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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió

Núm.:  13 / 2014
Caràcter: Ordinari 
Data: 23 de desembre 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
Josep Ramon Marañés Vidal, regidor
Sara Marcé Adrián, regidora
Maria Pilar Aznar López, regidora
Josep Gallart Badia, regidor

Joan Vendrell Martí, regidor
Susana Vila Rios, regidora
M. Àngels Pou Garcia, regidora 

Montserrat Coll Mañosa, regidora
Xavier Ortega Guillén, regidor

Montserrat Romano Bosch, regidora

Pau Olóndriz de Moragas, regidor

No assistents

Isidre Pineda Moncusí, regidor

Secretari

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

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

- Moció que presenten els grups municipals de CiU i PPC al Ple de l'Ajuntament
de  Caldes  de  Montbui  per  a  la  millora  de  la  transparència  d’accés  a  la
informació pública i normes de bon govern del consistori de la vila.

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Bé,  bon vespre  a  tothom,  comencem el  darrer  ple  de  l'any,  abans de res
excusar l'absència del regidor Isidre Pineda, que avui no pot estar al Ple, i pel
que fa a l'ordre del  dia,  hi  ha una petició del  grup de Convergència i  Unió
d'entrar per urgència una moció sobre la Llei de transparència i bon govern, per
tant hem de votar si introduïm per urgència a l'ordre del dia aquesta proposta
de moció, per tant passem a la votació.” 

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per  majoria absoluta dels presents
[9 vots desfavorables dels membres del grup municipal d’ERC (9);  i  7 vots
favorables de CIU (3); del PSC (2); del PPC (1) i d’ICV-EUiA (1)], ACORDA NO
incorporar la moció a l’ordre del dia de la sessió.

Ordre del dia

1. Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària anterior de
data 27 de novembre 2014.  

2.  Aprovar  el  contingut  i  la  signatura  del  conveni  per  a  la  cooperació
supramunicipal  amb  els  ajuntaments  de  la  comarca,  entre  el  Consell
Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Caldes de Montbui, per a
l'any 2015. Expedient núm. G1410-2014-000029.

3. Donar compte de la modificació dels acords aprovats anteriorment, en
relació amb la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Caldes de Montbui.
Expedient SGGE201100056. 

4. Aprovar el conveni de cessió gratuïta a la Generalitat de Catalunya de
l’ús  d’un  edifici  i  part  de  la  parcel·la  on  s’ubica  el  parc  de  bombers.
Expedient núm. CEGD2014032.
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5. Aprovar la sol·licitud de la compatibilitat del senyor Antonio Escañuela
Zambrano.

6. Aprovar l’Acta de l’Acord de la Comissió de Seguiment núm. 41, de 9 de
desembre  de  2014,  referent  a  l’abonament  de  les  despeses  del  fons
d’acció  social  pendents  als  empleats  de  l’Ajuntament  de  Caldes  de
Montbui.

7. Aprovar el contingut del conveni de cooperació interadministrativa per
a la realització del servei de neteja de clavegueram del municipi de Caldes
de Montbui. Expedient núm. TC301-2014-00063.

8.  Aprovar  inicialment  la  modificació  puntual  del  Pla  d'Ordenació
Urbanística  (POUM)  article  núm.  193,  de  la  Normativa  Urbanística  de
Caldes de Montbui. Expedient núm. TP202-2014-00013.

9. Aprovar l'actualització de la tarifa de preus de l'aigua per a l'exercici
2015.

10. Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de Caldes
de Montbui  per  a  l’exercici  2015,  que comprèn el  pressupost  propi  de
l’entitat  i  el  pressupost  de  les  societats  mercantils  municipals  Gestió
Municipal de Serveis, S.A. i Caldes Habitatge, S.L.

11. Mocions

11.1. Moció que presenten els grups municipals d’ERC i de CIU al Ple de
l’Ajuntament de declaració de responsabilitat pel 9N.

11.2. Moció que presenta el grup municipal de CiU al Ple de l'Ajuntament
per  la  implantació  urgent  dels  acords  presos  per  garantir  el  dret  a
l'habitatge de lloguer social i pisos buits de la vila.

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 27 DE NOVEMBRE DE 2014.

L’alcalde  obre  la  sessió  i  el  Ple,  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)],  aprova l’esborrany de l’acta de la sessió
anterior del dia 27 de novembre de 2014.

2. APROVAR EL CONTINGUT I LA SIGNATURA DEL CONVENI PER A LA
COOPERACIÓ  SUPRAMUNICIPAL  AMB  ELS  AJUNTAMENTS  DE  LA
COMARCA, ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL I
L’AJUNTAMENT  DE  CALDES  DE  MONTBUI,  PER  A  L'ANY  2015.
EXPEDIENT NÚM. G1410-2014-000029.

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

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, hi ha alguna intervenció sobre aquest punt? Sí, senyora Coll.”

Pren la paraula la senyora Coll:
“Simplement era si podien explicar aquests recursos, com que havíem arribat a
fer-ho per projectes concrets en alguns casos, si aquest cas no ho és, o quin és
el seguiment que es fa després d'aquests recursos, com repercuteixen en les
actuacions que des del Consell Comarcal es fan al municipi? Gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Bé, l'aportació en aquest cas no va dirigida a projectes concrets, com havia
estat normal fins fa un temps, i el que fa és que a finals d'any es pot demanar al
Consell Comarcal l'aportació feta en concepte de fons supramunicipal, la part
aportada per l'Ajuntament, doncs a quins programes els ha destinat.
Aquest any encara no ho tenim això.
Hi ha alguna altra intervenció? No? Doncs passem a la votació d'aquest punt.”

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 G1410-2014-000029, relatiu a l’aprovació del contingut i la
signatura del conveni per a la cooperació supramunicipal amb els ajuntaments
de la comarca, entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de
Caldes de Montbui, per a l'any 2015.
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DICTAMEN

Antecedents

I. En data 4 de desembre d’enguany, amb registre d’entrada número 010035,
hem rebut la notificació de l’acord del  Ple 8/2014 del  Consell  Comarcal  del
Vallès Oriental, de data 26 de novembre de 2014, d’aprovació del contingut i la
signatura del conveni per a la cooperació supramunicipal amb els ajuntaments
de la comarca.

II. D'acord amb l'apartat Sisè. Vigència de l'esmentat conveni, aquest entra en
vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des de l'1 de
gener  de 2015 fins al 31 de desembre de 2015, sense perjudici de l'eficàcia
temporal que puguin tenir els actes i els instruments específics d'aplicació o
desplegament que s'estableixin.  Així  mateix,  aquest  conveni  pot  ser objecte
d'una única pròrroga d'una durada d'un any mitjançant  acord exprés de les
parts.

III.  En data 12 de desembre de 2014,  la  interventora  ha emès l'informe, el
contingut del qual es transcriu íntegrament a continuació:

“Identificació de l’expedient

En referència a l’aprovació i signatura del conveni entre el Consell Comarcal del
Vallès Oriental i l’Ajuntament de Caldes de Montbui, per la cooperació municipal.

Fets i Fonaments de dret

D’ acord amb RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes locals(TRLRHL) i RD 500/1990, de 20 d’abril que
desenvolupa el Títol VI del TRLRHL.

D’acord amb la notificació de l’acord de ple 8/2014 del Consell  Comarcal del
Vallès Oriental, en la sessió del Consell d’Alcaldes, de 30 de gener de 2013, es
va convenir proposar als seus Ajuntaments aportar a serveis públics i polítiques
públiques supramunicipals del Consell Comarcal del Vallès Oriental un import fix
amb càrrec al  Fons de Cooperació Local equivalent  al  34% de l’aportació de
2011 (16.639,84 euros). 

En relació amb aquest punt, el Consell Comarcal del Vallès Oriental ha presentat
a l’Ajuntament de Caldes la proposta per l'aprovació de la pròrroga del conveni
pel període del 1 de gener de 2015 al 31 de desembre de 2015, corresponent  a
la cooperació municipal. En aquest conveni, a l’apartat quart, preu i pagament,
disposa que aquest Ajuntament ha de aportar al Consell  Comarcal del Vallès
Oriental  l’  import de 5.657,55 euros, d’acord amb el paràgraf anterior.  Aquest
import correspon a l'aportació supramunicipals de l'exercici 2015.
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A data d'avui el pressupost municipal de l'exercici 2015 està en fase d'elaboració
i està previst que es porti a l'aprovació en la sessió plenària del 23 de desembre
de 2014.

En el projecte de pressupost de l’exercici 2015,  a l’aplicació 20 9420 46500,
aportació del  Fons Cooperació Local  ens supramunicipals  (comarques),  no hi
consta consignació de crèdit. El crèdit en aquesta partida es genera a partir de la
resolució de dictada pel Departament de Governació i Relacions Institucionals.
L’última  resolució  dictada  al  respecte  va ser  la  de  data  9  de  maig  de  2014
corresponent a l’aportació de l’any 2013.

A data d’avui,  no es coneix quina serà l’aportació de la Generalitat per tal de
poder dotar en el  pressupost  de 2015 de l’Ajuntament  l’aportació  que aquest
realitzarà al Consell Comarcal del Vallès Oriental en relació a l’exercici 2015.

Per aquest motiu, la contraprestació econòmica que se’n deriva de l’aprovació
d’aquest conveni no serà eficaç fins que la Generalitat resolgui l’aportació del
Fons Cooperació Local per ens supramunicipals de l’exercici 2015. Una vegada
es  conegui  aquesta  aportació  s’aprovarà  la  modificació  pressupostària,
mitjançant generació de crèdits, per dotar de crèdit a la partida pressupostària 20
9420 46500, aportació del FCL ens supramunicipals (comarques), i procedir al
reconeixement de l’obligació i pagament de la mateixa d’acord amb el conveni.” 

IV. Per la qual cosa, i atès l'informe transcrit anteriorment, aquest ajuntament
proposa l’aprovació de l’esmentat conveni, però amb la condició següent:

“La contraprestació econòmica que se’n deriva de l’aprovació d’aquest conveni
no serà eficaç fins que la Generalitat resolgui l’aportació del Fons Cooperació
Local  per  ens  supramunicipals  de  l’exercici  2015.  Una  vegada  es  conegui
aquesta aportació s’aprovarà la modificació pressupostària, mitjançant generació
de  crèdits,  per  dotar  de  crèdit  a  la  partida  pressupostària  20  9420  46500,
aportació del FCL ens supramunicipals (comarques), i procedir al reconeixement
de l’obligació i pagament de la mateixa d’acord amb el conveni.” 

Fonaments de dret

D’acord amb RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes locals(TRLRHL) i RD 500/1990, de 20 d’abril que
desenvolupa el Títol VI del TRLRHL.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer.  Aprovar  el  contingut  i  la  signatura  del  conveni  per  a  la  cooperació
supramunicipal amb els ajuntaments de la comarca, entre el Consell Comarcal
del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Caldes de Montbui, el qual estén els seus
efectes des de l'1 de gener de 2015 fins al  31 de desembre de 2015,  amb
l’objectiu  d’esdevenir  un  instrument  de  suport  al  nostre  municipi  per  a
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l’establiment de mecanismes de cooperació i de treball en xarxa per a fomentar
el  desenvolupament  econòmic i  social  a  la  comarca,  l’equilibri  territorial  i  la
millora de l’eficiència en la prestació de serveis i polítiques supramunicipals, el
qual es s'acompanya a aquesta proposta com a ANNEX.

Segon.  Acordar  que  la  contraprestació  econòmica  que  se’n  deriva  de
l’aprovació  d’aquest  conveni  no  serà  eficaç  fins  que  la  Generalitat  resolgui
l’aportació del Fons Cooperació Local per ens supramunicipals corresponent a
l’exercici  2015.  Una  vegada  es  conegui  aquesta  aportació  s’aprovarà  la
modificació pressupostària, mitjançant generació de crèdits, per dotar de crèdit
a  l'aplicació  pressupostària 20  9420  46500,  aportació  del  FCL  ens
supramunicipals  (comarques)  i  procedir  al  reconeixement  de  l’obligació  i
pagament de la mateixa d’acord amb el conveni.

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

Quart. Formalitzar l'esmentat conveni a l'aplicació Viafirma Inbox, mitjançant la
signatura electrònica per part d’Alcaldia i de Secretaria.

Cinquè. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Vallès Oriental i a l’Àrea
Econòmica de l’Ajuntament de Caldes de Montbui.

3.  DONAR  COMPTE  DE  LA  MODIFICACIÓ  DELS  ACORDS  APROVATS
ANTERIORMENT,  EN  RELACIÓ  AMB  LA  JUNTA  DE  PORTAVEUS  DE
L’AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.  EXPEDIENT SGGE201100056.

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

No hi ha intervencions.

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

             
   
Identificació de l’expedient 

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

Antecedents

I. En data 30 de juny de 2011 el Ple de l'Ajuntament va aprovar la creació de la
Junta  de  Portaveus  de  l'Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui  com  a  òrgan
complementari de l'organització municipal.

