda prou acreditada, donat que l'empresa Ambientàlia en el mes
de març passat va cancel·lar el contracte i es va deixar de facturar i, per tant,
de  fer  les  tasques i  creiem que hi  hauria  un  superàvit  en  aquesta  compta
comptable de Manteniment d'Espais públics, gràcies.”
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Pren la paraula el senyor Mauri:
“Quan Ambientàlia va trencar, va renunciar al contracte, el que vam fer va ser
passar comptes amb les feines fetes, que havien fet, i tot el que no s'havia fet,
s'ha dedicat a aplicacions i s'ha anat a contractacions concretes amb les feines
que s'han de fer amb el tema de l'arbrat, la poda, etc.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé, doncs si no hi ha més intervencions? Passem a la votació d'aquesta
modificació de crèdit.”   

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta dels presents [9
vots favorables dels membres del grup municipal d’ERC (9); i 7 abstencions de
CIU (3); del PSC (2); del PPC (1) i d’ICV-EUiA (1)],

             
                 ACORDA:

Identificació de l’expedient 

Expedient  número SEMC 9/2014,  relatiu  a la  modificació de crèdits  número
34/2014 del pressupost municipal de l’exercici 2014, mitjançant transferència
de crèdits.

DICTAMEN

Antecedents 

I.  L’Àrea de Serveis Territorials ha sol·licitat dur a terme una modificació de
crèdits per dotar de crèdit l’aplicació pressupostària 31.155.22667 Manteniment
espais públics, mitjançant transferència d’una altra que té sobrant disponible,
51.431.22624 Enllumenat  Nadal.  S’adjunta  a  l’expedient  la  sol·licitud  de
modificació de crèdits i el informe justificatiu.

Per tant, l’expedient que es presenta té per objectiu aprovar una modificació de
crèdits  per  transferència  de  crèdits  entre  aplicacions  de  diferents  àrea  de
despesa, per un import total de 5.295,73 euros.

II. Es detalla l’ aplicació pressupostària de despeses que s’incrementa, així com
les necessitats que s’han d’atendre, la satisfacció de les quals no es poden
demorar fins a l’exercici següent. El resum agregat de la modificació de crèdits
és el següent:
 

Tipus de modificació  Increments Decrements
Transferència de crèdits MODIFICACIONS CAP. II     5.295,73 €     5.295,73 €

 
TOTAL MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS     5.295,73 €     5.295,73 €
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III. Vist l’informe de la Intervenció Municipal.

Fonaments de dret

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

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

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

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer.  Aprovar  l’expedient  de  modificació  de  crèdits  número  34/2014,  del
pressupost de l’Ajuntament de Caldes de Montbui de l’exercici  2014, per un
import  total  de  5.295,73  euros,  segons  detall  del  quadre  següent,  on
s’especifiquen les previsions de despesa i el seu finançament.

ANNEX MODIF. CRÈDIT NÚM.  34/2014

ENTITAT: AJUNTAMENT CALDES DE MONTBUI

TIPUS DE MODIFICACIÓ: 4   TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS 

Modificacions per transferència capítol II.

NÚMERO
D’APLICACIÓ  

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

DECREMENT
SOL·LICITAT

31 155 22667 Manteniment espais públics 5.295,73
51 431 22624 Enllumenat Nadal 5.295,73

                                           Total 5.295,73 5.295,73

Segon. Exposar al públic aquesta modificació mitjançant publicació d’edicte al
BOP i en el tauler d’anuncis de la Casa Consistorial, en espai de 15 dies hàbils,
a efectes de possibles reclamacions segons estableixen els articles 169,170 i
171 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i  considerar
definitivament aprovat l’expedient en el cas de no presentar-se reclamacions.
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5.  APROVAR  INICIALMENT  LA  MODIFICACIÓ  PUNTUAL  DEL  PLA
D’ORDENACIÓ  URBANÍSTIC  MUNICIPAL  REFERENT  A  SISTEMA  DE
COMUNICACIONS  DE  LA  XARXA  VIÀRIA  TERRITORIAL  IV  CINTURÓ
(CLAU CR). EXPT. NÚM. TP202-2014-00002.

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, passo la paraula al regidor Vicenç Personat.”

Pren la paraula el senyor Personat:
“Gràcies  senyor  alcalde,  bé,  més  que  res,  crec  que  ja  ho  sabeu  tots  que
aquesta reserva suposava un inconvenient, sobretot a la zona industrial  per
poder desenvolupar la zona industrial, i també quedaven afectades un conjunt
de parcel·les consolidades en sòl urbanitzable dels Lladoners i gran part també
agrícola de Caldes de Montbui de la zona sud. És una modificació que hem
iniciat fa temps, degut a que Fomento va fer una carta, va fer una petició per
una ampliació, que no tenien cap tipus d'afectació, per altra banda l'afectació ja
estava també caducada. Aleshores el que fem ara és desafectar el solar que
estaven  afectats  per  aquesta  via  i  tornar-los  a  la  qualificació  que  estaven
abans.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, hi ha intervencions sobre aquest punt? N'hi ha diverses. Comencem
pel senyor Olóndriz.”

Pren la paraula el senyor Olóndriz:
“Sí, bé, només reafirmar la meva oposició frontal i absoluta a la construcció del
quart cinturó, i qualsevol acció que vagi en aquesta direcció, sigui anul·lant-la,
cosa que no podem fer nosaltres, o posant-hi  més dificultats o tirant enrere
afectacions, serà benvinguda i un pas més per impedir que es faci aquest quart
cinturó. Amb aquest traçat i  amb qualsevol traçat, o sigui, no som partidaris
d'alternatives de traçat, en tot cas seran alternatives de viabilitat comarcal, que
passen evidentment per un tipus de via totalment diferent a la que es proposa
amb el quart cinturó.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Moltes gràcies, senyora Romano.”
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Pren la paraula la senyora Romano:
“Bon vespre,  gràcies senyor  alcalde,  bé,  en aquest  punt  el  nostre vot  serà
favorable, entenem que tot el que sigui per aconseguir tenir una via necessària
també en  el  nostre  Vallès,  el  quart  cinturó,  creiem que  és  bo,  creiem que
aquesta afectació també és molt bona per a la població de Caldes de Montbui i
res més. El nostre vot serà favorable i sempre que sigui per aconseguir el quart
cinturó tan necessari en aquestes comarques, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé, gràcies, senyor Vendrell, no? Algú més havia demanat la paraula?
Senyor Olóndriz, s'ha deixat alguna cosa?”

Pren la paraula el senyor Olóndriz:
“No, m'he deixat una cosa, és paradoxal que dues intervencions una celebri
que això va en via d'eliminar o a no fer possible el quart cinturó, i la regidora del
PP digui que això va en via de construir el quart cinturó, evidentment un dels
dos s'equivoca i estic convençut que jo no sóc.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt  bé,  sí,  paradoxes de la  política,  senyora  Romano per  al·lusions,  però
demano que aquest intercanvi de referències s'acabi amb la seva intervenció.”

Pren la paraula la senyora Romano:
“Res, dir-li al senyor Pau que desafectem uns terrenys però se n'afectaran uns
altres perquè passi el quart cinturó, per a la seva informació. Sí, sí, i tant que sí
senyor Pau, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Per  acabar  d'aclarir  aquest  assumpte  passo  la  paraula  al  regidor  Vicenç
Personat.”

Pren la paraula el senyor Personat:
“De fet es desafecten els que estan afectats pel quart cinturó, i es manté el que
hi ha al Pla Territorial Metropolità de Barcelona que és un Pla que nosaltres no
hi tenim accés, ni  a posar ni  a treure. Per tant,  aquest no es pot tocar, en
aquest no hi tenim cap tipus d'accés i no podem tampoc demanar res, perquè
no  és  qüestió  municipal  i  no  està  tret,  sinó  que  està  en  el  pla  territorial
municipal  de Barcelona.  Per  tant,  el  que sí  desafectem és el  quart  cinturó,
queda clar que el quart cinturó queda totalment desafectat, demanem que es
desafecti.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé doncs, aclarit aquest punt, passem a la votació.”   
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En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [16 vots
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); de CIU (3); del PSC
(2); del PPC (1) i d’ICV-EUiA (1)],

        
         ACORDA:

Identificació de l’expedient 

Expedient  número  TP202-2014-000002,  relatiu  a  l'aprovació  inicial  de  la
modificació  puntual  del  pla  d’ordenació  urbanístic  municipal  de  Caldes  de
Montbui, referent al sistema de comunicacions de la xarxa viària territorial IV
cinturó (clau CR).

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.
Aquest POUM contempla dins del sistema de comunicacions de la xarxa viària
territorial  els  sòls afectats  pel  traçat  del  futur IV cinturó.  A aquest  efecte el
POUM qualifica aquests terrenys com Reserva Viària (CR) i el seu traçat ve
determinat en els corresponents plànols d'ordenació.

II.  Es  tracta  d'una  infraestructura  territorial  d'àmbit  supramunicipal,  per  tant
competència  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  que  depèn  de  la  Dirección
General  de Carreteras del Ministerio de Fomento per quant l'Estat espanyol
n'és l'administrador titular.

III. Aquesta reserva suposa una sèrie d'inconvenients en el desenvolupament
industrial de Caldes de Montbui ja que part dels terrenys afectats per aquesta
reserva viària són parcel·les industrials. També es veuen afectades un conjunt
de parcel·les consolidades de la urbanització Lledoners.

IV.  El  Ministerio  de  Fomento  ha  manifestat  a  aquest  Ajuntament,  arran
d'informes  sol·licitats  amb  motiu  de  la  sol·licitud  de  diferents  llicències
ambientals d'activitats, que no té cap intenció de promoure l'execució d'aquesta
infraestructura dins la reserva viària que contempla el POUM amb la qual cosa
no té cap sentit mantenir l'afectació territorial corresponent.

V. L'eliminació d'aquesta reserva viària haurà d'adaptar-se a les determinacions
del Pla territorial metropolità de Barcelona (PTMB) al qual es subordina i, per
tant, el POUM haurà d'incorporar les reserves per fer efectius els elements de
la  xarxa  viària  proposats  pel  PTMB,  que  és  l'instrument  que  concreta  les
determinacions del  Pla d'infraestructures del  transport  a  Catalunya  a l'àmbit
metropolità de Barcelona.
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D'acord amb les determinacions de l'article 4.13 de la normativa del PTMB, la
modificació puntual proposa, a més a més de l'eliminació de la reserva viària
contemplada  en  la  cartografia  del  POUM vigent,  incorporar  el  traçat  de  la
reserva viària de la denominada Ronda del Vallès determinat als plànols núm.
3.3 i 3.4 del PTMB.

VI.  La  proposta  de  modificació  ha  estat  redactada  pels  Serveis  Tècnics
Municipals. 
 
Normativa aplicable

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, de
modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme.

Article  101 i  102 del  Reglament  de  la  Llei  d’urbanisme,  aprovat  pel  Decret
305/2006, de 18 de juliol.

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

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla d’ordenació urbanístic
municipal referent a sistema de comunicacions de la xarxa viària territorial IV
cinturó (clau CR).

Segon.  Suspendre  la  tramitació  de  plans  urbanístics  derivats  concrets  i  de
projectes  de  gestió  urbanística  i  d'urbanització,  com  també  suspendre
l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, de reforma,
rehabilitació  o enderrocaments  de construccions,  d'instal·lacions o ampliació
d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions connexes establertes per la
legislació sectorial, en els àmbits en què les noves determinacions comportin
una modificació del règim urbanístic en els àmbits inclosos en la modificació
puntual aprovada inicialment, excepte les llicències fonamentades en el règim
vigent  que  siguin  compatibles  amb les  determinacions del  nou planejament
inicialment aprovat.

Tercer.  Sotmetre  el  document  aprovat  inicialment  a  un  tràmit  d’informació
pública  pel  termini  d’un  mes,  mitjançant  la  publicació  dels  corresponents
edictes al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, a un diari de gran difusió, al web municipal i al Tauler d’anuncis de
l’Ajuntament.
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Quart. Trametre còpia del projecte de modificació puntual del POUM referent a
sistema de comunicacions de la  xarxa  viària  territorial  IV  cinturó  (clau  CR)
aprovat  inicialment  als  següents  organismes  perquè  emetin  els  respectius
informes:

 Demarcación  de  carreteras  del  Estado  en  Catalunya  (Ministerio  de
Fomento).

 Agència Catalana de l'Aigua (ACA) de la Secretaria de Medi Ambient i
Sostenibilitat.

 Serveis Territorials de Carreteres de Barcelona de la Secretaria General
de Territori i Sostenibilitat.

 Departament  d'Agricultura,  Ramaderia,  Pesca,  Alimentació  i  Medi
Natural.

 Departament competent en matèria de medi ambient.

Cinquè. Notificar aquests acords als interessats. 

6.  APROVAR  EL  CONVENI  D’EXPROPIACIÓ  DE  MUTU  ACORD  ENTRE
L’AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI I ELS SENYORS FRANCESC
SUTRIAS ASENJO I JOAN SUTRIAS ASENJO EN RELACIÓ AMB L'OBRA
ANOMENADA  RESTAURACIÓ  DEL  PONT  ROMÀNIC  I  LA  MURALLA
MEDIEVAL  I  INTEGRACIÓ  EN  LA  RUTA  TURÍSTICA  PASSEIG  DE  LA
RIERA. EXPT. NÚM. TC601-2014-49.

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, passo la paraula al regidor Vicenç Personat.”

Pren la paraula el senyor Personat:
“Bé, gràcies senyor  alcalde, això és una expropiació que hem de fer,  és el
terreny just, són dos metres de volant que és el que baixa l'escala que va, ara
mateix està tocant al mur de contenció del nou pont que s'ha fet, i dóna la volta
fins a baix del terre que serà l'accés a l'hort que puguin tenir els senyors Sutries
i  a  més  es  fa  l'accés  per  nosaltres  per  poder  fer  reparacions  tant  al  pont
romànic com al pont que s'ha fet nou.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, hi ha intervencions de la resta de grups? No? Doncs passem a la
votació.”

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta dels presents [9
vots favorables dels membres del grup municipal d’ERC (9); i 7 abstencions de
CIU (3); del PSC (2); del PPC (1) i d’ICV-EUiA (1)],
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              ACORDA:

   
Identificació de l’expedient 

Expedient  número  TC601-2014-000049,  relatiu  al  conveni  d’expropiació  de
mutu acord entre l’Ajuntament de Caldes de Montbui i els senyors Francesc
Sutrias Asenjo i Joan Sutrias Asenjo.

DICTAMEN

Antecedents 

I. L’Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui  té  la  intenció  de  dur  a  terme l'obra
anomenada “Restauració del pont romànic i la muralla medieval i integració en
la ruta turística Passeig de la Riera”.

II. Com a conseqüència de la realització d’aquesta obra és necessari expropiar
102,65 m2 de la parcel·la situada al polígon 15, parcel·la 215, de Caldes de
Montbui,  d’ús agrari,  referència cadastral  08033A015002150000EB amb una
superfície de 350,20 m2. La resta de la parcel·la, 247,55 m2, haurà de ser
ocupada temporalment mentre és realitza l’obra. (aquesta parcel·la ja va patir
una expropiació prèvia de 206,80 m2).

III. Els propietaris de la parcel·la definida en l'antecedent anterior i l’Ajuntament
de Caldes de Montbui han convingut l’adquisició, per part de l’Ajuntament, de la
part de la parcel·la necessària per la realització de l’obra “Restauració del pont
romànic i  la  muralla  medieval  i  integració en la  ruta turística  Passeig de la
Riera”, el preu a satisfer per l'ocupació del restant de la parcel·la mentre duri
l’execució de l’obra i  a més han arribat a un acord quant  al  preu de forma
amistosa.

IV. La valoració del preu a satisfer per part de l’Ajuntament es troba recollida en
el projecte constructiu “Restauració del pont romànic i  la muralla medieval  i
integració en la ruta turística Passeig de la Riera”, informat favorablement pels
serveis tècnics municipals i en l'informe de l'arquitecte tècnic municipal.

El preu que es proposa és de 1.146,66 euros, comptant l’expropiació de 102,65
m2 i  l’ocupació  temporal.  923,86  euros  per  a  l'expropiació  de  102,65  m2 i
222,80 euros per l'ocupació temporal.

Normativa aplicable

Article 24 de la Llei de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa:
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“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.”

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
per la realització de l’obra “Restauració del pont romànic i la muralla medieval i
integració en la ruta turística Passeig de la Riera”, que són:

102,65 m2 de la parcel·la situada al polígon 15, parcel·la 215, de Caldes de
Montbui, d’ús agrari, referència cadastral 08033A015002150000EB amb una
superfície de 350,20 m2. La resta de la parcel·la, 247,55 m2, hauran de ser
ocupats temporalment mentre és realitza l’obra. 

Segon. Demanar certificat de titularitats 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 definitiva
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 els senyors Francesc Sutrias Asenjo i Joan
Sutrias Asenjo, que es transcriu a continuació:
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CONVENI D’EXPROPIACIÓ DE MUTU ACORD ENTRE L’AJUNTAMENT DE
CALDES  DE  MONTBUI  I  ELS  SENYORS  FRANCESC  i  JOAN  SUTRIAS
ASENJO.

 Caldes de Montbui, de novembre de 2014 

REUNITS

D’UNA PART:  L’Ajuntament  de  Caldes de  Montbui,  representat  pel  senyor
Jordi Solé i Ferrando alcalde president de l’Ajuntament de Caldes de Montbui,
les dades personals del qual apareixen plenament acreditades en funció del
seu càrrec, assistit  per la senyora Montserrat Campos Bermúdez,  secretària
accidental de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, 

I DE L’ALTRE PART:  El senyor Francesc Sutrias Asenjo, major d’edat, amb
domicili a Deltebre (Tarragona), Passeig Carranza, bloc B, 2n, i N.I.F. número
36.365.368-E.

I el senyor Joan Sutrias Asenjo, major d’edat, amb domicili a Rubí (Barcelona),
carrer Floridablanca, 26 i N.I.F. 39.061.587-C. 

Ambdues parts, es reconeixen mútuament la plena capacitat d’obrar i exposen
a títol de preàmbul els següents 

ANTECEDENTS:

I.-  Els  senyors  Francesc  i  Joan  Sutrias  Asenjo  són  propietaris  d’una  finca
situada  al  polígon  15,  parcel·la  215,  de  Caldes  de  Montbui,  d’ús  agrari,
referència cadastral  08033A015002150000EB amb una superfície de 350,20
m2 (aquesta parcel·la ja va sofrir una expropiació prèvia de 206,80 m2).