II.  Actualment,  després  d'algunes  modificacions  dels  membres  integrants  i
portaveus  de  l'esmentat  òrgan  aprovades  en  diverses  sessions  plenàries
anteriors  al  llarg  d'aquesta  legislatura,  la  Junta  de Portaveus,  presidida  per
l’Alcalde o regidor/a en qui delegui, està integrada pel portaveu de cada grup
polític municipal que es detalla a continuació:

 Pel Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya: 
Senyora Montserrat Grau i Giner.

 Pel Grup municipal de Convergència i Unió: 
Senyor Joan Vendrell i Martí.

 Pel Grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya: 
Senyora Montserrat Coll Mañosa.

 Pel Grup municipal del Partit Popular de Catalunya: 
Senyora Montserrat Romano Bosch.

 Pel Grup municipal  d’Iniciativa per Catalunya  Verds-Esquerra Unida i
Alternativa: 
Senyor Pau Olóndriz de Moragas.

III.  En data 2 de desembre de 2014 i  amb registre d'entrada a l'Ajuntament
número 009935, el senyor Joan Vendrell Martí i les senyores Susana Vila Rios i
M.  Àngels  Pou  Garcia,  en  representació  del  grup  polític  municipal  de
Convergència i Unió, han sol.licitat que es designi portaveu titular de l'esmentat
grup polític  la  senyora M. Àngels Pou Garcia i  portaveu suplent  la  senyora
Suana Vila Rios, amb efecte des d'aquesta mateixa data.

IV.  Atès  que aquesta  Alcaldia  ha  considerat  oportú  donar  la  possibilitat  de
designar  un  portaveu  suplent  a  tots  els  grups  que  integren  la  Junta  de
Portaveus.

V. Posteriorment, en data 10 de desembre de 2014, la senyora M. Àngels Pou
Garcia ha comunicat a aquest  Ajuntament,  mitjançant  correu electrònic,  que
“Pel proper Ple els nomenaments que tenim previstos seran els que us hem
indicat en la proposta adjunta.”, essent el contingut de la proposta adjunta el
següent:
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“Pel Grup municipal de Convergència i Unió: 
Titular: senyor Joan Vendrell Martí
Suplent: senyora M. Àngels Pou Garcia”

Fonaments de dret

- D’acord amb el que disposa l’article 50 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.

- Article 49 i concordants del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya

-  Articles 25 i  següents  del  Reglament  d’organització,  funcionament  i  règim
jurídic  de les entitats  locals,  aprovat  per  Reial  Decret  2568/1986,  de 28 de
novembre.

- Els article 30 i 31 del ROM en relació amb la composició i les atribucions de la
Junta de Portaveus disposa que estarà format per l’Alcalde i pels portaveus
dels grups polítics municipals.

-  Els  articles 26.3 i  26.4 del  ROM, el  primer en relació  amb la  designa de
suplents/es i el segon en relació amb donar compte al ple dels portaveus. 

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer.  Restar  assabentats  de  la  modificació  dels  acords  aprovats
anteriorment, en relació amb la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Caldes
de Montbui com a òrgan complementari de l’organització municipal, de manera
que els membres integrants i els portaveus de cada grup polític municipal de la
Junta  de  Portaveus  de  l'Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui són  els
següents:

 Pel Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya: 
Titular: senyora Montserrat Grau i Giner
Suplent: senyor Isidre Pineda Moncursí

 Pel Grup municipal de Convergència i Unió: 
Titular: senyor Joan Vendrell Martí
Suplent: senyora M. Àngels Pou Garcia

 Pel Grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya: 
Titular: senyora Montserrat Coll Mañosa.
Suplent: senyor Xavier Ortega Guillén
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 Pel Grup municipal del Partit Popular de Catalunya: 
Titular (únic): senyora Montserrat Romano Bosch.

 Pel  Grup  municipal  d’Iniciativa  per  Catalunya  Verds-Esquerra
Unida i Alternativa: 
Titular (únic): Pau Olóndriz de Moragas.

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

Tercer. Notificar aquests acords als regidors designats en el  benentès que si,
en el termini de CINC dies des de la recepció de la notificació, no manifesten
res en contra s’entendrà que accepten tàcitament els nomenaments que conté. 

Quart. Comunicar aquest acord als caps de les diferents àrees de l'Ajuntament.

4. APROVAR EL CONVENI DE CESSIÓ GRATUÏTA A LA GENERALITAT DE
CATALUNYA  DE  L’ÚS  D’UN  EDIFICI  I  PART  DE  LA  PARCEL·LA  ON
S’UBICA EL PARC DE BOMBERS.  EXPEDIENT NÚM. CEGD2014032.

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

No hi ha intervencions.

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [16 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 CEGD2014032 relatiu a l’aprovació del conveni de cessió gratuïta a
la Generalitat de Catalunya, de l’ús d’un edifici i part de la parcel·la on s’ubica,
per a la seva utilització com a parc de bombers.

DICTAMEN
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Antecedents

I. En aquest moment, l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant
el Cos de Bombers de la Generalitat, presta el servei de prevenció i extinció
d’incendis i de salvaments en la pràctica totalitat del territori de Catalunya, en
virtut dels instruments jurídics que estableixen el Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal de règim local de
Catalunya, i la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció
i extinció d’incendis i de salvaments de Catalunya.

II. En data 15 de maig de 1985, es va signar un conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui  i  la  Generalitat  de  Catalunya  per  a  la
prestació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments. En la
clàusula desena d’aquest conveni s’establia la cessió,  per part de l’Ajuntament
de Caldes de Montbui,  a la Generalitat de l’ús exclusiu i gratuït d’un local a
convenir per ambdues parts. 
Aquest edifici, ubicat al carrer Sant Pau cantonada amb el carrer Sabadell, va
ser  substituït  l’any  1992  per  un  nou  parc  de  bombers  al  carrer  Priorat  del
Polígon de La Borda del municipi de Caldes de Montbui.

III. L’Ajuntament de Caldes de Montbui és propietari de la finca esmentada en
el manifest anterior, de 8.825 metres quadrats, situada al carrer Priorat i inscrita
al Registre de la Propietat amb el número 2 de Granollers, al Tom 2004, Llibre
126,  Foli  53,  finca  número  8183,  amb  referència  cadastral  núm.
3005402DG3130A0001UD, en la qual es troba ubicat l’actual  Parc de Bombers
del Caldes de Montbui.

IV. Ateses les consideracions anteriors, l’Ajuntament de Caldes de Montbui i la
Generalitat  de  Catalunya  consideren  necessari  actualitzar  la  col·laboració
iniciada amb el conveni de 15 de maig de 1985 i formalitzar i regularitzar la
situació jurídica de la  finca en què es troba ubicat  el  Parc de Bombers de
Caldes de Montbui.

Així mateix, és voluntat de l’Ajuntament de Caldes de Montbui definir nous usos
d’aquest immoble a l’efecte de destinar una part de l’esmentada instal·lació per
a la ubicació d’associacions o entitats amb finalitat no lucrativa que tinguin com
a objecte el suport o ajuda a la població en cas d’emergència.
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Fonaments de dret

Per part de l'inspector en cap de la Policia Local del Municipi de Caldes de
Montbui, s'ha emès un informe de data 2 de desembre de 2014.

Llei  7/1985, de 2 d'abril,  de Base de Régim Local, article 22.2.n i  el Decret
Legislatiu  2/2003,  de  28  d'abril,  pel  qual  s'aprova  el  Text  refós  de  la  Llei
municipal  de  règim  local  de  Catalunya,  article  52.2.n.,  pel  que  fa  a  la
competència del Ple Municipal. 

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer.  Aprovar  el  conveni  de col·laboració que s’adjunta  (en els  termes i
temps  del  seu  contingut)  per  formalitzar  la  voluntat  de  mútua  col·laboració
d’ambdues administracions.

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

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

5.  APROVAR  LA SOL·LICITUD  DE  LA COMPATIBILITAT  DEL  SENYOR
ANTONIO ESCAÑUELA ZAMBRANO.

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,  algú demana la  paraula en relació  amb aquest  punt? Sí,  senyora
Romano.”

Pren la paraula la senyora Romano:
“Bé,  bon  vespre,  moltes  gràcies.  En  relació  amb  aquest  punt  voldríem
preguntar -tal com vam preguntar en el ple passat- a veure si el govern sabia a
dia  d'avui  quants  treballadors  teníem a l'Ajuntament  amb compatibilitat?  Ho
vaig preguntar en el passat ple i a la Comissió Informativa, no sé
 si el regidor té la informació, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Senyor Personat.”
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Pren la paraula el senyor Personat:
“Bon  vespre,  gràcies  senyor  alcalde.  Tenim  sis  empleats  reconeguts  amb
aquestes condicions.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Hi ha alguna altra intervenció? No? 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); i 3 abstencions del PSC (2); del PPC (1)],

            
         ACORDA:

   
Identificació de l’expedient 

Expedient de Recursos Humans, relatiu a la declaració de compatibilitat  per
exercir  una segona activitat  en el  sector privat al  senyor  Antonio Escañuela
Zambrano.

DICTAMEN

Antecedents

I. El senyor Antonio Escañuela Zambrano és empleat laboral de l’Ajuntament
de Caldes de Montbui, amb la categoria laboral de tècnic de so, adscrit a la
Ràdio Municipal d’aquest Ajuntament, Ràdio Caldes.
II.  En  data  3  de  desembre  de  2014,  registre  d’entrada  número  9972,  va
presentar  una  sol·licitud  al  Registre  General  d’aquest  Ajuntament,  sobre  la
compatibilitat de la seva activitat pública a l’Ajuntament de Caldes de Montbui
amb una segona activitat privada a l’empresa Som més que pa, SL.

III.  La  jornada  setmanal  de  l’activitat  privada  a  compatibilitzar  del  senyor
Antonio Escañuela és de 6 hores,  prestades els  dissabtes i  diumenges,  de
02:00 h a 05:00 h. La jornada laboral d’aquest a l’Ajuntament de Caldes de
Montbui, és la següent, amb caràcter flexible mensual.

- Dilluns: de 09:45 a 13:30 hores i de 15:15 a 18:00 hores.
- Dimarts, dimecres i dijous: de 09:45 a 13:30 hores.
- Divendres: de 09:45 a 13:30 hores.

L’horari de treball del senyor Antonio Escañuela no és coincident amb l’horari a
l’activitat  privada esmentada,  i  la  suma de la  jornada de les dues activitats
-27:30  hores-  no  superen  en  un  50% la  jornada  ordinària  a  l’administració
pública, això és, en 56 hores i 15 minuts a la setmana.
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No es produeixen els supòsits d’incompatibilitat a que es refereix l’article 12 de
la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de
les administracions públiques, ni a les quals es refereixen els articles 11 i 12 de
la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat.

Fonaments de dret

Article  12  de  la  Llei  53/1984,  de  26  de  desembre,  d’Incompatibilitats  del
personal al servei de les administracions públiques.

Articles 11 i 12 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de l’Administració de la Generalitat.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Autoritzar la compatibilitat del senyor Antonio Escañuela Zambrano, per
exercir una segona activitat en el sector privat, a l’empresa Som més que pa,
SL,  d’acord  amb la  declaració  de  compatibilitat/incompatibilitat  aportada per
l’empleat de data 3 de desembre de 2014, això és els dissabtes i diumenges,
de 02:00 a 05:00 hores, d’acord amb els antecedents i fonaments de dret.

Segon. Comunicar aquesta resolució a la persona interessada.

6.  APROVAR  L’ACTA  DE L’ACORD  DE LA COMISSIÓ  DE SEGUIMENT
NÚM. 41, DE 9 DE DESEMBRE DE 2014, REFERENT A L’ABONAMENT DE
LES DESPESES DEL FONS D’ACCIÓ SOCIAL PENDENTS ALS EMPLEATS
DE L’AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.

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

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

Pren la paraula el senyor Personat:
“Gràcies, això és un acord de condicions amb els empleats de l'Ajuntament. El
pressupost  estableix  una  aplicació  de  deu  mil  euros  anuals  per  aquestes
despeses socials, com que normalment hi ha hagut més demandes d'aquestes
despeses que diners per poder pagar, la cosa s'ha anat acumulant fins a vint-i-
cinc mil euros pendents per poder pagar, llavors cada any, què fèiem? Quan
cobràvem els deu mil euros, pagàvem a les persones que tocava per llista fins
a arribar a deu mil euros. 
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Un cop esgotat això, quedava pel proper any. Aquest any hem fet un acord
amb  els  sindicats  per  fer  net  d'aquests  pagaments,  com  que  el  capítol  1,
malgrat  diguin  vostès  que  sempre  l'augmentem  amb  aquestes  coses  de
funcionarització i de canvis de categoria i aquestes coses, que augmentem el
capítol 1, el capítol 1 no està augmentat. El capítol 1 l'hem gestionat de forma
que queda saldo positiu, i aleshores hem decidit modificar-ho juntament amb la
part social i pagarem aquests vint-i-cinc mil euros. Així quedarà la part social,
la  part  dels  empleats  que  tenien  un  abonament  pendent,  quedarà  saldat.
Evidentment hem fet un pacte amb els sindicats perquè és un conveni i  els
convenis no es poden modificar unilateralment, per això hi ha aquest pacte.”