II.-  Que l’Ajuntament de Caldes de Montbui té la intenció de portar a terme la
restauració del pont romànic i la muralla medieval i la seva integració en la ruta
turística del Passeig de la Riera a Caldes de Montbui.

III.-  Que com a conseqüència d’aquesta obra és necessari expropiar, segons
es detalla en plànol adjunt, 102,65 m2. La resta de la parcel·la, 247,55 m2,
hauran de ser ocupats temporalment mentre és realitza l’obra.

Per donar lloc a les finalitats que volen assolir  ambdues parts,  posades de
mutu  i  comú  acord,  i  reconeixent-se  plena  capacitat  per  aquests  actes,
celebren el present conveni, segons els següents
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PACTES:

Primer: Objecte del conveni.

L’objecte del conveni és l’expropiació per mutu acord de 102,65 m2, d’un total
de 350,20 m2, de la  finca situada al  polígon 15,  parcel·la  215, d’ús  agrari,
referència cadastral 08033A015002150000EB i l’ocupació temporal de la resta
de la parcel·la, 247,55 m2, durant el temps de realització de l’obra.

Segon: Preu.

L’Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui,  com a  Administració  expropiant,  i  els
senyors  Francesc  i  Joan  Sutrias  Asenjo,  com  a  propietaris  de  la  finca  a
expropiar, mitjançant el present conveni, estableixen de mutu acord el preu just
de  923,86 euros pels 102,65 m2 subjectes a expropiació forçosa. En aquest
preu s’inclou el premi d’afecció que recull l’article 47 de la Llei d’expropiació
forçosa.

La  quantitat  corresponent  al  germans  Joan  i  Francesc  Sutrias  Asenjo  es
reparteix al 50% entre ells, per tant els correspon a cada u 461,93 €.

Tercer: Ocupació temporal dels terrenys

Mentre  duri  la  realització  de  l’obra,  cinc  mesos  d’acord  amb  el  projecte,
l’Ajuntament de Caldes de Montbui ocuparà la resta de la finca descrita en
l’antecedent primer.

El preu a satisfer per l'ocupació temporal dels terrenys és de 222,80 euros en
concepte dels rendiments que eventualment hagi deixat de percebre. Aquesta
quantitat es reparteix al 50% entre els senyors Joan i Francesc  Sutries Asenjo,
corresponent a cada u 111,40 euros. 

L’Ajuntament de Caldes de Montbui es compromet a restituir la resta de la finca
en el seu estat primigeni, de conformitat amb el que preveu l’article 115 de la
Llei d’Expropiació Forçosa.

Quart: Mecanisme per determinar el preu de restitució.

Les condicions de restitució de la finca seran aquelles a que es refereix el
pacte tercer i quart del conveni d’expropiació de mutu acord de 20 de febrer de
2014  signat en conformitat de les parts amb el reportatge fotogràfic realitzat
per tècnics municipals de 3 de març de 2014, acreditatiu de l’estat previ de la
finca als efectes de la reposició al seu estat primigeni d’abans de la realització
de les obres.  Abans de la signatura del present conveni, les parts, de mutu
acord,  realitzaran  un  reportatge  fotogràfic  de  l’estat  de  la  finca  que
s’incorporarà, com a annex, al present conveni.

23



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

Un cop acabades les obres, i fent servir de base el reportatge fotogràfic adjunt
a aquest conveni, un tècnic qualificat, acceptat de comú acord per ambdues
parts amb constància fefaent d’aquesta conformitat, farà l’avaluació dels danys
que eventualment s’hagin produït a la finca i el cost per reposar la finca al seu
estat primigeni.

L’Ajuntament tindrà especial cura amb la bassa que es troba en la parcel·la, ja
sigui durant el temps que duri l’ocupació temporal com en el cas d’haver de
calcular el cost de restauració si es malmet. 

Cinquè: Servitud de pas

Amb la finalitat de que l’Ajuntament de Caldes de Montbui tingui accés a la part
de la parcel·la expropiada i els senyors Joan i Francesc  Sutrias  Asenjo tinguin
accés a les seves parcel·les, es constitueix mitjançant aquest document una
servitud recíproca de pas. 

El pas s’ha de donar pel punt menys perjudicial o incòmode per a les finques
gravades, que serà definit de mutu acord.

Sisè: Dret de reversió

En  cas  que  no  s’executi  l’obra,  o  si  hi  ha  alguna  part  sobrant  dels  béns
expropiats, els propietaris primitius o els seus drethavents podran recobrar la
totalitat o la part sobrant de la parcel·la expropiada, mitjançant l’abonament a
l’Ajuntament de Caldes de Montbui de la indemnització que determina l’article
55 de la Llei d’expropiació forçosa. 
   
Setè: Aprovació.

El contingut del present conveni ha estat aprovat pel Ple de l’Ajuntament de
Caldes de Montbui, en sessió de data............

Vuitè: Naturalesa del conveni.

Atesa la naturalesa administrativa del present conveni li seran d’aplicació, amb
exclusió  de  qualsevol  altre  procediment  i  jurisdicció,  el  procediment
administratiu i contenciós administratiu amb submissió als tribunals del domicili
de l’Ajuntament de Caldes de Montbui que fossin competents.

I,  en  prova  de  conformitat,  les  persones  que  l’atorguen  signen  el  present
conveni, per duplicat, en el lloc i la data que s’assenyalen.

L’Alcalde Joan Sutrias i Asenjo
Jordi Solé i Ferrando Propietari
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Davant meu que dono fe, Francesc Sutrias i Asenjo
La secretària accidental, Propietari
Montserrat Campos Bermúdez”

Sisè. Aprovar el document comptable d’autorització i disposició de la despesa,
per import de 1.146,66 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 31 151
60001, Expropiació hort per rehabilitació Pont Romànic del vigent pressupost
de  l’Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui.  Aquesta quantitat  correspon  als
germans Joan i Francesc Sutrias Asenjo i es reparteix al 50% entre ells, per
tant els correspons a cada u 573,33 €.

Aquest  acord  està  condicionat  a  l'aprovació  definitiva  de  la  modificació  de
crèdits núm. 33/2014, mitjançant crèdits extraordinaris que es porta a aprovació
en el Plenari de 27 de novembre de 2014.

Setè. Comunicar aquests acords als interessats. 

Vuitè.  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 les finques.  

7.  DONAR  COMPTE  AL  PLE DEL DECRET NÚM.  1366/2014,  DE 14  DE
NOVEMBRE, CORRESPONENT A L’APROVACIÓ DE LES OBLIGACIONS
TRIMESTRALS  DE  SUBMINISTRAMENT  D’INFORMACIÓ  AL  MINISTERI
D’HISENDA I  ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES CORRESPONENT AL  3R.
TRIMESTRE DE 2014.

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, passo la paraula al regidor Josep Ramon Marañés.”

Pren la paraula el senyor Marañés:
“Bon vespre, com cada trimestre donem compte que hem fet entrega de les
obligacions que ens obliga el Ministeri.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, hi ha alguna intervenció? No? Doncs atès que és un donar compte,
passem al següent punt.” 
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En  conseqüència  el  Ple  de  l’Ajuntament,  per  unanimitat  dels  presents  [16
membres dels grups municipals d’ERC (9); de CIU (3); del PSC (2); del PPC (1)
i d’ICV-EUiA (1)], resta assabentat de l'ACORD, essent aquest el següent:

             
         

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 14 de novembre de 2014, el  Sr.  Vicenç Personat Pallarès, Alcalde
accidental de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, va aprovar les obligacions
trimestrals  de  subministrament  d’informació  corresponent  al  3r.  trimestre  de
2014  de  l’Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui  mitjançant  el  decret  d’alcaldia
número 1366/2014.

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. 

III.  El  dia  31 d’octubre de 2014 es va trametre la  informació referent  al  3r.
trimestre de 2014 de l’Ajuntament de Caldes de Montbui requerida pel Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Únic. Donar compte al Ple del decret d’alcaldia número 1366/2014, de 14 de
novembre de 2014,  pel  qual  es resol  aprovar  les obligacions trimestrals  de
subministrament  d’informació  corresponent  al  3r.  trimestre  de  2014  de
l’Ajuntament de Caldes de Montbui. 
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8.  DONAR  COMPTE  AL  PLE  DELS  INFORMES  SOBRE  MOROSITAT
CALCULATS  EN  TERMES  ECONÒMICS  SEGONS  EL  REIAL  DECRET
635/2014 REFERENTS AL TERCER TRIMESTRE DE 2014.

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, només volia aclarir que pagar de mitjana a menys 5,73 dies és una
xifra així una mica que pot xocar. D'entrada vull dir que el període màxim de
pagament permès per la Llei són 30 dies, per tant vol dir que estem 5,73 dies
per sota d'aquests trenta dies de pagament, per tant que paguem a 24 i escaig
dies de mitjana les factures que entren a l'Ajuntament.
Hi  ha  alguna  intervenció?  Molt  bé  doncs,  seguim,  passem  a  l'apartat  de
mocions.”

En  conseqüència  el  Ple  de  l’Ajuntament,  per  unanimitat  dels  presents  [16
membres dels grups municipals d’ERC (9); de CIU (3); del PSC (2); del PPC (1)
i d’ICV-EUiA (1)], resta assabentat de l'ACORD, essent aquest el següent:

             
              ACORDA:

   
Identificació de l’expedient 

Expedient  de  l’Àrea  de  Serveis  Econòmics  núm.  77/2014  relatiu  a  la
presentació al Ple dels informes sobre el compliment de la legislació en matèria
de morositat en termes econòmics corresponents a l’any 2014. 

DICTAMEN

Antecedents 

La  Llei  Orgànica  2/2012,  de  27  d’abril,  d’Estabilitat  Pressupostària  i
Sostenibilitat Financera va introduir el concepte de període mitjà de pagament
com al  temps  de  pagament  o  endarreriment  en  el  pagament  del  deute  en
termes econòmics.    

El Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, en desenvolupa la metodologia de
càlcul  i  estableix quines entitats han de calcular-lo,  comunicar-lo al  Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques i donar-ne publicitat mitjançant els propis
portals web.

27



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

Aquest paquet d’indicadors és diferent al període legal de pagament establert
en el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial
Decret  Legislatiu  3/2011,  de  14 de novembre,  en  la  Llei  3/2004,  de  29 de
desembre, per la qual s’establien mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials i en la Llei 15/2010 que la modifica.

D’entrada, el període legal de pagament que s’ha vingut calculant i publicant
mesura la forma en la qual les administracions públiques estan gestionant les
factures, en termes comptables, donant informació en relació amb el temps que
es tarda en aprovar  una factura  a  comptar  des de la  data  d’entrada en el
registre (30 dies màxim) i el temps que es tarda en pagar, des de la data en la
qual la factura s’aprova (30 dies més).

El període mitjà de pagament definit  en el  Reial  Decret 635/2014, de 25 de
juliol,  que mesura  el  retard  en el  pagament  del  deute  comercial  en  termes
econòmics, pot prendre valors negatius, tant en les operacions pagades com
en les que es troben pendents de pagament, si l’Administració paga abans que
hagin transcorregut trenta dies naturals des de la presentació de les factures o
certificacions  d’obra  o  bé,  si  al  final  del  període  per  a  la  remissió  de  la
informació  encara  no  han  transcorregut,  en  les  operacions  pendents  de
pagament, aquests trenta dies.

Aquest nou mètode de càlcul mesura allò que les administracions públiques
estan pagant comptant el temps que transcorre des de la data d’entrada en el
registre i la data de pagament efectiu, sense tenir en compte el termini que es
tarda en aprovar el document.   La fórmula utilitzada en el càlcul és la següent: 

PMP = Ràtio OP x Import P+Ràtio OPP x Import PP
                     Import total P+Import total PP

PMP = Període mitjà de pagament
OP = Operacions pagades
P = Pagaments realitzats
OPP = Operacions pendents de pagament
PP = Pendent de pagament

L’Ajuntament de Caldes de Montbui ha de publicar aquests indicadors de forma
trimestral, desglossada en els següents apartats:

a) Període de pagament trimestral i la seva sèrie històrica.
b) Ràtio trimestral de les operacions pagades i la seva sèrie històrica
c) Ràtio trimestral d’operacions pendents de pagament i la seva sèrie històrica.

El tercer trimestre de l’any 2014 és el primer període que es calculen aquests
indicadors amb el següent resultat:
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Indicadors  del  Període  Mitjà  de  Pagament  segons  el  RD  635/2014
corresponents a l’Ajuntament de Caldes de Montbui i relatius al 3r. trimestre de
l’any 2014.

Ràtio d’operacions pagades -9,07 dies

Import d’operacions pagades 2.153.380,06 €

Ràtio d’operacions pendents de pagament 29,04 dies

Import  d’operacions  pendents  de
pagament

206.965,23 €

Període Mitjà de pagament de l’Entitat -5,73 dies

L’Ajuntament de Caldes de Montbui, vist que el Període Mitjà de Pagament en
termes econòmics té resultat negatiu, acompleix allò que s’estableix al Reial
Decret 635/2014 perquè els pagaments es duen a terme, com a mitjana, 5,73
dies abans que s’acompleixin els trenta dies a comptar des de la presentació
de les factures al registre o l’aprovació de les certificacions d’obra.

Fonaments de dret

Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera.

Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, de desenvolupament de les obligacions
de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgnànica 2/2012, de 27
d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat financera.

Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre que modifica l’Ordre HAP/2105/2012
en relació a les obligacions de tramesa d’informació per a les Corporacions
Locals.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer.   Donar  compte  al  Ple  de  la  informació  comunicada  al  Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques relativa als càlculs del període mitjà de
pagament  i  les  ràtios  de  les  operacions  pagades  i  de  les  operacions  del
pendent de pagament corresponents al tercer trimestre de l’any 2014 segons el
següent resum:
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Indicadors del Període Mitjà  de Pagament  segons el  RD 635/2014 corresponents a
l’Ajuntament de Caldes de Montbui i relatius al 3r. trimestre de l’any 2014.

Ràtio d’operacions pagades -9,07 dies

Import d’operacions pagades 2.153.380,06 €

Ràtio d’operacions pendents de pagament 29,04 dies

Import d’operacions pendents de pagament 206.965,23 €

Període Mitjà de pagament de l’Entitat -5,73 dies

Segon.  Publicar  en  el  web  municipal  els  informes  que,  en  base a  aquesta
informació,  han  estat  comunicats  al  Ministeri  d’Hisenda  i  Administracions
Públiques.

9. MOCIÓ  QUE  PRESENTEN  ELS  GRUPS  MUNICIPALS  D’ERC  I  CIU
SOBRE LA LLICÈNCIA ESPORTIVA ESPANYOLA ÚNICA.

L’alcalde llegeix literalment la moció.

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Com sempre que es tracta de mocions, passaré la paraula als portaveus, de
major  a  menor  representació,  per  tant,  comença  la  regidora  d'Esquerra
Republicana, Montserrat Grau.”

Pren la paraula la senyora Grau:
“Bona nit a tothom, ja en tenim aquí una altra del Ministre Wert, ara li toca rebre
a  les  federacions  esportives.  Com  ja  diu  el  text  de  la  moció,  el  Ple  del
Parlament del mes de febrer ja va aprovar una moció en contra de la llicència
única i els senadors de Convergència i d'Esquerra també van parlar al Senat
amb el ministre, quan llavors la Llei encara s'estava negociant. 
El ministre en aquell moment es va comprometre a incloure una compensació
econòmica a les federacions, però sembla que la Llei s'ha aprovat tal i  com
estava.
Es tracta d'un pla per recentralitzar les competències cap a la capital i de retruc
les federacions esportives catalanes en surten perjudicades, ja que es privarà
de  la  seva  principal  font  d'ingressos  i  posarà  en  risc  la  seva  viabilitat
econòmica.
És important que reconeixem la tasca que fan les federacions i totes les entitats
esportives, i aquesta Llei el que farà serà ofegar-les encara més, ja que hauran
d'augmentar  quotes  i  això  afectarà  el  90%  dels  esportistes  federats  a
Catalunya.
La Plataforma proseleccions esportives catalanes i l'ANC ja es van manifestar
en contra quan encara era un avantprojecte, però és molt important que tot el
teixit esportiu català s'uneixi per aturar la reforma de l'Estat Espanyol malgrat
que des d'Esquerra pensem que l'única sortida possible per rebatre-ho és la
Independència.

30



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

Com  que  la  Llei  ja  ha  estat  aprovada  contradient  la  legislació  esportiva
catalana, presentem aquesta moció al ple, moltes gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, per Convergència i Unió passo la paraula al regidor Vendrell.”

Pren la paraula el senyor Vendrell:
“Bona tarda, bona nit, gràcies, el nostre grup votarà a favor aquesta moció, a fi i
efecte  d'intentar  aconseguir  un  gir  rotund  davant  de  la  llicència  esportiva
espanyola  única,  que  suposa  una  invasió  flagrant  de  les  competències
autonòmiques,  contradiu  la  Legislació  esportiva  Catalana  i  sotmet  a  les
Federacions Catalanes davant de les federacions espanyoles.
Recordar que les federacions esportives autonòmiques són estructures sólides
pel foment i l'impuls de l'esport, i en el cas de Catalunya es justifica en bona
part dels èxits aconseguits en l'esport català en els últims anys.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé, gràcies, pel grup Socialista té la paraula el regidor Xavier Ortega.”

Pren la paraula el senyor Ortega:
“Gràcies senyor alcalde, bona nit. Primer vull dir que qualsevol llei que vingui
de la  ma d'un  personatge  com aquest  que  volia  espanyolitzar  els  alumnes
catalans,  qualsevol  cosa  que  digui  aquest  home,  por  ha  de  fer.  D'entrada
nosaltres estem d'acord amb tota la moció, vull dir, és centralitzar aquest servei
o no, servei que són unes llicencies úniques, és esperpèntic. Duplicar preus
pels  esportistes  catalans  i  treure-li  recursos  a  allò  que  són les  federacions
autonòmiques, és patètic, el  que passa és que malauradament nosaltres no
podíem votar  a favor  aquesta moció perquè hi  ha un paràgraf que diu que
l'única resposta global seria la consideració presobiranista. Creiem que és una
de les opcions, però creiem que no és l'única, per tant, malauradament estem
totalment  a  favor  d'aquesta  moció,  però  en  aquest  punt  ens  abstindrem,
gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, pel PPC la regidora Montserrat Romano.”