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

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 abstencions del PPC (1)],

            
               ACORDA:

Identificació de l’expedient 

Expedient  de  Recursos  Humans  relatiu  a  l'aprovació  de  l'Acord  de  l’Acta
número 41, de 9 de desembre de 2014, de la Comissió de Seguiment, referent
a l’abonament de les despeses del fons d’acció social pendents.

DICTAMEN

Antecedents 

I. Els representants de l'Ajuntament de Caldes de Montbui i els representants
del personal, Comitè d'Empresa i Junta de Personal, han subscrit, en data 25
de juny de 2014,  l'Acord  de la  Comissió  de  Seguiment  de  l’Ajuntament  de
Caldes  de  Montbui  número  41,  de  9  de  desembre  de  2014,  referent  a
l’abonament de les despeses del fons d’acció social  pendents a data 31 de
desembre de 2014.

II. L’esmentat acord disposa:

“Únic.  Abonar  als  empleats  de  l'Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui,  les
despeses pendents del fons d'acció social a 31 de desembre de 2014, sempre i
quan, en aquella data es produeixi un saldo positiu en l'execució del pressupost
del capítol I per aquest exercici, per un import igual o superior a la despesa
pendent d'abonament per aquest concepte. En el cas que el sobrant del Capítol
I  del  pressupost  fos  inferior  a  la  despesa  pendent  del  fons  d'acció  social
pendent d'abonament, s'abonaran les despeses que tinguin cabuda en el saldo
positiu del Capítol I, per ordre de registre d'entrada.”
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III.  Els  imports  del  fons  d’acció  social  aprovats  pels  decrets  d’alcaldia
corresponents, i pendents d’abonament, d’acord amb el que disposa l’article 24
de  l’Acord  de  Condicions  de  Treball  comunes  dels  empleats  públics  de
l’Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui,   sumen  un  total,  a  data  actual,  de
26.559,74.- euros, segons quadre annex que s’acompanya a la proposta.

Fonaments de dret

Articles 37.g) i 38 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Aprovar l'Acord de l’acta número 41, de la Comissió de Seguiment, de
9  de  desembre  de  2014,  referent  a  l’abonament  de  les  despeses  del  fons
d’acció social pendents, que s’adjunta a l’expedient.

Segon. Comunicar aquest acord a la Junta de Personal i al Comitè d’Empresa
de l’Ajuntament de Caldes de Montbui.

7.  APROVAR  EL  CONTINGUT  DEL  CONVENI  DE  COOPERACIÓ
INTERADMINISTRATIVA  PER  A  LA  REALITZACIÓ  DEL  SERVEI  DE
NETEJA DE CLAVEGUERAM  DEL MUNICIPI  DE CALDES DE MONTBUI.
EXPEDIENT NÚM. TC301-2014-00063.

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

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé, gràcies, hi ha intervencions? Senyor Vendrell.”

Pren la paraula el senyor Vendrell:
“Gràcies,  bona  nit.  Volíem preguntar  un  parell  de  cosetes  sense  voler-nos
allargar  gaire.  Hem vist  que  l'Ajuntament  ha  pagat  correctament  segons  el
conveni que marca, però després mirant l'informe de l'empresa, si  mirem el
conveni, dic dos punts, no tots.  Programa de neteja d'embornals 2.000 unitats,
segons l'informe que envia l'empresa, al 2012, per exemple, fan 1.200 i al 2013
1.200, no fan els 2.000, però sí es paga en el conveni, i el que és, representa la
neteja de pous unitaris, tal qual, al 2012 marca en l'informe 38, al 2013, 137, i
nosaltres també tornem a pagar tot sencer, l'Ajuntament torna a pagar sencer. 
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La meva pregunta és si hi ha algun informe diferent, que no és el que hem vist
que  indica  que  s'han  netejat  els  2000  pous?  I  han  complert  el  conveni,  o
embornals? O manca per acabar aquesta cosa i abans de cap d'any justifiquen
i diuen això queda pendent o s'ha de realitzar?
I una segona pregunta seria que vam veure que en l'antic conveni marcava que
GMSSA feia un seguiment sobre l'empresa, i  en aquest nou conveni  no ho
posa o no ho hem sabut llegir,  no ho posa, ja no ho controla GMSSA? Ho
controla algú altre? Aquestes són les nostres preguntes.”

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

Pren la paraula el senyor Mauri:
“Gràcies,  bona nit.  En principi  en  la  renovació  d'aquest  conveni  que tenim,
millorem en unitats, o sigui en posem més que en altres anys, ha estat una
negociació que s'ha fet i hem aconseguit això, i la idea és que s'acabin fent
totes durant l'any. Jo no tinc constància que hi hagi feines pendents de fer i
s'acabi pagant.
Llavors l'altra pregunta, la de GMSSA, sí, el control està fet per GMSSA perquè
té també el mapa de totes les canyeries i tuberies etc. I també des de Serveis
Territorials  perquè  quan  fem  els  consells  de  GMSSA  i  estem  en  contacte
bastant sovint, vull dir que hi ha el control de l'Ajuntament òbviament, com es fa
el  control  amb  tots  els  convenis  i  contractes  que  es  fan  amb  les  altres
empreses en altres temes.”

Pren la paraula el senyor Vendrell:
“Ho comento les diferències perquè és el que hem  llegit a l'informe que ha
enviat  la  pròpia  empresa.  Si  l'empresa  hagués  vist  que  s'han  fet  2000
embornals, perfecte, però posa 1200, ells ho envien, per això ho pregunto jo, o
hi ha un altre informe, perquè si només hi ha un informe, representa que s'han
deixat  800, a no ser que n'hi  hagi 2000 no per any,  sinó que és una dada
fictícia, si és una dada fictícia, si per exemple n'han fet 1200, són 1200 per 9'5,
no la divisió del conveni, i segons la factura és la divisió del conveni en dos
factures. Aquí hi hauria una diferència, la qual algú no ha controlat, crec jo.”

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

Pren la paraula el senyor Personat:
“Jo  crec,  ja  t'ho  confirmarem,  crec  que el  conveni  és  de  cinc  any i  durant
aquests cinc anys s'ha de fer tots els embornals, no es fan tots en un any. I per
tant la facturació que de fet és el que toca cada any, que són 60.000 i pico de
euros, que són 311 durant els cinc anys, i en aquest temps s'han de fer totes
aquestes feines, començant pels embornals. En principi, almenys l'any passat,
el contracte passat, els embornals de baix que són els més conflictius perquè
evidentment l'aigua quan va, va cap avall i són els que més s'embossen, i així
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anem tirant amunt, no són els embornals de tot Caldes que s'han de netejar en
un any, sinó en tots els cinc anys, crec, de totes formes ho confirmarem.”       

Pren la paraula el senyor Vendrell:
“Seria bo confirmar-ho, perquè després s'hauria de modificar el conveni perquè
en el conveni hi és anual i marca els 2000 anuals. Ho dic perquè potser són
400 anuals i 2.000 als cinc anys, s'hauria de modificar perquè sinó el conveni
diu que ho marca, moltes gràcies.”

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

Pren la paraula el senyor Mauri:
“Aquest any al conveni hi  ha 2000 embornals perquè n'hi  ha més que l'any
passat,  se  n'inclouen  més,  hi  ha  més  neteges  d'embornals  que  a  l'antic
conveni. O sigui, aquest any s'inclouen 2000, més que l'any passat.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“El secretari em fa constar que en el conveni hi ha una clàusula que diu:
“La xarxa de clavegueram està composada per 2003 pous de registre i 93.150
metres de canonada” això és la composició de la xarxa, “es preveu netejar els
trams de clavegueram que en  la  inspecció  anual  de  l'estat  de  la  xarxa  es
cataloguin  dins  de:  elevat  estat  de  brutícia,  el  que  segons  l'experiència
adquirida pot representar la meitat dels trams buits.” per tant això no vol dir que
d'aquests 2003 cada any es facin.
D'acord, doncs ens ho mirarem, queda anotat el prec.
Hi ha alguna altra intervenció sobre aquest punt? 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); 3 vots en contra de
CIU (3); i 4 abstencions del PSC (2); del PPC (1) i d’ICV-EUiA (1)],

             
         ACORDA:

Identificació de l’expedient 

Expedient número TC301-2014-000063, relatiu a l'aprovació del contingut del
conveni  de  cooperació  interadministrativa  per  a  la  realització  del  servei  de
neteja de clavegueram del municipi de Caldes de Montbui.

DICTAMEN

Antecedents

I. En data 30 de juny de 2010, l'Ajuntament de Caldes de Montbui i el Consorci
per a la Defensa de la Conca del riu Besòs van signar el conveni de cooperació
per a la prestació del manteniment del servei de clavegueram del municipi de
Caldes de Montbui.
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II. El pacte quart d'aquest conveni estableix la durada d'aquest i diu literalment:

“El present conveni tindrà efectes a partir  de l'1 de gener de 2010, prorrogant-
se automàticament per períodes d'un any, amb un termini màxim de 5 anys fins
al 31 de desembre del 2014, sempre que no es denunciï per cap de les dues
parts amb una antelació d'un mes a la data d'expiració del termini pactat o de
les seves pròrrogues.”

III. Arribada la data de venciment d'aquest conveni, i atès que la relació amb el
Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs  per a la prestació del
manteniment del servei de clavegueram del municipi de Caldes de Montbui ha
estat  satisfactòria  i  es vol  continuar,  es fa necessària la  signatura d'un nou
conveni.

IV. Aquest nou conveni tindrà una durada de cinc anys i el cost anual del servei
és de 62.222,13 euros pel primer any. Pels anys posteriors, l'import a satisfer
es  podrà  actualitzar  de  forma  justificada,  amb  l'informe  favorable  de
l'Ajuntament, amb l'objectiu de mantenir l'equilibri econòmic del servei. Per tant,
el  cost  aproximat  del  servei  pels  cinc  anys  de  durada  del  conveni  és  de
311.110,65 euros.

Normativa aplicable

Article  3  de  la  Llei  30/92,  de  26  de  novembre,  de  Règim  jurídic  de  les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Article  88  del  mateix  legal  que  preveu  que  les  Administracions  Públiques
podran celebrar acords, pactes, convenis o contractes amb persones tant de
dret públic com privat, sempre que no siguin contraris a l’Ordenament Jurídic ni
tinguin per objecte matèries no susceptibles de transacció i tinguin per objecte
satisfer l'interès públic que tenen encomanat.

Article 273.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
que preveu que els ens locals puguin concertar els contractes, els pactes i les
condicions que considerin adequats, sempre que no siguin contraris al interès
públic, a l’ordenament jurídic  o als principis de la bona administració, i els han
de  complir  d’acord  amb  llur  contingut,  sens  perjudici  de  les  prerrogatives
establertes, i s’escau, a favor dels dits ens. 

Article 52.2.g) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat  per  Decret  legislatiu  2/2003,  de  28  d’abril  que  atribueix  al  Ple  la
competència per aprovar les formes de gestió dels serveis. En el mateix sentit
es pronuncia l’article 22.2.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de règim
local.
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Article 66.3 lletres f) i h) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya que regula les competències municipals. 

Articles 303 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens local.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer.  Aprovar el contingut del conveni de cooperació interadministrativa per
a la realització del servei de neteja de clavegueram del municipi de Caldes de
Montbui, i els seus annexes, que es transcriu a continuació:

“CONVENI DE COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA PER A LA REALITZACIÓ

DEL SERVEI  DE NETEJA DE CLAVAGUERAM DEL MUNICIPI  DE CALDES DE

MONTBUI

A Caldes de Montbui, 1 de gener de 2015,

REUNITS:

D'una part la Sr. Jordi Solé i Ferrando, Alcalde de l'Ajuntament de Caldes de Montbui,

assistit per el/la Sr/a. xxxxxxx, secretari/ària de l'Ajuntament.

I d'una altra part, el Sr. Sergi Mingote Moreno, President del Consorci per a la Defensa

de la Conca del riu Besòs, assistit pel Sr. Manel Ramal i Mata, secretari del Consorci.

INTERVENEN:

En Jordi Solé i Ferrando , en la seva qualitat  d'Alcalde, en nom i representació de

l'Ajuntament de Caldes de Montbui.

El Sr. Sergi Mingote Moreno, en la seva qualitat de President del Consorci per a la

Defensa de la Conca del Riu Besòs, en exercici de les facultats que li assignen els

estatuts del Consorci i l'acord de la Junta General de 2 de novembre de 2011.

MANIFESTEN:
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I.- Que l'Ajuntament de Caldes de Montbui (en endavant l’Ajuntament) té interès en

què es dugui a terme la gestió del manteniment de la neteja de la xarxa de sanejament

del municipi, per tal d'aconseguir una evacuació correcta de les aigües residuals que

asseguri el compliment de les tasques higièniques, antiinundacions i ambientals del

sistema,  un  servei  de  qualitat  per  als  ciutadans  i  la  capacitat  de  planificar

adequadament.