Pren la paraula la senyora Romano:
“Gràcies senyor alcalde, un cop hem pogut llegir l'argumentari de la moció, hem
trobat a faltar concrecions que ha fet el govern d'Espanya davant de la reforma
de la llicència esportiva. Cal puntualitzar que el portaveu del govern en matèria
d'esports ja va tenir en compte les queixes d'alguns partits com el PNV, el BNG
i  CiU  on  es  va  comprometre  a  no  invadir  les  competències  que  tenen  en
exclusiva les comunitats autònomes. 

31



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

Al final  el  PP i  el  PNV han negociat al  Congrés un text  pel  qual  s'accepta
l'objectiu de simplificar i optimitzar els recursos per tramitar les llicencies, però
sempre des del  respecte  a les competències que ostenten les comunitats  i
recaptant el consens de les federacions esportives autonòmiques. Creiem que
qui  té  el  problema és  el  govern  de  la  Generalitat  juntament  amb Esquerra
Republicana que només tenen temps de parlar d'independència i no governar
realment el dia a dia de Catalunya, mentre amb altres grups s'estan arribant a
consensuar el tema llicències. Després es queixen que alguns judicialitzen la
política i  després ells  són els primers de fer-ho,  per  tant  el  nostre vot  serà
contrari, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, i finalment el senyor Olóndriz.”

Pren la paraula el senyor Olóndriz:
“Si, bé, jo votaré a favor de la moció, naturalment, no vull repetir res del que
s'ha dit, però quan un estat es mobilitza d'aquesta manera amb personatges
tan esperpèntics com aquest ministre, però es que és tot l'estat el que està fent
pas a pas, està collant a Catalunya i a tots els estaments catalans i el cas de
l'esport és molt greu perquè afecta a molts joves, especialment a molta gent
gran també, que fan esport, naturalment, però especialment a molts joves i de
la manera pitjor, fent més dificultós econòmicament l'activitat esportiva.
Jo, la reflexió que feies respecte a això de l'estat, quan un estat es posa així,
realment em fa certa basarda crear-ne un altre, tenint en compte que la majoria
d'estats acaben fent el mateix -ara és un comentari que deixo aquí, aprofitant
que tothom en deixa-, doncs si realment hem de fer una cosa nova, tinguem
molt en compte que els estats, tots, l'estat espanyol té una particularitat, que és
molt matusser i se li veuen molt les formes, però mirem altres estats i veurem
que quan se'ls hi toca una mica, tots reaccionen defensant-se. Si hem de crear
un  amb  els  mateixos  tics,  anirem malament,  permeteu-me  que  faci  aquest
comentari aquí i ara, però bé, respecte a la llicència esportiva evidentment és
un atac a l'autonomia, però sobre tot a la pràctica de l'esport i per això votaré a
favor de la moció.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé, gràcies, doncs passem a la votació.”  

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per  majoria absoluta dels presents
[13 vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); de CIU (3) i
d’ICV-EUiA (1);  2  abstencions del  PSC (2);  i  1 vot  en contra  del  PPC (1)],
ACORDA aprovar la moció, essent aquesta la següent:
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MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC I CiU AL PLE
DE  L’AJUNTAMENT  SOBRE  LA  LLICÈNCIA  ESPORTIVA  ESPANYOLA
ÚNICA

En el BOE núm. 226, del passat 17 de setembre, es va publicar la Llei 15/2014
de Racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa
per la qual es modifica, en el seu article 23, l’apartat 4 de la Llei 10/1990 del
“Deporte”, de 15 d’octubre, i introdueix legalment la llicència esportiva única.

Aquesta modificació legislativa és contrària a la legislació catalana que regula
la llicència esportiva, específicament l’art. 149 i ss. del Decret 58/2010 de 4 de
maig, modificat pel Decret 55/2012,  de les entitats esportives de Catalunya.

Per aquest motiu Esquerra Republicana en el passat debat de política general
va proposar al Parlament de Catalunya instar el Govern a plantejar un recurs
d’inconstitucionalitat  contra  la  nova  legislació  espanyola  pel  fet  d’envair  la
competència exclusiva de la Generalitat en matèria d’esports.

Cal que el món de l’esport català consideri també la necessitat de demanar al
Govern que presenti aquest recurs d’inconstitucionalitat de l’article 23 de la la
Llei  15/2014,  així  com  la  seva  suspensió  cautelar,  pel  fet  d’envair  la
competència exclusiva en matèria d’esports establerta a l’article 134.1.d) de
l’Estatut. L’aplicació de la llicència única comporta una modificació del sistema
de llicències esportives que regeix en cada comunitat autònoma i esdevé una
pèrdua de llibertat i autonomia de les federacions autonòmiques i un augment
de poder de les espanyoles.

El  sistema  espanyol  de  la  llicència  única  té  com  objectiu  una  millora
d’ingressos de les federacions espanyoles a càrrec dels esportistes,  clubs i
federacions autonòmiques que hauran de fer-se càrrec de les mateixes. En
aquest sentit, la implantació d’aquesta llicència única suposarà un augment de
preu de les llicències i desmotivarà les federacions autonòmiques a tenir un
calendari competitiu solvent, en perjudici dels seus propis clubs i esportistes,
que  podrà  ser  compartit  –sense  més-  per  esportistes  i  clubs  d’altres
autonomies.

La  llicència  única  aprovada  no  serà  pràcticament  d’aplicació  fins  que  es
desenvolupi reglamentàriament, tot i que la mateixa llei preveu la seva entrada
en vigor pel ú de juny de 2015. Però ja des d’ara cal preveure des del món de
l’esport  català una resposta eficaç, i  a tots els nivells, contra aquest invasió
competencial  que laminarà l’economia  i  trencarà  el  precari  equilibri  existent
entre les federacions catalanes i les espanyoles.
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Certament, l'única resposta global a aquest procés de recentralització de l’Estat
espanyol i el menysteniment progressiu de l’esport català és la consolidació del
Procés Sobiranista de Catalunya i l’assoliment de la plena independència del
país com a condició per a poder dotar-nos d’un sistema esportiu que respongui
a les necessitats de l’esport català.

Mentrestant  es  desenvolupa  aquest  procés  caldrà  que  el  mateix  món  de
l’esport català estudiï les estratègies legals, associatives i esportives a fi de fer
front a aquest procés recentralitzador de l’Estat i  d’introduir els mecanismes
que ens permetin,  des de la màxima unitat  de projecte i  d’acció,  mantenir i
millorar el nostre sistema esportiu i competitiu.

Per tots aquests motius, els grups municipals d’Esquerra Republicana i  CiU
proposen l’adopció dels següents acords:

PRIMER. Expressar el rebuig al sistema de la llicència esportiva única, aprovat
per l’Estat espanyol, en tant que comportarà que els nostres esportistes, clubs i
federacions veuran afeblida la seva autonomia, perjudicada la seva economia i
disminuïda la seva capacitat per a gestionar l’esport català.  

SEGON.  Instar  el  Govern  de  la  Generalitat  a  presentar  un  recurs
d’inconstitucionalitat a l’article 23 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de
Racionalització del Sector Públic i  altres mesures de reforma administrativa,
així com la seva suspensió cautelar, pel fet d’envair la competència exclusiva
de la Generalitat en matèria d’esports.

TERCER. Fer una crida al teixit esportiu català a dur a terme , amb la màxima
unitat d’acció, les estratègies legals, associatives i esportives a portar a terme
amb la finalitat d’aturar el procés recentralitzador en l’àmbit esportiu que pretén
l’Estat amb la llicència esportiva espanyola única.

QUART.  Notificar  aquests  acords a la  Secretaria  General  de l’Esport  de  la
Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya,
a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i a les entitats esportives
locals.  
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10. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIU DE REBUIG A
LA IMPUGNACIÓ I SUSPENSIÓ DE LA NORMATIVA SOBRE LA POBRESA
ENERGÈTICA.

L’alcalde llegeix literalment la moció.

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Passo la paraula al portaveu del grup que ha presentat la moció, per tant té la
paraula el regidor Joan Vendrell.”

Pren la paraula el senyor Vendrell:
“Moltes gràcies, bona nit, resulta increïble que en una nació de nacions, amb
un regim que és venta de ser democràtic, el govern central centralista nacional
espanyol i amb un poder absolut, el Partit Popular, hagi presentat recurs davant
del Tribunal Constitucional espanyol com en el cas de l'Estatut d'Autonomia de
Catalunya, referendat pel poble, o com el cas de la Llei de la consulta o contra
la Llei Catalana que prohibeix les companyies riques i poderoses, talla la llum o
el gas als pobres. Si el Tribunal Constitucional a suspès cautelarment el Decret
Llei de la Generalitat que prohibeix tallar el subministrament de llum i gas entre
el mes de novembre i març a les persones mancades de recursos econòmics
per impagament de la gent sense recursos.
Les entitats socials però, avisen que més de 320.000 famílies no poden pagar
la llum i el gas mentre que augmenta de manera estratosfèrica els beneficis
dels  subministradors,  Endesa,  579  milions  d'euros  el  primer  trimestre,  Gas
Natural,  676 amb la venda de gas a l'estat el primer semestre i  Agbar, 432
milions. Amb aquests beneficis, les companyies podrien assumir les factures i
els rebuts impagats, recordem que el Decret aprovat fa un any i actualment
suspès,  només significa  una  moratòria  al  pagament  per  les  famílies  sense
recursos.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt  bé,  gràcies,  per  Esquerra  Republicana  té  la  paraula  el  regidor  Isidre
Pineda.”