II.- Que el Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs, amb la finalitat de

satisfer les necessitats del medi fluvial de la conca del riu Besòs, té interès en assolir

un sanejament de les aigües residuals el més complert  possible mitjançant  pública

concurrència  i,  entre  d’altres  actuacions,   a  tal  efecte,  va  crear  l’ens  de  gestió  ,

Drenatges urbans del Besòs, S.L., per a l’execució , entre d’altres de les tasques de la

neteja de xarxes de clavegueram i col·lectors d’aigües residuals.

III.- Que l’Ajuntament de Caldes de Montbui i el Consorci ja han signat anteriorment un

conveni de cooperació per al servei de neteja, conservació i manteniment de la xarxa

de clavegueram del municipi en data 1 de gener de 2009, i posteriorment  diverses

pròrrogues anuals  fins a data 31 de desembre de 2014.

IV.-  Que  en  base  a  allò  que  disposen  els  articles  303  i  següents  del  Reglament

d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat per Decret 179/95, les entitats

locals compareixents acorden subscriure entre elles el present conveni de cooperació

interadministrativa, per a la prestació del servei de neteja de la xarxa de clavegueram

municipal, designant a Drenatges Urbans del Besòs, S.L. com a mandatària per a la

prestació del servei de neteja de la xarxa de clavegueram municipal de Caldes de

Montbui. 

V.- Que el Consorci fa avinent que es  reserva qualsevol de les possibilitats que la

legislació li permet.

PACTES

PRIMER.-  OBJECTE

És objecte d'aquest conveni establir els termes de cooperació entre l’Ajuntament de

Caldes de Montbui i el Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besos, per tal

que  la  xarxa  municipal  de  clavegueram  de  Clades  de  Montbui  pugui  garantir  un

sanejament de les aigües residuals el més complet i avançat possible, que asseguri el

compliment de les tasques higièniques, antiinundacions i ambientals del sistema, un

servei de qualitat  per als ciutadans, i  que pugui ser gestionada d’una manera més

eficient i planificada
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SEGON.- ÀMBIT DELS TREBALLS

PLA DE GESTIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DE LA  XARXA DE CLAVEGUERAM DE

CALDES DE MONTBUI

I. Descripció de la xarxa de clavegueram

II. Programa de conservació i manteniment

A. Treballs de camp

1. Inspecció prèvia estat de la xarxa

2. Neteja preventiva xarxa

3. Neteja preventiva embornals i reixes

4. Neteges correctives

5. Neteja EBAR Can Maspons

6. Inspeccions amb càmera de CTTV

7. Diagnosi d’incidències

B. Oficina Tècnica

1. Redacció d’informes d’inspeccions amb càmera de CTTV

2. Actualització de la cartografia de la xarxa de clavegueram

3. Actualització del Pla Director de les capacitats hidràuliques

4. Redacció d’informes del servei

5. Redacció memòries valorades

I. Descripció de la xarxa de clavegueram

La xarxa de clavegueram municipal de Caldes de Montbui disposa d’un entramat de

canonades i pous que canalitzen els cabals d’aigües residuals i pluvials generats al

sistema de sanejament Caldes.

La  xarxa  de  clavegueram és  majoritàriament  de  tipus  unitari,  transportant  en  una

mateixa  canonada  aigües  residuals  i  pluvials,  per  la  qual  cosa  disposa  de

sobreeixidors  que  permeten  el  desguàs  de  les  aigües,  cap  als  torrents  i  rius  en

episodis de pluja.

La xarxa de clavegueram de Caldes  de Montbui  compta actualment  amb un total

aproximat de 83.150 m de conduccions amb les següents característiques:
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- Longitud de xarxa (m) = 83.150

- Nº de pous de registre (ut) = 2.003

- Nº d’embornals i reixes (ut) = 2.193

- 1 Estació de bombament d’aigües pluvials (Can Maspons)

II. Programa de conservació i manteniment

A. Treballs de camp

1. Inspecció prèvia estat de la xarxa

Prèviament a la neteja, i amb l’objectiu de determinar l’estat de brutícia de la xarxa, es

realitzaran inspeccions visuals mitjançant els pous de registre del nivell de sediments

acumulats en els pous i en els trams. La informació extreta graduarà l’estat per a la

posterior  priorització  de  les  neteges.  Aquesta  informació  es  prendrà  mitjançant

dispositius digitals i quedaran registrats en format GIS per al seu posterior tractament.

Amb la informació recollida es realitzaran les planificacions  anuals de les neteges

preventives  i  excepcionalment  correctives  de  pous  i  trams  a  realitzar,  prioritzant

aquelles parts de la xarxa que es trobin en pitjor estat de brutícia.

L’objectiu es revisar el 100% de la xarxa i es preveu inspeccionar,  en promig, uns

1.702 pous de registre cada any,  s’assoleix aproximadament el 85% de la xarxa ja

que  l’experiència  demostra  que  l’altre  15%  no  és  accessible  al  moment  de  la

inspecció, per impediments aliens a les parts.

L’equip d’inspecció d’estat de la xarxa està format per un operari i una furgoneta, amb

utilització de la càmera de CTTV de perxa, en casos de dubte.

Es  programa una dedicació  de 8  jornades  anuals  de l’equip  format  per  operari  +

furgoneta + CTTV perxa per a la inspecció de la xarxa.

2. Neteja preventiva de la xarxa

A partir de la informació obtinguda de la inspecció prèvia de l’estat de la xarxa es

planifica i temporalitza la neteja preventiva anual.

La neteja de la xarxa es realitzarà mitjançant un equip format per dos operaris i un

camió mixt impulsor – aspirador que extraurà els residus acumulats en els pous i les

canonades. L’equip disposarà d’un dispositiu digital on introduirà la informació de la

neteja  realitzada  i  qualsevol  altra  informació  relativa  a  la  xarxa,  com  possibles

trencaments i anomalies diverses.
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La xarxa de clavegueram està composada per 2.003 pous de registre i 93.150 metres

de canonades.

Es preveu netejar els trams de clavegueram que en la inspecció anual de l’estat de la

xarxa es cataloguin dins del elevat  “estat de brutícia”,  el  que, segons l’experiència

adquirida, pot representar la meitat dels trams bruts.

Es programa una dedicació de 15 jornades anuals de camió mixt, essent les jornades

de 8 hores i incloent en aquestes tots els treballs, amb el benentès que en el decurs

del conveni i en funció de les necessitats del servei es podrà, de comú acord, dins

l’últim trimestre mobilitzar jornades de treball d’una a altra anualitat o entre activitats

que es desenvolupen amb els mateixos medis.

3. Neteja preventiva embornals i reixes

Es realitzarà una neteja anual de tots els elements de captació, embornals i reixes. La

neteja  consistirà  en  l’extracció  dels  residus  acumulats  en  aquests  elements  i  la

comprovació  del  bon  funcionament  de  l’escomesa  de  connexió  a  les  canonades.

Aquestes neteges es realitzen per tal d’evitar la seva obstrucció i la seva ineficiència, i

també amb l’objectiu d’evitar que aquests residus acabin arribant a les canonades, on

és més difícil la seva extracció.

La xarxa de clavegueram està composada per 2.193 embornals/metres de reixa.

Per a la neteja de tots els elements de captació, embornals i reixes es programa una

dedicació  de 28 jornades anuals  de camió  mixt,  essent  les  jornades de 8 hores i

incloent en aquestes tots els treballs.

4. Neteges correctives

El manteniment de la xarxa requereix d’intervencions no programades motivades per

embussos,  queixes,  instal·lacions  municipals  o  suport  a  altres  actuacions  de

l’Ajuntament o del servei. Per a atendre aquestes incidències el servei disposarà d’un

equip format per dos operaris i un camió mixt impulsor – aspirador. Les peticions es

podran  comunicar  al  prestador  del  servei  mitjançant  correu  electrònic  o,  en  cas

d’urgències, a un telèfon de recepció de trucades amb disponibilitat les 24 h del dia.

Es programa la intervenció del camió mixt unes 14 jornades anuals per a resoldre les

incidències que poguessin sorgir, amb el benentès que en el decurs del conveni i en

funció de les necessitats del servei es podrà, de comú acord, dins l’últim trimestre

mobilitzar  jornades  de  treball  d’una  a  altra  anualitat  o  entre  activitats  que  es

desenvolupen amb els mateixos medis.
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5. Neteja EBAR Can Maspons

La xarxa de clavegueram de Caldes de Montbui disposa d’una estació de bombament

d’aigües de pluja i residuals situada a Can Maspons.

Es  realitzaran  neteges  periòdiques  de  la  instal·lació  amb  camió  mixt  a  fi  d’evitar

acumulacions  de  sediments  que  poguessin  afectar  el  seu  correcte  funcionament,

aquestes neteges es coordinaran amb els treballs de manteniment electromecànic per

tal d’optimitzar ambdues tasques.

Es programa la intervenció del camió mixt unes 5 jornades anuals per a resoldre les

incidències  que  poguessin  sorgir.  Queden  exclosos  del  servei  el  manteniment  i

reparació  dels equips electromecànics d’aquest.

6. Inspeccions amb càmera de CTTV

Les inspeccions amb càmera de CTTV permeten el reconeixement precís de l’estat de

les  canonades,  la  ubicació  exacte  de  les  possibles  incidències  i  donen  suport  en

l’anàlisi de les causes.

Aquestes inspeccions també seran necessàries per al control de la idoneïtat de les

noves obres realitzades, tant per part del prestador del servei com de tercers. En el

cas de noves xarxes realitzades per tercers aquests hauran d’assumir el cost de les

inspeccions necessàries.

En el transcurs del servei es produeixen incidències que requereixen l’ús d’aquesta

eina, per tant el servei es dotarà de 7 jornades de càmera.

7. Diagnosi d’incidències

En  el  transcurs  del  servei  es  produeixen  requeriments  derivats  de  queixes  o

sol·licituds d’informació que requereixen una inspecció visual prèvia per a discriminar:

la propietat de la xarxa afectada, el tipus de problema, el tipus d’equip idoni per a la

seva solució i la comunicació immediata a les persones interessades o afectades. En

les seves intervencions l’encarregat  recollirà  tota la  informació  necessària  per a la

redacció dels corresponents informes, si és necessari, i coordinarà els treballs derivats

de la inspecció.
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Per  a  la  realització  d’aquestes  inspeccions  el  servei  es  dotarà  de  la  figura  de

l’encarregat, que serà una persona amb experiència en el funcionament de les xarxes

de  clavegueram  i  en  l’ús  dels  equips  habitualment  emprats.  Aquesta  persona

disposarà d’un vehicle per als desplaçaments equipat amb les eines adequades. Es

programa una dedicació de 6 jornades anuals.

B. Oficina tècnica

1. Redacció d’informes d’inspeccions amb càmera de CTTV

Les inspeccions amb càmera de CTTV que es realitzen  en el  transcurs del  servei

requereixen la intervenció d’un tècnic que dirigeixi les labors d’inspecció per assegurar

el compliment dels objectius fixats. Posteriorment a la inspecció els enregistraments

han de ser revisats per a la extracció de la informació necessària i, d’aquesta manera,

redactar els informes corresponents que resumeixin els objectius de la inspecció, els

resultats obtinguts, la interpretació d’aquests resultats i la proposta d’accions a dur a

terme en conseqüència.

Es programa,  doncs,  la dotació de 3 jornades anuals  d’un tècnic  per a la direcció

tècnica i la redacció dels informes resultants de les inspeccions amb càmera de CTTV.

2. Actualització de la cartografia de la xarxa de clavegueram

Clades de Montbui disposa d’una cartografia de la xarxa de clavegueram, en la qual

s’ha realitzat diverses modificacions. Tot i així hi ha parts de la xarxa no registrades,

altres que pateixen modificacions i també s’incorporen noves xarxes que cal registrar

adequadament en la cartografia per mantenir-la actualitzada i útil. En el transcurs de

les neteges i les inspeccions també s’observen errors o canvis no registrats que cal

corregir convenientment.

El servei disposarà de les persones i els equips adients per grafiar aquests canvis en

format GIS de forma contínua. El servei també es dotarà d’eines de consulta de la

cartografia a través d’una pàgina web disponible per al gestor del servei i les persones

de l’Ajuntament.

Es programa la intervenció de 3 jornades en total entre un topògraf i un delineant.

S’entén   aquesta  actualització,  com  el  tractament  i  introducció  de  la  informació

obtinguda tant en el servei, com la que pogués facilitar el propi Ajuntament, amb la

finalitat de mantenir una actualització de la cartografia a raó de la dotació prevista. 
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3. Actualització del Pla Director de les capacitats hidràuliques

Des  de  l’any  2010  Caldes  de  Montbui  disposa  del  Pla  Director  de  les  capacitats

hidràuliques de la xarxa de clavegueram municipal. Aquest document ha estat d’utilitat

per  a la  planificació  de la  xarxa i  la  proposta d’execució  d’obres  que han permès

millorar la capacitat de resposta de la xarxa davant episodis de pluja.

Al mateix temps que les modificacions en la xarxa en recullen en la cartografia cal

tornar  a  simular  matemàticament  el  funcionament  de  la  xarxa  tenint  en  compte

aquestes  modificacions,  d’aquesta  manera  es  disposarà  d’informació  actualitzada

referent a les mancances de la xarxa i les obres pendents de realitzar per a solucionar

problemes de capacitat hidràulica. Es programa la intervenció de 2 jornades en total

entre un topògraf i un delineant.

4. Redacció d’informes del servei

El prestador del servei disposarà de persones i equips necessaris per a la elaboració

d’informes relatius a l’evolució del servei i de les possibles incidències que es puguin

produir. Els informes descriuran els problemes plantejats, la descripció de la xarxa de

la zona afectada, una descripció de les actuacions realitzades, l’anàlisi de les causes i

la proposta de solucions.

Es programa una dedicació de 2 jornades de treball d’un tècnic titulat en la redacció

d’informes.

5. Redacció memòries valorades

El prestador del servei disposarà de les persones i equips necessaris per a la redacció

d’estudis, memòries valorades i projectes que es considerin necessaris o d’interès per

al servei.

Els estudis analitzaran aspectes de tipus general o problemàtiques que requereixen un

estudi en profunditat sense haver-se de convertir posteriorment en una obra.

Les memòries valorades correspondran a la concreció de possibles obres a realitzar

per a disposar d’una avaluació aproximada necessària per a la presa de decisions.

El servei realitzarà els estudis i memòries valorades amb una dedicació programada

de 1 jornada de treball repartides entre un titulat, un delineant i un topògraf.
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Quan el servei requereixi la redacció d’un projecte constructiu es realitzarà prèviament

un càlcul del preu de redacció, en cas de dur-se a terme l’obra per part del prestador

del  servei,  quedarà  inclòs  dins  del  cost  d’execució  de  l’obra.  En  cas  contrari

l’Ajuntament abonarà a part la redacció del projecte. En cas que el projecte contempli

obra nova el cost serà repercutit directament al sol·licitant.

S'exclouen d'aquest Servei la neteja i  conservació de les connexions i desguassos

particulars, fins i tot aquells trams situats a la via pública, que aniran a càrrec dels

propietaris.

TERCER.- COST DEL SERVEI

El cost anual del servei s’obté de sumar les diferents tasques a realitzar. Les bases de

càlcul son les jornades de dedicació previstes en la taula de l’Annex I . 

El cost es resumeix en el quadre de l’Annex I. 

El  Consorci  facturarà trimestralment els  serveis  prestats a l’Ajuntament  per l’import

d’una quarta part del servei presentat als Serveis Tècnics de l’Ajuntament.

Les obres de reposició i millora de la xarxa de sanejament municipal que encarreguin

els Serveis Tècnics es realitzaran d’acord amb les “PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

PER  A  XARXES  DE  SANEJAMENT”,  document  aprovat  per  Junta  General  del

Consorci de data 11 de desembre de 2013. Aquestes obres motivaran pressupostos

independents, el cost  de les quals es fixarà d’acord amb el llistat del  “banc de preus

anual”, de l’Annex II i Annex II.2 respectivament.

Aquelles partides sota demanda Municipal com són: Neteges correctives, Inspeccions

de CTTV i Diagnosi d’incidències, de la taula de l’Annex I, es facturaran, un mínim del

50% de la dotació prevista per aquestes (en cas de no exhaurir-se), per tal de garantir

la disponibilitat del total previst, així com del preu unitari associat.

Es comunicarà a l’Ajuntament, quan aquelles partides que abans de la finalització de

l’any corrent, exhaurissin la dotació prevista en la taula de l’Annex I.

REVISIÓ DE PREUS: Pels exercicis posteriors a la signatura del present Conveni,

l’import  per a satisfer la prestació del servei,  que hagi de percebre el  Consorci  en

execució d’aquest, es podrà actualitzar de forma justificada, amb l’informe favorable

de la corporació municipal, amb l’objectiu de mantenir l’equilibri econòmic del servei,

mitjançant l’adaptació dels preus unitaris del quadre de preus, i en el seu cas del “banc

de preus” de l’Annex II. Si bé, atès el contingut de la clàusula ocotgèsima-vuitena de la
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Llei  22/2013,  el  règim de revisió del  contracte no podrà referenciar-se a cap tipus

d’índex general de preus i en tot cas, la revisió haurà de reflexar l’evolució de costos,

excloent  el  cost  de  ma  d’obra,  els  costos  financers,  les  despeses  generals  o

d’estructura i el benefici industrial.

Per a l’aplicació del sistema, es seguiran les previsions de la normativa general de

contractació.

QUART.- DURADA

El conveni té una durada de 5 anys, a comptar des de 1 de gener de 2015, i per tant

finalitzarà  el  31  de  desembre  de  2019,  amb  la  possibilitat  d’establir  una  o  mes

prorrogues d’un any de durada, fins al màxim que estableix la llei per aquest tipus de

conveni.

En el cas de que ambdues parts acordessin altre tipus d’acord abans de la finalització

de la vigència d’aquest conveni, aquest quedaria rescindit.

CINQUÈ.- NATURALESA

Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa la jurisdicció competent

per entendre de totes les qüestions que puguin plantejar-se en la seva interpretació,

compliment  i  efectes  seran de  coneixement  i  competència  de l’ordre  jurisdiccional

contenciós-administratiu.

SISÈ.-  EMISSIÓ D'INFORMES I  COMUNICACIÓ PRÈVIA A LA REALITZACIÓ DE

LES TASQUES PROGRAMADES.

El  la  primera  quinzena  del  mes  de  novembre  de  cada  any  el  gestor  del  servei

comunicarà a l’Ajuntament la planificació anual de les tasques programades de l’any

següent; l’Ajuntament podrà variar, d’acord amb aquest, les programacions en funció

de les necessitats del municipi.  També en el mateix període comunicarà la previsió

amb  detall del preu del servei de l’any següent.

La primera quinzena del mes de gener de cada any el gestor del servei emetrà un

informe amb el detall de les actuacions realitzades l'any anterior.

Una vegada realitzada  la  inspecció  programada de la  xarxa i  fet  el  tractament  de

dades, el gestor del servei trametrà les dades obtingudes i de la planificació detallada

per pous i trams a l'Ajuntament.

El gestor del servei emetrà informes mensuals de totes les tasques realitzades.

29



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

S’enviarà a l'Ajuntament, en un termini no superior a 5 dies hàbils des de la realització

de la tasca i mitjançant correu electrònic a qui l’Ajuntament indiqui, els informes de les

tasques  realitzades  d’urgències  i  neteja  correctiva  amb  indicació  del  interlocutor/a

sol•licitant del servei per part de l'Ajuntament.

Per  tal  de  que  l'Ajuntament  pugui  controlar  les  feines,  es  comunicarà  amb  una

antelació  mínima  de  5  dies  hàbils,  mitjançant  correu  electrònic  a  qui  l’Ajuntament

indiqui, l'execució de les tasques programades de neteja d'embornals, reixes i xarxa,

indicant els sectors i carrers en els quals es treballarà.

Aquesta documentació i comunicacions no substitueixen aquelles que el gestor tingui

com a normals i pròpies en la seva relació amb l’Ajuntament.

I com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen en la data i

lloc indicats a l’encapçalament, en presència del secretari que en dóna fe.

Per l'Ajuntament de Caldes de Montbui

L’Alcalde, El/La Secretari/ària

Jordi Solé i Ferrando                       xxxxxxxxxxxxxxx

Pel Consorci per a la Defensa

de la Conca del riu Besòs

El President,             El Secretari,

Sr. Sergi Mingote Moreno Sr. Manel Ramal i Mata”

Segon.  Facultar  el  senyor  Jordi  Solé  i  Ferrando,  alcalde  president  de
l’Ajuntament de Caldes de Montbui per a la signatura del present conveni.

Tercer.  Aprovar  el  document  comptable  d’autorització  i  disposició  de  la
despesa, per import  de 62.222,13 euros IVA inclòs amb càrrec a l’aplicació
pressupostària  31.161.21000,  Manteniment  clavegueram,  del  pressupost  de
l’Ajuntament de Caldes de Montbui per l’any 2015. 

Aquest  acord  queda  condicionat  a  l'aprovació  definitiva  del  pressupost  de
l'Ajuntament de Caldes de Montbui per l'any 2015.
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Quart. Notificar aquest acord al Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu
Besòs.

Cinquè. Trametre a la Direcció General d'Administració Local del Departament
de Governació i Relacions Institucionals una còpia del conveni aprovat.

8.  APROVAR  INICIALMENT  LA  MODIFICACIÓ  PUNTUAL  DEL  PLA
D'ORDENACIÓ  URBANÍSTICA  (POUM)  ARTICLE  NÚM.  193,  DE  LA
NORMATIVA URBANÍSTICA DE CALDES DE MONTBUI. EXPEDIENT NÚM.
TP202-2014-00013.

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

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

Pren la paraula el senyor Personat:
“Si, ja vam comentar-ho a la Comissió Informativa, però era, cal recordar que
això va ser una modificació que es va demanar l'any 90 crec que era, i que ens
van enviar un text refós en el qual incloïa un paràgraf  que es van equivocar i
en  comptes  de  posar  equipaments  comunitaris,  van  posar  a  tot  arreu
equipaments esportius i a més hi havia aquest parraf 4, que comentava ara el
senyor secretari, en el qual limitava molt, que havia de tenir un metre per poder
plantar arbres els equipaments comunitaris, però es clar, com que van canviar
comunitaris per esportius, evidentment, no quadra amb un equipament esportiu
es deixi un metre de sorra per plantar arbres, perquè evidentment no pots fer
gaire  esport,  no?  Llavors  es  canvia  on  s'ha  de  posar  esportius,  es  posa
esportius  i  es  treu  aquest  punt  quatre  en  el  qual  limita  els  equipaments
esportius a mitjançant l'enjardinament i l'arbrat d'una superfície en disposició de
com a mínim un metre de gruix. Això s'elimina també, i es rectifica els que són
comunitaris, comunitaris i els que són esportius. Però ve, ja dic, d'un text refós
que  s'ha  d'incloure  i  es  van  equivocar  alhora  de  fer  aquest  text  refós  la
Comissió d'Urbanisme.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, hi ha intervencions sobre aquest assumpte? No? 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:
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Identificació de l’expedient 

Expedient número TP202-2014-000013, relatiu a la modificació puntual de la
normativa urbanística del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, article 193 de
la normativa urbanística.

DICTAMEN

Antecedents

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

II. Aquesta modificació es planteja a partir de la modificació del POUM referent
al  subsòl  dels  sistemes  de  comunicacions,  espais  lliures  i  equipaments,
aprovada definitivament el dia 16 de desembre de 2010 (DOGC de data 15 de
febrer  de  2011).  En  relació  amb  aquesta  modificació,  entre  altres,  es  va
modificar el redactat de l'article 193 de la normativa urbanística referent a la
regulació del subsòl dels terrenys qualificats com equipaments.

III.  L'objectiu  d'aquesta  modificació  és  la  correcció  del  redactat  normatiu
d'aquest article finalment publicat al DOGC amb motiu d'una errada material,
alhora que també es proposa la supressió d'un paràgraf confús i contradictori
amb la condició dels sòls que aquest regula.                          
                                                                          
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:
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Primer. Aprovar inicialment la modificació puntual de la normativa urbanística
del  Pla  d’Ordenació  Urbanística  Municipal,  aprovat  definitivament  per  la
Comissió d’Urbanisme de Barcelona de data 18 de juny de 2009 (publicat en el
Diari  Oficial  de  la  Generalitat  de  Catalunya  de  data  17  de  juliol  de  2009)
referent a l'article 193 de la normativa urbanística.

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

Tercer.  Notificar aquests acords als interessats. 

9. APROVAR L'ACTUALITZACIÓ DE LA TARIFA DE PREUS DE L'AIGUA
PER A L'EXERCICI 2015.

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

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, hi ha intervencions? Senyor Olóndriz.”

Pren la paraula el senyor Olóndriz:
“Moltes gràcies, a banda de reiterar el que he dit moltes vegades que el que
caldria  afinar  més  amb  les  tarifes  d'aigua  i  altres  serveis  en  funció  de
paràmetres com la renda i la situació familiar, sí que voldria dir que està molt bé
poder dir que no es puja el  preu de l'aigua aquest any que ve,  i  sí és cert
perquè no es puja, l'increment és zero, però tenint en compte dues dades que
són reals, que són l'augment del 2% del cost de potabilització i el 4% del cànon
de l'aigua, la pregunta és: per equilibrar aquests augments reals i ja calculats,
s'ha establert un increment hipotètic d'un 3'5% de metres cúbics d'aigua i un
0'8% d'abonats. La pregunta és com s'ha arribat a aquest càlcul, a aquestes
xifre  o si  simplement és una hipòtesis que quadra i  que va bé per  dir  que
augmentem el zero. Si està a prop de la realitat? Lluny de la realitat? O com
s'hi ha arribat en aquesta dada?”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, senyor Personat.”
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Pren la paraula el senyor Personat:
“Evidentment no s'ha arribat tirant-lo en l'aire i caient, suposo que es va fer un
estudi dels increments mitjos que hem tingut i que preveuen tenir, ara mateix
no sé dir-te si és que s'incorporaran nous edificis aquí o no, el que sí que agafo
el  compromís  de  dir-te  exactament  com  ho  hem  comptat  aquest  0'80%
respecte al 14. Ja t'ho preguntaré.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Més intervencions? No? Doncs passem a la votació.”