Pren la paraula el senyor Pineda:
“Moltes gràcies senyor  alcalde, el  govern espanyol  de Mariano Rajoy és un
govern insensible, protegeix als poderosos, beneficia als poders econòmics, no
es preocupa gens ni mica dels que pateixen, i s'amaga com si ens vingués de
nou, amb que s'estan envaint competències, que sobre això la Generalitat de
Catalunya no es pot pronunciar, i per tant ho suspenen i es queden tan amples,
i ves per on? Això no ens ve de nou, els poders fàctics de l'estat van agafant el
gust  a  això  de suspendre  coses,  ni  deixen votar,  ni  deixen ajudar  als  més
vulnerables.
Si volem la Independència també és per qüestions tan bàsiques com aquesta,
per preocupar-nos dels que ho estan passant malament i  per tirar endavant
projectes que ajudin a la gent sense haver de demanar permís a Madrid.
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Des de l'Ajuntament és bo que una vegada més declarem el nostre rebuig a les
polítiques que venen de la Meseta, unes polítiques de les quals ens sentim molt
i molt lluny, precisament demà farem tot el contrari aquí al mateix Consistori,
signarem  un  acord  amb  l'empresa  local  Electra  Caldense  perquè  aquells
usuaris derivats dels Serveis Socials puguin gaudir del Bo Social i, per tant,
d'una  rebaixa  del  25%  a  la  factura  de  la  llum,  a  més  seguirem  assumint
aquelles factures de subministrament, des dels Serveis Socials municipals de
les famílies amb més situació de vulnerabilitat.
En definitiva, el grup d'Esquerra Republicana una vegada més manifestarà el
seu rebuig a les polítiques que venen del regne d'Espanya, gràcies.” 

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies,  és  el  torn  del  grup  Socialista,  passo  la  paraula  a  la  regidora
Montserrat Coll.”

Pren la paraula la senyora Coll:
“Moltes gràcies, bé, el nostre vot serà a favor de la moció presentada.
Pel contingut de la mateixa, més que pel què suposa allò impugnat, pel què
suposa la pròpia impugnació, perquè clar, hem de tenir en compte que el que
han impugnat no és un ajut a les famílies, és un ajornar la factura a les famílies.
És a dir, aquelles famílies que durant tres mesos d'hivern no poden pagar la
llum o el gas de casa seva, enlloc d'haver-ho de pagar el novembre, desembre
o gener, ho tindran que pagar el març, abril o maig, per tant, facilitar la vida a
aquelles persones que no tenen recursos per fer-se càrrec dels subministres
energètics  del  seu domicili,  doncs no és  que sigui  una solució,  pot  ser  un
pedaç, bé, pitjor seria no tenir-lo, però no és ni molt menys una solució a la
veritable necessitat, no? I com s'ha comentat en aquest plenari, les companyies
tenen  beneficis,  es  a  dir,  no  veiem  la  necessitat  que  no  es  puguin  fer
actuacions  d'altres  tipus  que  vagin  més  relacionades  amb  la  capacitat
econòmica de les famílies que no tant en endarrerir una obligació contractual
tres mesos endarrere que no pas que aquest cost sigui assumible per persones
que en aquests moments no disposen dels recursos suficients. I  això doncs
està portant a altres qüestions, a dificultats en la seguretat, perquè molta gent
que es queda sense llum connecta,  és una necessitat  bàsica i  la  connexió
directa porta riscos a la seguretat de l'habitatge per temes obvis, no? Per tant,
naturalment votarem a favor de la moció, creiem que això està bé, mal no fa,
però també demostra que només a Catalunya únicament havien sol·licitat, aquí
hi havia les dades, 800 famílies, doncs ja vol dir lo poc eficaç o eficient que era
aquesta proposta. 
De totes maneres és un tema prou greu i crec que més que això, hauríem de
prendre  mesures  més  contundents  i  més  importants  per  resoldre  aquesta
problemàtica, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, pel Partit Popular té la paraula la regidora Montserrat Romano.”
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Pren la paraula la senyora Romano:
“Gràcies senyor alcalde, primerament m'agradaria dir, que sembla ser que tota
la  culpa es  del  senyor  Rajoy,  de  Madrid  i  del  govern  del  Partit  Popular,  el
govern de la Generalitat  té algun tipus de competència en aquest cas i  bé,
m'agradaria  dir  que  primerament  cal  dir  que  lamentem  i  més  que  res
Convergència  i  Unió  que és  qui  presenta  la  moció,  lamentem que aquesta
moció que són temes que afecten tan directament a la ciutadania, no continguin
cap punt amb positiu i que doni solucions reals a aquest gran problema, com
per exemple: per què no instem al govern Català que porti a terme totes les
accions  reflectides  que  encara  no  ha  desenvolupat  en  la  moció  56,  sobre
pobresa energètica aprovada el 7 de novembre, al Parlament de Catalunya?
Instem al  govern Català que modifiqui  el  codi  de consum de Catalunya per
garantir que no es puguin interrompre els subministraments energètics deixant
sense  calefacció  als  consumidors  catalans  més  vulnerables  i  prohibint  la
desconnexió  no  tan  sols  durant  els  mesos  d'hivern  com  reflecteix  en
l'actualitat? Per què no creen una taula sobre pobresa energètica com espai de
diagnostic, anàlisi, debat i recerca d'alternatives i solucions amb la participació
de les administracions locals,  associacions de consumidors,  entitats  socials,
experts en aquesta matèria i empreses subministradores? Per què no elaboren
un pla de xoc local  contra la pobresa energètica que tingui com a principal
objectiu garantir  el  dret dels ciutadans al  subministrament bàsic de la llar  a
Catalunya?  Per  què  no  desenvolupen  en  un  termini  de  dos  mesos  els
mecanismes legals necessaris  per  tal  que les  companyies  subministradores
tinguin l'obligació de sol·licitar l'autorització a l'administració per tallar el servei
en  cas  d'impagament  per  manca  de  recursos  econòmics  de  les  famílies,
d'acord amb la moció 10, aprovada el 25 d'abril de 2013?
Així doncs demanaríem que aquesta moció es deixi a sobre de la taula i entre
tots els grups municipals aquí presents, es consensuïn realment solucions pel
ciutadà i no simplement mera política, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, i per últim el regidor d'Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa, el senyor Pau Olóndriz.”

Pren la paraula el senyor Olóndriz:
“D'entrada volia dir que totes les famílies, totes les persones es mereixen viure
en condicions dignes i que una de les maneres de fer-ho seria garantir el Dret
Universal  als subministraments bàsics de tothom. Això per un cantó, per un
altre cantó,  la norma que es va aprovar  al  Parlament de Catalunya al  meu
entendre, es quedava curta. Convergència i Esquerra van aprovar una norma
que és quelcom més del que teníem, però es quedava curta perquè només
afectava als mesos de novembre fins a març i no condonava de cap manera
cap mena de deute, sinó que l'aplaçava a posteriori fent que el problema no el
tenim a l'hivern sinó que el tindrem quan faci calor perquè suarem o suaran per
poder pagar les factures a part de la calor que pugui fer.
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Per tant, una norma que era escassa al meu entendre, a sobre ve el govern
Espanyol i encara li posa més traves, amb una clara invasió de competències i
amb un absolut menyspreu per les persones i famílies que ho estan passant
malament. 
Com a mínim el govern de Catalunya va fer un pas, tímid repeteixo, però es va
fer un pas, podia anar més enllà. Al govern Espanyol això li és absolutament
igual, perquè els interessos són uns altres.
Per tant, davant d'això, què fer? Doncs queixar-nos, presentar mocions.
Jo animo també al grup municipal de Convergència que segur que té fil directe
o més directe que jo amb el govern Català, perquè tenint en compte això que
he dit i que la importància i prioritat que haurien de tenir aquestes coses doncs
ho solventessin de totes totes, aconsellar-li, recomanar-li al govern Català que
malgrat el que digui el govern de Madrid, el senyor Rajoy, que faci, tregui diners
per exemple de les beques que es donen a les escoles d'èlit, que separen nens
i  nenes,  que  no  necessitarien  beques  ni  subvencions,  més  que  res  que
subvencions  públiques,  doncs  destinar  aquests  diners  a  aquesta  prioritat,  i
altres que també trobaríem.  Perquè el  fred el  passaran igualment  aquestes
famílies i  això és el  que hem d'evitar,  sentir  que s'arriben a acords amb la
companyia elèctrica local, tant de bo sigui així, de fet el Bo Social com que ja
existeix i  és bo que una companyia elèctrica tingui sensibilitat social. D'altre
manera, també s'ha dit, les companyies elèctriques tenen grans, grandíssims
beneficis,  i  hauria  d'anar  també  al  meu  entendre,  a  càrrec  seu  els  costos
d'aquestes solucions d'emergència, gràcies.”