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta dels presents [9
vots favorables dels membres dels grups municipals 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 relatiu a la sol·licitud d’actualització de la tarifa de preus de l’aigua.

DICTAMEN

Antecedents 

En  data  12  de  desembre  de  2014  el  Consell  d’Administració  de  l’empresa
Gestió Municipal de Serveis SA (GMSSA) va aprovar l’estudi corresponent a
l'actualització de la tarifa de preus de l’aigua a Caldes de Montbui per l'any
2015, que no experimenta cap variació respecte a l'anterior tarifa aprovada,
segons consta en el certificat de l’acta del Consell d’Administració que s’adjunta
i segons el detall següent:
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Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:
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Primer. Donar  conformitat  a  la  sol·licitud  del  Consell  d’Administració  de
l’empresa Gestió Municipal de Servei, SA (GMSSA) d'actualització de la tarifa
de  preus  de  l’aigua  a  Caldes  de  Montbui,  que  no  representa  cap  variació
respecte a l'anterior actualització aprovada, i que es detallen a continuació:

Segon. Comunicar aquest acord als Serveis Territorials de Comerç-Comissió
de Preus de Catalunya.
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10.  APROVAR  INICIALMENT  EL  PRESSUPOST  GENERAL  DE
L’AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI PER A L’EXERCICI 2015, QUE
COMPRÈN EL PRESSUPOST PROPI DE L’ENTITAT I EL PRESSUPOST DE
LES  SOCIETATS  MERCANTILS  MUNICIPALS  GESTIÓ  MUNICIPAL  DE
SERVEIS, S.A. I CALDES HABITATGE, S.L.

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

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

Pren la paraula el senyor Marañés:
“Bon  vespre.  Vull  explicar  breument  que  a  diferència  de  l'any  2014  el
pressupost s'ha reduït un 8'5%, aquesta reducció ve provocada bàsicament per
les inversions. I pel que fa a despesa corrent, capítol 2 s'ha augmentat un 2% i
capítol 4 un 8%, aquest augment està provocat per la reducció bàsicament de
interessos que pagarem, bé perquè el tipus d'interès és baix i també perquè
portem dos anys consecutius reduint deute.
Pel que fa al tema de la ràtio d'endeutament, passem del 48% al 53%, gran
part d'aquest augment és perquè hi ha hagut un canvi de criteri comptable i ara
també s'ha de tenir en compte els leasings i rèntings com a deute financer, i
recordar simplement que el límit d'aquesta ràtio està en el 75%, per tant encara
ens queda molt marge.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé, gràcies, hi ha intervencions? Molt bé, senyor Olóndriz.”

Pren la paraula el senyor Olóndriz:
“Gràcies,  m'agradaria  poder  dir  que  aquest  és  un  bon  pressupost,  o
m'agradaria poder dir que aquest és un mal pressupost, m'agradaria poder dir
alguna cosa d'aquest pressupost, realment altres cops hem felicitat a aquest
regidor  concretament  per  la  informació  que ens donava,  l'oportunitat  de  fer
aportacions i el temps -com a mínim més prolongat que altres regidories- per
estudiar o debatre el tema. La veritat és que aquest cop no ho podem dir. Hem
tingut molt poc temps, només hem tingut a les nostres mans el detall, el mig
detall  de  dos capítols  del  pressupost  i  una setmana per  estudiar-nos tot  el
pressupost detalladament, cosa que és del tot impossible.
Evidentment els números deuen quadrar, hi ha reduccions i tot això que has dit
està molt bé, doncs, però no havent donat la informació anteriorment, potser
ens  haguéssim  pogut  allargar  una  mica  més  en  l'explicació  detallada  del
pressupost.
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Francament, no puc dir que és dolent, perquè es que no ho sé. No puc dir que
és bo, perquè és que no ho sé. Sabeu quines són les meves reivindicacions
històriques sobre el pressupost en alguns temes concrets, però és que tampoc
ho repetiré, perquè seria buscar un argument per votar d'una manera o d'una
altra, quan l'argument real d'aquest pressupost d'aquest any és que no hem
tingut temps ni la informació suficient per poder-lo estudiar, per tant m'abstindré
perquè votar  en contra potser també seria  tant  insensat  com votar  a favor,
gràcies.”

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

Pren la paraula la senyora Romano:
“Gràcies senyor alcalde. Seguint una mica el que deia en Pau, lamentablement
aquest  any el  regidor  no ens ha ofert  les informacions que ens havia ofert
anteriors anys i que podíem treballar diversos dies amb antelació. L'únic que
ens va enviar va ser el passat dia 16, el capítol 2 i el capítol 4, i clar, com podrà
entendre, des de la Comissió Informativa fins a dia d'avui, és difícil poder fer
una valoració.  El  nostre vot  serà l'abstenció i  en el  moment que es puguin
presentar  al·legacions  el  nostre  grup  presentarà  aquelles  que  cregui
convenient, gràcies.”

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

Pren la paraula la senyora Coll:
“Moltes gràcies, bé, repetiré malauradament el que ja han dit  els companys
dels altres grups polítics de l'oposició que han parlat abans que jo, una perquè,
el pressupost és una de les eines més importants que té l'Ajuntament, sinó la
principal, per marcar quines són les polítiques a seguir al llarg d'un any, una
que varem aprovar  fa  poc era  les  Ordenances Fiscals,  que  aquí  marquem
quina serà la pressió fiscal, per tant quins ingressos finalment tindrem i en base
a aquests ingressos calculem què podem tenir per un any, decidim on creiem
que  hem  de  posar  aquests  recursos  que  obtindrem  dels  impostos  dels
ciutadans.
Malauradament enguany no hem tingut  el  temps que haguéssim volgut  per
poder, no només analitzar la documentació, sinó un cop analitzada poder fer el
fit back de les coses que aquest pressupost preveia. 
I amb això nosaltres no hem estat capaços de trobar en el pressupost, no sé si
perquè  va  amb  un  nom  que  no  és  el  que  nosaltres  havíem  plantejat  la
proposta? O no s'ha inclòs les reivindicacions bàsiques que varem passar. En
el ple anterior, quan se'ns va dir que si volíem passar propostes, nosaltres ja
teníem elaborat un document, ens faltava acabar de confirmar una proposta
que venia de joves de l'institut amb el tema de beques, material escolar i llibres,
en aquell mateix ple varem poder-ho confirmar, i tal qual vam tancar aquest
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tema, varem passar coses que, bé, d'altra banda no eren noves, perquè venim
reivindicant des de fa temps, no? 

Coses molt concretes, dèiem, si un pressupost té multitud de partides, no? Dels
diferents orgànics, sigui del capítol  2, sigui del capítol  1, sigui del capítol  4,
semblava que enteníem la complexitat d'assumir que volguéssim un euro més
aquí o més allà, però sí que cinc propostes bàsiques, dues referents a temes
que ens preocupen molt, que un és el tema de l'ocupació, que demanàvem un
pressupost concret destinat a polítiques actives d'ocupació, i especialment a tot
el que serien Plans d'ocupació per aquelles persones que han exhaurit totes les
prestacions o que estan amb el subsidi o que ja se'ls hi ha acabat fins i tot el
subsidi. Aquesta era una proposta molt concreta. 
No  volíem  tampoc  entrar  en  moltes  coses  més,  les  altres  que  anaven
vinculades  al  suport  a  aquestes  famílies  doncs  que  ja  se'ls  hi  ha  acabat
aquestes prestacions des de l'àmbit de les polítiques socials, aquí és on estava
inclòs el tema d'increment de dotació concreta pressupostaria d'ajuts per a les
famílies, especialment els que tenen infants,  hi  havia aquesta qüestió que li
deia que ens va fer enrederir el passar-vos la proposta en el passat ple, perquè
estàvem pendents d'una proposta que ens feien des de l'institut d'incrementar
les beques de material escolar i llibres. 
Després hi havia un tema que com que ens van dir que aniria per pressupost i
no  per  ordenances  fiscals  repetíem,  que  és  la  proposta  de  la  Federació
Catalana  de  Famílies  Monoparentals  que  era  el  tema  d'equiparació  de  les
monoparentals a les famílies nombroses, que és un tema que es treballa a
Catalunya, que molts ajuntaments ja han recollit, que si bé és cert com van dir
en les ordenances, que no es pot recollir per ordenances aquesta equiparació,
sí que s'havien compromès a recollir-la en els pressupostos. No ho hem sabut
veure, igual ens poden corregir. 
Una altra proposta que venim fent, que jo crec que és a una de les que es
referia  també  el  regidor  d'Iniciativa,  és  recuperar  el  0'7%  en  cooperació
internacional, concretament els hi proposàvem que recuperessin el 0'7%, al cap
i a la fi és un percentatge, per tant, si hi ha més despeses, és més gran, si n'hi
ha  menys,  és  més  petit,  o  sigui  que  s'adequa  a  la  situació  econòmica  del
moment, més el 0'3% que teníem ja per cultura de la pau, demanàvem que es
recuperés aquesta partida.
I una altra molt concreta, que és una proposta que s'havia fet,  crec que fa més
d'un any o més, en el  Consell  Escolar,  que era el  tema de la despesa que
decrementava  per  la  jubilació  d'una persona que estava  dedicada a  l'àmbit
d'educació, concretament a una de les escoles, i que ja que es jubilava, que
aquests recursos es traspassessin de capítol 1 a capítol 4, perquè en aquest
cas es paga així, pel tema de natació escolar.
No sabem si estan recollides amb un altre nom? O no? Entenem que no n'hem
sabut veure plasmada cap, potser ens poden corregir en aquest sentit, però
tampoc hem tingut el temps suficient per analitzar, no només si s'incorporaven
les  propostes  que  fèiem des  del  nostre  grup  municipal,  sinó  també,  si  les
propostes que vostès plantejaven per aquest plenari per posar a votació, ens
semblaven prou adequades, o no? En aquest sentit,  independentment de la
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seva resposta el nostre vot, vull dir, esperant la seva resposta, però en principi
el nostre vot que plantegem en aquest plenari és l'abstenció, gràcies.”

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

Pren la paraula la senyora Pou:
“Gràcies,  bona  nit,  bé,  seguint  una  miqueta  la  línia  de  la  resta  de  grups,
nosaltres també considerem que l'equip de govern ens menysprea si més no  a
la resta de grups.  Vull  dir  que si  fins ara havíem tingut  l'avantprojecte dels
pressupostos municipals amb un mínim de temps raonable, com havia estat
fins ara, enguany s'han superat a sí mateixos, perquè sincerament, tenim tota
la documentació que fa referència, el dia abans. Nosaltres ahir vam rebre tots
els documents.
Sí  senyor,  això és eficiència,  a més a més eficàcia i  transparència.  Vull  dir
sincerament senyor alcalde no sabem si és un tema de menyspreu o és que no
en saben més? Perquè, ha pensat vostè què faria si es trobés amb la mateixa
situació? Que se li entregui la informació un dia abans. Com podria treballar i
discutir aquests pressupostos? Vist per tant que la situació en la qual ens han
col·locat no ens deixa una altra alternativa que abstenir-nos i ja evidentment
tindrem temps en el seu moment de presentar la nostra alternativa.
Si,  però  que  ens  ha  semblat  veure  que  hi  havia  consignada  una  partida
respecte a interessos bancaris per un import gairebé d'uns 240,000 euros, que
ens  sembla  que  atesa  la  situació  crítica  financera  actual,  no  podíem
permetre'ns el luxe d'hipotecar les arques municipals amb l'adquisició d'aquests
terrenys que vam fer per hipotecar les arques municipals com ho hem fet? I ens
sap molt de greu no poder continuar perquè lliurant-nos la documentació tan
tard  és  totalment  impossible  poder-la  valorar  i  treballar,  per  tant  els  ben
assegurem que ho farem quan estigui en exposició pública i els mirarem amb
deteniment com cal, gràcies.”

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

Pren la paraula el senyor Marañés:
“Si, faig un breu parèntesi, si no em falla la memòria a mitjans de novembre jo
els hi demano aportacions, no és cert que ho van rebre tot abans d'ahir, jo faig
un preavançament la setmana passada, quan ja tinc el primer esborrany tancat,
lògicament jo no envio res a ningú fins que no tinc els pressupostos tancats,
però perquè tampoc m'han fet cap aportació, llavors, si entenc que no m'han fet
cap aportació, entenc que ja els estava bé, llavors jo el que faig, quan jo tinc els
pressupostos tancats, el primer esborrany, és quan faig un primer enviament, i
certament a partir d'aquí, el grup que em demana més informació, se li envia, i
ahir va ser vostè que hem va demanar més documentació i jo li vaig enviar. Si
m'hagués demanat més documentació una setmana anterior, jo ja li  hagués
enviat, jo li vaig enviar un pretancament quan el tenia, si no tenia els definitius,
jo esperava aportacions.”
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Pren la paraula la senyora Pou:
“Disculpi, ens va enviar dos punts el mateix dia de la Comissió Informativa.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Senyora Pou, vostè sap perfectament com funcionen els debats i em pertoca
moderar-los, deixi  acabar al regidor si us plau.”

Pren la paraula el senyor Marañés:
“Vaig enviar el pretancament just el dilluns abans de la Comissió Informativa
que era dimarts.
Llavors pel  que fa al  tema del  0'7% hem augmentat  tal  com vam agafar el
compromís progressivament i actualment estem al 0'6.
sobre el tema de monoparentals està tot inclòs a la partida de Serveis Socials,
que de fet el regidor ja em sembla que li va comentar algun altre cop i a part de
monoparentals, també va en funció de la renda dels monoparentals, vull  dir,
ens podíem trobar algun cas d'alguna família monoparental que tingués una
renda elevada i no tindria sentit. I en principi ja estaríem.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé, obrim una segona ronda de intervencions, senyor Olóndriz.”

Pren la paraula el senyor Olóndriz:
“Bé,  pretendre  que  el  pressupost  es  fa  iniciant-se  amb  les  aportacions  de
l'oposició, és potser intentar donar una imatge de compartir, excessiva per allò
que ens tenen acostumats,  no? Per  altra  banda la  informació que ens has
passat, ha estat exclusivament la de dos capítols de despeses, no hi ha cap
detall d'ingressos, no hi ha la resta de capítols de despeses, els hem hagut de
veure aquesta setmana a l'expedient, aquesta era la meva queixa anterior.
I  finalment  “la  guinda”  o  com vulguis  dir-li,  la  cirereta  és  dir  que  el  vostre
compromís és anar arribant al 0'7% que vau retallar vosaltres, del 0'7 al 0'35 i
quedar-se  al  0'6  realment,  escolta,  no  costava  res  quedar  per  un  any bé i
arribar al 0'7, que recordo, com a dit la Montse, que és el 0'7 per cooperació
més el 0'3 per estudis de cultura de la pau.
Aquests  són  els  motius  de  la  meva  abstenció,  sobretot,  i  repeteixo,  per  la
impossibilitat material de poder estudiar el pressupost.”

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

Pren la paraula la senyora Coll:
“Moltes  gràcies,  bé,  en  tot  cas,  no  sé,  és  que ha dit  que no li  havíem fet
aportacions i això difereix una mica del que seria la realitat, no? Del que potser
no havíem tingut era resposta, fins i tot jo vaig parlar telefònicament amb el
senyor  Personat,  en  aquell  cas  era  un  altre  tema,  però  vaig  aprofitar  la
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conversa per dir-li que ens agradaria saber si es recullen, o no es recullen les
nostres aportacions?

Que ja li he dit que no preteníem entrar partida per partida si havia de ser un
euro més o un euro menys, sinó agafar uns temes que com vostè sap, alguns
d'ells fa molt temps que venim reivindicant, i pretendre que s'incorporessin en el
pressupost de 2015. 
una cosa, vostè mateix ja ha contestat un altre tema que ha dit, el tema aquest
de la gent que té molts recursos és copiar l'article 5 de l'ordenança, és que el
que proposa la Federació Catalana de Famílies Monoparentals és l'equiparació
i l'equiparació l'única cosa que vol dir és: una, el valor cadastral ha de ser fins a
un màxim de ...,  doncs el  mateix màxim que s'aplica a les nombroses, que
s'equipari a les monoparentals, o sigui, és copiar l'article 5 en el qual s'inclouen
les exempcions i bonificacions a l'IBI, equiparar-ho  a una altra condició que
seria en lloc de les XL les XS i ja està, per tant no té molta complexitat totes
aquestes coses que planteja, simplement és una equiparació, vull dir, si no es
dóna en un cas, tampoc es donaria en l'altre.
Respecte a la partida d'ocupació i la partida específica que demanàvem pel
tema  del  suport  a  les  famílies  amb  infants,  especialment  amb  el  tema  de
material escolar i llibres i altres activitats extraescolars etc., aquesta entenc que
per la seva resposta no està incorporada com a tal en el pressupost.
I respecte a un tema que ja venim fa temps plantejant, perquè es va parlar en el
Consell Escolar Municipal, que era el tema d'incrementar els anys de natació
pels infants de les escoles de Caldes que actualment està únicament amb un
any,  i  es  demanava,  ni  tan  sols  un  increment  del  pressupost,  simplement
destinar uns recursos que es deixaven de destinar a educació per la jubilació
d'una persona que treballava per l'Ajuntament a les escoles, i  destinar-los a
incrementar  els  anys  en  què  els  infants  puguin  fer  natació   finançada  per
l'Ajuntament, perquè amb un any, òbviament, la majoria de nens no aprenen a
nedar. 
Per tant aquelles famílies que no tinguin els recursos suficients per pagar-se els
cursos  de  natació  pel  seu  compte,  no  tenen  possibilitat  aquests  infants
d'aprendre. Entenc també doncs que aquesta proposta no està recollida en el
pressupost del 2015 per la seva resposta anterior.
Independentment d'això, dir-li que des del nostre grup farem les esmenes, les
al·legacions,  disculpin,  al  pressupost,  que considerem,  com varem fer  l'any
passat quan no es va recollir la partida que havíem demanat pel tema de les
obres d'accés a l'escola Montbui, malgrat després ens a les tombessin. Però
tornarem a seguir lluitant perquè moltes de les propostes que plantegem venen
per part d'entitats i grups del poble, que recollim i considerem adequades de
plantejar en aquest plenari, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Senyor Marañés.”
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Pren la paraula el senyor Marañés:
“Hi ha un gran problema aquí, que vostè fa esment al senyor Personat  d'un
correu que m'envia a mi, que jo no el rebo, a data d'avui no l'he rebut, que el
mateix dimarts que vostè té la conversa amb el senyor Personat, jo li envio un
email a vostè reclamant-li i que a data d'avui no he rebut resposta encara. De
fet el correu que li envio jo a vostè reclamant-li, altres persones l'han rebut, vull
dir, si que ha arribat, vull dir.”

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

Pren la paraula el senyor Mauri:
“Gràcies,  bona nit.  Vull  informar  que dins  els  pressupostos  hem inclòs  una
partida dels entorns de l'escola Montbui, on s'asfaltaran els camins i carrers
que donen al pàrquing, i també s'asfaltarà el pàrquing, per donar una solució
definitiva a tot l'entorn i la mobilitat de l'escola Montbui. 
També  s'arribarà  a  través  del  projecte  de  camins  escolars,  treien  guals
sobresaltats,  o  sigui  deixant  guals  al  nivell  del  terra  perquè  no  hi  hagi
problemes de fronteres arquitectòniques, repintant tots els passos de vianants i
arranjant alguna vorera, la vorera dreta pujant, que té molt mala circulació i molt
mala  mobilitat,  això  també  està  inclòs  dintre  dels  pressupostos  municipals,
gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Només  afegir  una  cosa,  pel  que  fa  a  les  partides  socials  que  vostè
mencionava,  i  les  partides  de  beques  i  ajuts  escolars,  aquestes  partides
s'augmenten i  per  tant  el  que estem aprovant  avui  són xifres,  són partides
pressupostaries,  i  darrera  aquestes  xifres  i  darrera  aquestes  partides  hi  ha
programes concrets, programes específics, línies de subvencions específiques
i, per tant, disposats a treballar, no només a escoltar, sinó a treballar plegats les
seves propostes, però que tinguin en compte que hi ha més pressupost en
relació amb l'any passat per aquestes qüestions.
Senyora Coll.”

Pren la paraula la senyora Coll:
“Amb la intervenció també li contesto a vostè, volia dir al senyor Mauri,  no, es
que  igual  m'ha  malinterpretat.  Jo  sóc  conscient  que  s'ha  incorporat  el  que
varem  aprovar  en  el  ple  de  novembre  que  era  adequar  l'entorn.  Jo  quan
parlava amb el regidor d'Hisenda em referia a l'acord que teníem de novembre
de l'any anterior, en què els pressupostos de 2014 no ho recollien. 
Aquest any, malgrat com vostè i jo ja varem parlar d'aquest projecte, jo li vaig
dir que la nostra proposta, com és la que presentàvem en el plenari, no feia
referència a la proposta que vostès plantejaven pel 2015, sinó que era una
qüestió més urbanística i de planejament. 
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Nosaltres el que proposàvem era una solució definitiva, vostè em va plantejar
una proposta de millora, que com a millora benvinguda sigui, perquè la situació
realment és, no sé quin adjectiu posar-li que no ofengui a ningú, però no és
adequada per un poble a l'any que estem, però no feia referència a que aquest
any no estigués, sinó en tot cas a que l'any passat no hi era, varem presentar
al·legacions al pressupost i no es va recollir. Si aquest any s'ha recollit alguna
cosa, tot això que hem guanyat, no? 
Respecte al tema que comentava de la xifra de la partida, la xifra que recullen
les partides de polítiques socials,  dir  que el  que hem vist  que no recull  els
imports  que  sol·licitàvem,  i  el  que  sí  aprofitem  per  demanar,  com  fem
habitualment,  quan  es  presenten  els  comptes  generals,  que  els  comptes
generals no són el que pressuposem que farem, sinó el que hem fet,  és que no
n'hi  ha prou amb pressupostar una quantitat,  sinó que aquesta quantitat  de
recursos arribi a les famílies que ho necessitin, que després l'execució no sigui
un 50, no sigui un 60, no sigui un 70, sinó que l'execució sigui d'un 100% de la
partida, perquè sinó podríem posar-hi deu milions d'euros i quedaríem molt bé,
però realment aquests diners no arribarien a les persones que ho necessiten.
Això és una cosa de feina del dia a dia que s'ha de portar a terme, gràcies.”

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

Pren la paraula el senyor Marañés:
“Sí que li puc dir que per desgràcia aquest any hem exhaurit gairebé tota la
partida de Serveis Socials.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt  bé,  hi  ha  més  intervencions?  No?  Doncs  passem  a  la  votació  de
l'aprovació inicial del pressupost.”                   

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta dels presents [9
vots favorables dels membres dels grups municipals 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  núm.  87/2014  de  Serveis  Econòmics  relatiu  a  l’aprovació  del
pressupost municipal corresponent a l’exercici de 2015.

DICTAMEN
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S’ha procedit a l’elaboració del Pressupost General Municipal per l’exercici de
2015, segons els crèdits d’ingressos i despeses concedits, estant d’acord amb
les obligacions previstes i els recursos establerts.

L’esmentat  Pressupost  General  per  l’exercici  de  2015  l’integren  els
pressupostos següents:

1.- Pressupost de la pròpia Entitat

2.- Pressupostos Societats Mercantils dependents:

- Gestió Municipal de Serveis, S.A.  (GMSSA)
- Caldes Habitatge, SL 

Fonaments de dret

- Articles 162 al 171 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.

-  Articles 2 al 23 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril.

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

- RD 1463/2007, de 2 de novembre, mitjançant el qual s’aprova el Reglament
de  desenvolupament  de  la  Llei  18/2001,  de  12  de  desembre,  d’Estabilitat
Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, en la part no derogada
que és la que no contradiu la nova Llei.

-  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.

-  Ordre  HAP/2105/2012,  d’1  d’octubre,  per  la  què  es  desenvolupen  les
obligacions  de  subministrament  d’informació  previstes  a  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.

-  Reial  decret legislatiu 8/2010, de 20 de maig, pel qual  s’adopten mesures
extraordinàries per a la reducció del dèficit públic.

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

-  Llei 2/2012, de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2012.

- Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril,  sobre procediments de tutela financera
dels ens locals.
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-  Ordre  HAP/2082/2014,  de  7  de  novembre  que  modifica  l'Ordre
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre.

- Ordre HAP/178/2013, per la qual s'aprova la Instrucció de Comptabilitat de
l'Administració Local que entra en vigor l'1 de gener de 2015.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer.-  Aprovar  inicialment  el  Pressupost  General  Municipal  i  les  Bases
d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de Caldes de Montbui per l’exercici
econòmic de 2015, desglossats en els Pressupostos següents:

1.- PRESSUPOST DE L’ENTITAT

Estat d’ingressos

     Capítol I    -  Impostos Directes ....................................   8.475.096,28 €
     Capítol II   -  Impostos Indirectes  .................................      200.000,00 €
     Capítol III  -  Taxes, preus públics i altres ingressos.....   3.599.091,98 € 
     Capítol IV  -  Transferències corrents ...........................   4.314.505,99 €
     Capítol V   -  Ingressos Patrimonials.............................       103.084,49 €
     Capítol VII -  Transferències de capital ........................        242.932,93 €
     Capítol IX  -  Passius financers ....................................     1.390.154,98 €

    TOTAL INGRESSOS ............................   18.324.866,65 €

Estat de despeses

     Capítol I    -  Despeses de personal .............................   7.376.729,42 €
     Capítol II   -  Despeses corrents en  béns i serveis ......   6.601.759,75 €
     Capítol III  -  Despeses financeres ...............................      233.963,00  €
     Capítol IV  - Transferències corrents ............................      929.333,18 €
     Capítol VI  -  Inversions reals ........................................   1.730.476,24 €
     Capítol VII -  Transferències de capital  ........................        75.000,00 €
     Capítol IX  -  Passius financers .....................................   1.377.605,06 €

    TOTAL DESPESES ...............................  18.324.866,65 €
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2.- PRESSUPOSTOS SOCIETATS MERCANTILS DEPENDENTS:

     2.1.- GESTIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS, S.A.  (GMSSA)
               

     Estat d’ingressos  .......................................... 1.540.647,96 €    
     Estat de despeses  ........................................ 1.540.647,96 €        

     2.2.- CALDES HABITATGE, SL 

     Estat d’ingressos ..........................................          2.300,00 €
     Estat de despeses ........................................          2.300,00 €

3.- PRESSUPOST CONSOLIDAT 

Total ingressos  .......................................     19.683.764,61 €
Total despeses  .......................................     19.683.764,61 €

Segon.-  Aprovar  inicialment  les  plantilles  de  personal  que  es  detallen  al
Pressupost.