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

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per  majoria absoluta dels presents
[15 vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); de CIU (3);
del PSC (2)  i d’ICV-EUiA (1); i 1 vot en contra del PPC (1)], ACORDA aprovar
la moció, essent aquesta la següent:

  
MOCIÓ DE REBUIG A LA IMPUGNACIÓ I SUSPENSIÓ DE LA NORMATIVA
SOBRE LA POBRESA ENERGÉTICA

La pobresa energètica és una situació de desemparament en què es troben
moltes  llars  com  a  conseqüència  de  la  precarietat  econòmica  de  moltes
famílies que pateixen la crisi i es veuen incapaces de fer front al pagament de
la factura energètica dels seus habitatges al trobar-se a l’atur, en una situació
de sobreendeutament o de manca d’ingressos suficients per arribar a final de
mes.
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Aquesta situació de vulnerabilitat  que afecta a moltes persones els planteja
haver d’escollir quines són les despeses prioritàries per a la seva subsistència
renunciant a l’alimentació o a un habitatge amb una temperatura mínimament
adequada per fer a les temperatures de l’hivern.

Segons  el  setè  estudi  elaborat  per  la  Creu  Roja  des  de  l’Observatori  de
Vulnerabilitat titulat “L’impacte de la crisi a la salut de les persones”, gairebé un
vint  per  cent  de  persones  realitza  menys  de  tres  àpats  diaris  per  motius
econòmics i com a dada rellevant constata que “la proporció de persones en
situació vulnerable amb dificultats per mantenir la seva llar a una temperatura
adequada ha augmentat en un 20% en els últims tres anys”.

Segons l’IDESCAT, un 11% de les llars catalanes –és a dir, 300.000 famílies–
poden tenir problemes per mantenir a casa seva una temperatura adequada
aquest  hivern,  amb els  riscos associats  pels  més  vulnerables  com són els
infants, els malalts crònics o la gent gran. Fins ara 895 famílies s’havien acollit
a les garanties ofertes pel decret i a partir d’ara es poden trobar en que se’ls
talli la llum o el gas a l’hivern en cas de retard o d’impagament.

Des de la Comissió i el Parlament europeus s’ha instat als Estats membres a
adoptar mesures per protegir als consumidors més vulnerables i a lluitar contra
aquest  fet  que  va  associat  a  d’altres  situacions  com  l’atur  o  la  lluita  per
conservar  o  accedir  a  un  habitatge  digne.  En  aquest  sentit,  el  Govern  de
Catalunya després de reunir-se amb la Taula d’entitats del Tercer Sector Social
de Catalunya va aprovar el Decret Llei 6/2013, ratificat pel Parlament, pel qual
es modificava el Codi de Consum de Catalunya per garantir queno es pugui
interrompre el subministrament energètic deixant sense calefacció als
consumidors  més  vulnerables  i  prohibint  la  desconnexió  durant  els  mesos
d’hivern.

La  Generalitat  va  aprovar  la  norma  amb  l'objectiu  que  es  fes  efectiva  la
moratòria amb la qual no es pugui tallar ni la llum ni el gas a aquelles famílies
en situació de vulnerabilitat entre els mesos de novembre i març.

La  interposició  d’un  recurs  d’inconstitucionalitat  pel  Govern  Rajoy  contra  la
normativacatalana fa que moltes famílies que s’havien acollit a les condicions
que regulen el Decret vegin vulnerat els seus drets socials. El text normatiu que
ha estat impugnat també determina els mecanismes d’intercanvi d’informació
entre  empreses  subministradores,  administracions,  entitats  socials  i  usuaris
sobre tarifes socials, ajuts i mesures per fer front a la pobresa energética

La interposició d’aquest recurs no és un fet aïllat sinó que respon a la voluntat
de  litigiositat  impulsada  per  un  govern  espanyol  insensible  a  mitigar  les
situacions  de  desemparament  provocades  per  la  crisi  econòmica,  cercant
només  la  recentralització  de  competències  i  vulnerant  l’autogovern  i
l’autonomia local.
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Per tot el que s’ha exposat el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa
al Ple l’adopció dels següents

ACORDS

1.-  Donar suport al  Govern de Catalunya perquè formuli  al·legacions davant
l’admissió a tràmit del recurs d’inconstitucionalitat formulat pel Govern espanyol
contra  la  normativa  en  matèria  de  consum  aprovada  pel  Parlament  de
Catalunya  i  la  suspensió  automàtica  de  l’aplicació  de  la  normativa  per  un
termini de cinc mesos.

2.-  Expressar el rebuig a la insensibilitat del Govern espanyol ja que, malgrat
els  requeriments  comunitaris,  no  ha  formulat  cap  normativa  en  matèria  de
protecció  dels  consumidors  més  vulnerables  afectats  per  una  situació  de
pobresa energètica.

3.-  Demanar al Tribunal Constitucional que resolgui amb celeritat i aixequi la
suspensió del Decret Llei 6/2013 ja que deixa als consumidors més vulnerables
en una situació d’indefensió en que es poden veure afectats per la interrupció
del subministrament energètic en l’època climàtica més freda de l’any.

4.- Donar coneixement dels acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al
Parlament  de Catalunya,  a l’Associació  Catalana de Municipis  i  Comarques
(ACM), a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), al Síndic de Greuges,
a l’Agència Catalana del Consum, a l’Organització de Consumidors i Usuaris i a
les entitats d’aquest municipi que vetllen pels drets dels consumidors.

11. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC, RELATIVA A
LA  INCLUSIÓ  EN  EL  PRESSUPOST  MUNICIPAL  DE  2015,  D'UNA
APLICACIÓ  PER A LA URBANITZACIÓ  DELS ACCESSOS A L'ESCOLA
MONTBUI.

L’alcalde llegeix literalment la moció.

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Passo la paraula al grup proposant, passo la paraula a la regidora Montserrat
Coll.”

Pren la paraula la senyora Coll:
“Sí, moltes gràcies, bé, la mateixa moció ja explica una mica què ens porta avui
aquí. Ara fa just un any varem presentar el text que s'acaba de llegir en aquest
plenari,  que es va  aprovar  per  unanimitat,  al  mes següent,  l'Ajuntament va
aprovar els pressupostos i no hi havia prevista cap partida que donés resposta
a la moció aprovada per unanimitat en el ple el mes anterior, per la qual cosa el
grup municipal Socialista varem presentar al·legacions al pressupost demanant
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que quedés inclosa una partida que reflectís aquest acord plenari d'urbanitzar
l'entorn de l'escola Montbui que com sabem està per urbanitzar.
En aquell plenari se'ns va dir i així consta a l'acta, que hi havia una partida
global, que ja preveia actuacions d'aquest tipus i que amb aquests diners es
faria alguna cosa. Ha passat un any, la situació és igual que el novembre de
2013, i el que se'ns demana és que hi hagi el compromís ferm i, per tant, el ple
no només aprovi fer-se -perquè clar, com que vam aprovar fer-se, podia ser el
any 2050-, sinó que prevegi que s'inclogui en el pressupost 2015. 
Aquest matí hem pogut parlar amb el regidor Mauri i ha dit que bé, que tenien
previst inicialment una partida global, després sembla que han estat treballant
amb una partida específica que reculli part d'això, bé, no acabaven de coincidir
de  quina  era  l'actuació  a  fer,  però  que  es  volia  preveure  un  import  que
segurament explicarà el govern després, ens han demanat si volíem retirar la
moció, hem consultat a les famílies que havien fet aquesta petició de l'escola i
bé, com que no tenim aquesta resposta, creiem que podem mantenir la moció i
més sabent que també és voluntat del govern de fer-ho, no? I en aquest sentit
la presentem amb l'esperança que realment puguem resoldre aquesta situació
complexe que implica temes de seguretat també en la vialitat dels entorns de
l'escola, gràcies.”

Pren la paraula l'alcalde:
Molt  bé,  gràcies,  per  Esquerra  Republicana té  la  paraula  el  regidor  Jaume
Mauri.”

Pren la paraula el senyor Mauri:
“Sí, gràcies, bé, com ja ha dit la regidora Coll, les aplicacions del pressupost
municipal 2015 ja hi ha reflectida una aplicació que es diu Arranjament dels
entorns de l'escola Montbui, amb una dotació de 70.000 euros. Amb això volem
urbanitzar uns carrers que no estan urbanitzats a nivell d'asfaltats perquè no hi
hagi  sots  i  el  pàrquing.  Bé,  ens  trobarem  amb  la  paradoxa  que  haurem
d'aprovar una moció d'una cosa que el govern ja hi  està treballant i  que té
aprovat internament. No ens sap greu, la votarem a favor.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, per Convergència i Unió, passo la paraula al regidor Vendrell.”

Pren la paraula el senyor Vendrell:
“Gràcies,  afegir  ben  poc,  vull  dir,  a  quedat  molt  clar  que  és  una  cosa
unànimement aprovada. Si ja està aprovat i hi ha una partida específica per
això, doncs estem contents i votarem a favor que es faci.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, pel Partit Popular, la regidora Romano.”
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Pren la paraula la senyora Romano:
“Gràcies, bé,  nosaltres també com ja bé s'ha dit,  hi  va haver una moció el
2013 , vam votar tots a favor, i per tant no m'estendré més, el nostre vot serà
favorable, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, el regidor Olóndriz per Iniciativa.”

Pren la paraula el senyor Olóndriz:
“Sí, sense afegir res tampoc, dir que votaré a favor de la moció. Molt bé que
potser ja tingueu previst això, però tenint en compte que és una petició com ens
han dit,  de pares de l'escola, ni que sigui per deferència amb ells, crec que
malgrat s'estigui tirant endavant el projecte d'arranjament, val la pena donar-li
suport a la moció.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé, gràcies, doncs passem a la votació.”    

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [16 vots
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); de CIU (3); del PSC
(2); del PPC (1) i d’ICV-EUiA (1)], ACORDA aprovar la moció, essent aquesta
la següent:

MOCIÓ per a la inclusió al pressupost 2015 d’una partida per a la urbanització
dels accessos a l’escola Montbui

Vista la moció aprovada per unanimitat en el ple de novembre de 2013 que
deia textualment:

“Al  voltant  de  400  famílies  calderines,  30  docents,  personal
d’administració i serveis,  treballadors d’empreses subministradores i  de
serveis, accedeixen cada dia a l’escola Montbui.

Actualment la meitat dels accessos de l’escola no estan urbanitzats i això
comporta dificultats en l’accés amb vehicle i en l’accés de vianants.
Les diferents situacions climatològiques al igual que el volum de transit,
comporten que contínuament els accessos  al centre escolar pateixin un
deteriorament.

Per garantir  una correcte mobilitat dels professionals i  les famílies que
accedeixen a l’escola Montbui, caldria urbanitzar completament el carrer
Pau Casals i el carrer Sant Salvador i espais annexes, a compte de la
distribució del desenvolupament del Pla Parcial de Sant Salvador.
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Per l’anterior, el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya a
l’Ajuntament de Caldes de Montbui proposem al Ple aprovar els següents
acords

ACORDS:

Primer.- L'Ajuntament de Caldes de Montbui urbanitzarà els carrers Pau
Casals i carrer Sant Salvador i espais annexes.

Segon.- Comunicar aquest acord al Consell Escolar Municipal i a l’AMPA
de l’escola Montbui.”

El grup municipal del Partit  dels Socialistes de Catalunya a l’Ajuntament de
Caldes de Montbui proposem al Ple aprovar els següents acords:

ACORDS:

Primer.- Acordar la inclusió en el pressupost 2015 d’una partida pressupostària
destinada a cobrir  el  cost  de les obres de la  urbanització  dels  carrers Pau
Casals i carrer Sant Salvador i espais annexes.

Segon.-  Comunicar  aquest  acord  al  Consell  Escolar  Municipal,  a  l’Escola
Montbui i a l’AMPA de l’escola Montbui.

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

Des del número 1211, de data 17 d'octubre de 2014, fins al número 1412, de
data 20 de novembre de 2014.

13. DESPATX ORDINARI

14. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Primer les recollirem totes i després les respondrem.
Comença doncs el senyor Olóndriz i després el senyor Vendrell.”
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Pren la paraula el senyor Olóndriz:
“Sí,  primer  de  tot  una  felicitació,  no  mancada  de  crítiques,  com ja  podíeu
esperar. Us vull felicitar perquè s'engega per primer cop, un procés, un petit
procés de participació en els pressupostos, recordeu que us ho he demanat, ho
he reclamat moltes vegades, per fi en aquests pressupostos una partida petita
de suposo d'urbanisme es decidirà d'una manera més amplia que simplement
els regidors del ple o del govern.
La critica seria:  aquestes coses, com tantes, com totes, fer  partícips com a
mínim també als regidors de l'oposició  més enllà  d'allò que és obligat,  que
t'assabentessis  de  les  coses  en  el  moment  que  es  porten  a  la  Comissió
Informativa  o  en  altres  casos  per  la  premsa,  no?  No  es  tracta  de  fer-nos
partícips  de  la  medalla,  per  dir-ho  d'alguna  manera,  ni  del  protagonisme
d'haver-ho fet, ho heu fet vosaltres, perfecte, però sé coneixedors del que es
porta  entre  mans,  de  les  idees  que  es  volen  portar  endavant,  abans  que
comencin a comptar els terminis legals, que aquest sí que no us els salteu, això
no ho critico.
I la segona pregunta seria una mica també motivada per aquesta, perquè com
aquesta me n'he hagut  d'assabentar  llegint  un diari  o llegint  alguna noticia,
altres coses te n'enteres o t'arriben perquè t'ho comenten, llavors com que no
tenim  aquest  filin,  aquest  contacte,  aquest  intercanvi  d'informació,  govern-
oposició, no saps si és que ha arribat la informació abans a altres llocs o que
senzillament és un rumor del qual no se n'ha de fer càbales. 
M'arriba que esteu amb negociacions ja bastant avançades amb el  projecte
d'urbanització hotelera a l'altre cantó de la riera. Clar, jo us haig de preguntar:
això és cert? O no és cert? En quin punt estem? Com estem?
Estaria  bé que si  això  fos  cert,  encara  que no fossin  avançades,  l'oposició
n'estigués  informada,  no  farem  que  les  coses  vagin  pitjor,  probablement
tampoc  millor,  perquè  ho  feu  tot  molt  bé,  però  tenim  dret,  no  solament
l'oposició, també la ciutadania en saber allò que es decideix, però també allò
que es pensa, aquells projectes, aquelles idees. Només aclariu-me això, si us
plau.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé, gràcies, recollirem les preguntes ara del regidor Joan Vendrell.”

Pren la paraula el senyor Vendrell:
“Moltes gràcies, bona nit, tan sols una pregunta que potser és complicada de
respondre  o  és  difícil.  Resulta  que totes  les  instàncies  que entrem el  grup
municipal de Convergència i Unió, i no sé si passa amb altres partits, el mateix
dia, al cap d'una estona fora de l'Ajuntament ja la coneixen, és fàcil, no? Es
d'aquelles coses que dius: mira que ràpid que va, no? 
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Perquè resulta que abans d'arribar al ple ja m'estan preguntant per la instància
que he pogut entrar al matí o la instància que he entrat el dia abans. És una
pregunta que faig, què és el que passa?  Preocupant, i m'agradaria saber, que
em donessin una resposta, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“No hi ha més preguntes? Doncs passarem a les respostes, comencem pel
senyor Olóndriz. Té raó amb la qüestió del procés participatiu per decidir les
inversions, estem parlant d'una quantitat, parlo de memòria, de 13.000 euros, la
gent pot votar tres projectes i, per tant, farem el que surti més votat. Sí que
procurem informar a través de les comissions informatives o de les juntes de
portaveus  d'alguns  projectes.  Algunes  vegades  ens  passa  per  alt  informar
d'altres projectes, aquest ens ha passat per alt i sí que és veritat i li reconec
que  aquesta  idea  vostè  l'ha  anat  repetint  durant  diferents  anys  i  fins  i  tot
diferents  legislatures  i  per  tant  reconeixem que la  paternitat  podem dir  així
d'aquesta idea i que l'havíem d'haver compartit abans amb vostè.
Pel  que  fa  al  projecte  que  vostè  ha  anomenat  hoteler,  m'imagino  que  es
refereix a com, si és que es fa, es desenvolupa la zona balneària que està
prevista en el Pla General aprovat ja fa una colla d'anys, dir-li que no és cert
que  hi  hagi  negociacions  molt  avançades  amb  possibles  inversos,  se'ls  va
convocar a una Junta de Portaveus per explica'ls-hi  quin era el  projecte en
general de partida, però més enllà del que ja es va exposar aquell dia i abans
fins i tot que s'iniciï cap tràmit formal -perquè encara no s'ha iniciat  cap tràmit
formal-, no és cert que hi hagi negociacions molt avançades amb ningú, entre
d'altres coses perquè volem que aquest projecte, el volem parlar molt, i volem
mirar de consensuar-lo al màxim possible i, per tant, no volem precipitar-nos ni
molt menys en aquest sentit.
Pel  que  fa  a  la  pregunta  del  senyor  Vendrell,  no  sé  exactament  a  què  es
refereix? No sé a quines instàncies es refereix? No sé per quins canals se
suposa que arriba això a no sé qui? Jo no sé si pot concretar més? 
Una  cosa relacionada  amb aquesta  qüestió  vol  comentar  el  regidor  Vicenç
Personat.”

Pren la paraula el senyor Personat:
“Sí,  de  fet  és  una  pregunta  perquè  volem saber  on  ho  hem d'enviar,  una
instància seva, del grup polític municipal de Convergència i Unió diu que els hi
enviem les  respostes  al  domicili  carrer  Font  del  Lleó  sense  número,  és  el
número 11 i la safata del grup municipal del PPC. No sé? Si del PPC, o li ha
sortit sense voler de l'ànima o que fa instàncies, no ha esborrat el PPC d'abans
i ho ha repetit vostè, on li enviem la correspondència? Al grup municipal del
PPC?  o  al  grup  de  Convergència?  No  disculpi,  estic  parlant  amb  ell,  a
Convergència, d'acord taxo i poso Convergència, estigui al cas, igual no ho rep
un altre dia.

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé, hi ha més preguntes? No? Doncs aixequem aquí el ple.”           
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Plaça de la Font del Lleó, 11
Tel. 93 865 56 56
Fax 93 865 56 57
www.caldesdemontbui.cat
08140 Caldes de Montbui

L’alcalde aixeca la sessió a les 21 hores i 13 minuts, de la qual cosa, com  a
secretària, estenc aquesta acta.

La secretària acctal.  Vist i plau
L’alcalde

Montserrat Campos Bermúdez              Jordi Solé i Ferrando
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