Tercer.-  Exposar  al  públic  el  Pressupost  General  per  l’any 2015,  les Bases
d’Execució  i  les  plantilles  de  personal  mitjançant  publicació  d’edicte  en  el
Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la Casa Consistorial
per  espai  de  15  dies  hàbils,  a  efectes  de  possibles  reclamacions  segons
estableix l’article 169 del Text  Refós de la Llei  Reguladora de les Hisendes
Locals. Aquest acord es considera definitiu si no es produeixen reclamacions
en contra durant el termini d'exposició pública, i entrarà en vigor en l'exercici al
qual es refereix.

Quart.-  Remetre  còpia  del  Pressupost  General  a  la  Delegació  del  Ministeri
d’Economia i  Hisenda i  a la Direcció General  de l’Administració Local  de la
Generalitat  de  Catalunya,  un  cop  finalitzades  totes  les  actuacions  i  tràmits
establerts, d’acord amb allò que disposa l’article 169 de l’ esmentat text refós,
l’Ordre  HAP/2105/2012,  d’1  d’octubre,  per  la  que  es  desenvolupen  les
obligacions  de  subministrament  d’informació  previstes  a  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 i l’Ordre HAP/2082/2014,
de 7 de novembre que modifica l'Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre.
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11. MOCIONS

11.1. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC I DE CIU
AL  PLE  DE  L’AJUNTAMENT  DE  DECLARACIÓ  DE  RESPONSABILITAT
PEL 9N.

L’alcalde llegeix literalment la moció.

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Passaré la paraula primer als portaveus dels grups que presenten la moció,
comencem pel grup d'Esquerra Republicana, té la paraula la portaveu Montse
Grau.”

Pren la paraula la senyora Grau:
“Bé, bona nit a tothom, no hem de permetre que l'estat impedeixi que la gent
opini lliurament, i hem de denunciar la falta de separació de poders de l'estat,
però sobretot la mala qualitat de democràcia que fan servir i  que ens volen
imposar.  Precisament  avui  l'Assemblea Nacional  de  Catalunya  ha posat  en
marxa la campanya d'autoinculpacions degut a l'admissió a tràmit de la querella
contra  el  President  de  la  Generalitat,  la  Vicepresidenta  i  la  Consellera
d'ensenyament,  en  solidaritat  amb les  autoritats  polítiques.  S'ha convocat  a
tothom  a  presentar-se  al  Registre  del  Jutjat  d'Urgència  o  bé  a  la  seu  del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb un formulari que des que es va
fer públic ha tingut més de deu mil descàrregues.
Des d'Esquerra presentem aquesta moció per manifestar que vam participar
activament  en  la  jornada  del  9  de  novembre  i  assumim  totes  les
responsabilitats i per això demanem a la ciutadania que ompli aquest formulari
que trobaran a la web de l'Assemblea Nacional i també admetin haver participat
el  9  de  novembre  sense  haver  estat  obligats  per  cap  institució  o  persona.
Moltes gràcies.”

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

Pren la paraula el senyor Vendrell:
“Bona nit, gràcies, no té sentit portar a algú als tribunals per haver fet portar les
urnes,  per  això  donem  suport  a  la  campanya  d'autoinculpació.  El  Tribunal
Superior  de  Justícia  de  Catalunya  ha  admès a  tràmit  la  querella  contra  el
President  Artur  Mas,  la  Vicepresidenta  Joana  Ortega  i  la  Consellera  Irene
Rigau,  per  l'organització i  el  procés participatiu  del  9N. Respectem aquesta
decisió  però  no  l'entenem,  portem davant  els  tribunals  a  tres  responsables
polítics que compleixen un mandat democràtic de la ciutadania, és inaudit dins
el context de les democràcies Europees. Amb paraules del coordinador general
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de Convergència, Josep Rull, es genera perplexitat i rebuig i és una situació
gravíssima. 

El  9N  va  ser  un  acte  de  democràcia  que  el  govern  va  organitzar  operant
conforme  la  legalitat,  l'actuació  del  President  de  la  Generalitat,  la
Vicepresidenta i la Consellera d'ensenyament, mai no pot ser un acte delictiu
perquè va ser un acte democràtic, pacífic, que es va desenvolupar d'acord amb
la Llei, per tant confiem i subratllem la seva actuació i la seva innocència.
Arran de l'acceptació de la querella, l'Assemblea Nacional Catalana fomenta
autoinculpació massiva als jutjats amb solidaritat amb les autoritats polítiques
afectades.  Convergència  dóna  suport  a  aquesta  campanya  i  per  això  els
Diputats del grup al Parlament de Convergència s'han autoinculpat al Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya i demanem que totes aquelles persones que
vareu  votar  el  9N  s'autoinculpin.  Aquest  acte  reafirmarà  de  nou  la  nostra
sobirania com a poble, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, seguidament passaré la paraula a la resta de grups, comencem pel
Partit dels Socialistes, senyora Coll.”

Pren la paraula la senyora Coll:
“Moltes gràcies. El nostre grup. Lògicament, hi votarà a favor, a l'igual que, per
coherència, sí ens va semblar oportú votar a favor que es facilités la celebració
del 9N. Si això és incorrecte, en som tan culpables com qualsevol altre, per tant
el nostre vot serà favorable, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, senyora Romano, no? Doncs senyor Olóndriz.”

Pren la paraula el senyor Olóndriz:
“El meu suport també a la moció és clar, dir que el que està passant de tractar
judicialment qüestions polítiques i democràtiques, forma part, una més de les
reaccions de l'estat davant d'una situació en la qual se sent amenaçat l'estat
com a tal. Només repetir el que deia al darrer ple, que ens serveixi de lliçó com
actuen certs estats per si mai hem de construir res, no construir-ho igual.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, doncs passem a la votació de la 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:
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MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC I DE CiU AL
PLE DE L’AJUNTAMENT DE DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT PEL 9N

Els dies previs a la celebració de la jornada del 9N, organitzacions d ’ultradreta
van  interposar  querelles  contra  el  president  de  la  Generalitat,  la  Mesa  del
Parlament i alguns membres del govern.
 
Igualment,  el  Fiscal  General  de  l’Estat,  Eduardo  Torres-Dulce,  en  diverses
declaracions  va  manifestar  la  intenció  d’interposar  una  querella  contra  el
president de la Generalitat i alguns membres del Govern de la Generalitat si no
s’aturava l’organització del 9N, tot i que, finalment, no la va interposar.

Passat el 9N i en la mateixa línia, el Fiscal General ha pressionat la Fiscalia de
Catalunya perquè interposés una querella.

Enmig de tot  això, la presidenta del  PP a Catalunya, en unes declaracions
difoses  pels  mitjans  de  comunicació,  va  donar  a  entendre  que  la  fiscalia
actuava  al  seu  dictat,  cosa  que  posa  en  entredit  la  necessària  i  obligada
separació de poders en un estat de dret.

A tot això, en una reunió celebrada el 18 de novembre els Fiscals de Catalunya
van decidir,  per unanimitat,  no interposar aquesta querella atès que entenia
que no es donaven les raons jurídiques que ho motivessin.

Lluny de renunciar a la seves pretensions, el Fiscal General va reunir la Junta
de  Fiscals  de  Sala,  òrgan  consultiu  de  la  Fiscalia,  per  a  justificar  la  seva
decisió,  i  acabar  interposant  una  querella  contra  el  president  Mas,  la
vicepresidenta  Ortega  i  la  consellera  Rigau  per  la  presumpta  comissió  de
delictes de desobediència, prevaricació, malversació i usurpació de funcions.

És evident que ens trobem davant d’una clara persecució política per part del
Govern de l’Estat, a través del seu braç executor, en aquesta cas la Fiscalia,
en una clara instrumentalització de l’estat de Dret, al marge de qualsevol raó
jurídica. 

La jornada de participació del dia 9N va ser possible gràcies als més de 40.000
voluntaris que van destinar unes hores del seu temps a fer-la possible i per tant
l’èxit es deu a la ciutadania, que com en anteriors ocasions s’ha mobilitzat en
favor de les llibertats dels país. 

També va ser possible gràcies a la col•laboració d’alcaldes i regidors que van
destinar  també  aquestes  hores,  i  amb  la  seva  complicitat  va  ser  possible
disposar  d’infraestructures  tècniques  que  fessin  possible  la  jornada  de
participació del dia 9N.
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La querella contra els membres del Govern és una querella representativa, ja
que davant la impossibilitat, i la irracionalitat, de presentar una querella contra
tots els voluntaris, la Fiscalia General es dirigeix contra membres del Govern. A
la vista dels fets doncs, i per aclarir qui són els autèntics responsables de la
celebració de la jornada, cal que aquests siguin coneguts a través de la seva
declaració en seu judicial. 

Per tot l’anteriorment exposat, els grups municipals d’ERC i de CiU proposen al
Ple l’adopció dels següents 

ACORDS

Primer.- Que els regidors que votem a favor de la present moció vam participar
activament en la celebració de la jornada del 9N, i per tant assumim totes les
responsabilitats que se’n puguin derivar i admetem ser coautors de les accions
que  s’imputin  al  President  de  la  Generalitat  i  altres  membres  del  Govern
derivades de l’organització i execució del citat procés democràtic.

Segon.-  Comunicar  aquest  acord  a  la  Fiscalia  de  Catalunya  als  efectes
corresponents, i al Govern de la Generalitat de Catalunya.

11.2. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIU AL PLE DE
L'AJUNTAMENT PER LA IMPLANTACIÓ URGENT DELS ACORDS PRESOS
PER GARANTIR EL DRET A L'HABITATGE DE LLOGUER SOCIAL I PISOS
BUITS DE LA VILA.

L’alcalde llegeix literalment la moció.

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Passo la paraula al grup municipal de Convergència i Unió, la regidora Pou.
Abans passo la paraula al senyor secretari.”

Pren la paraula el senyor secretari:
“No, un petit tema d'ordre, aquesta moció que ha llegit l'alcalde és la que ha
presentat el grup de Convergència concretament el 19 de desembre, que varia
una mica sobre la de la Comissió Informativa, però són aspectes molt puntuals
de redacció.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé, gràcies, senyora Pou.”
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Pren la paraula la senyora Pou:
“Bé, gràcies de nou, ens trobem davant d'una situació respecte a l'habitatge
realment molt dramàtica, i gairebé un any després d'haver aprovat una moció,
l'únic  que  s'ha  fet  des  del  govern  ha  estat  la  constitució  de  la  Comissió
d'Habitatge en el mes de maig passat, suposem que a més es devien prendre
acords  importants  i  molt  difícils  de  substanciar  perquè  l'acta,  set  mesos
després, encara no l'hem rebuda.
El que pretén la nostra moció és doncs més que s'acompleixi allò que ja es va
acordar en el passat mes de gener de 2014 i per cert, a títol de comentari, és
que convocar la comissió el mateix dia que es debat en el ple, ho trobem com
una, si més no, un oportunisme, perquè vull dir, no s'entén, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies,  per  Esquerra  Republicana  passo  la  paraula  al  regidor  Vicenç
Personat.”

Pren la paraula el senyor Personat:
“Bé, no cal dir res de la moció, al fi i al cap és un recordatori de la moció que es
va aprovar en el seu dia. Evidentment es va crear el 28 de maig de 2014 la
comissió i es va reunir, evidentment, recordo a la informativa, que vostè es va
posar molt seria, que no es complien els acords presos, i insistia que no se li
havia  convidat  a  cap  Comissió  d'Habitatge,  perquè  aquesta  no  s'havia  fet.
Aquella per sancionar a les entitats bancàries que tenen pisos buits i això ja ha
vist vostè que ara amb la moció ho ha corregit, el 28 de maig es va convocar
aquesta assemblea, aquesta reunió. Aquesta reunió precisament vostè no va
venir, ni vostè ni ningú de Convergència, evidentment, a vostè li van enviar una
carta, vostè va signar conforme estava avisada i no va aparèixer a la reunió, dir
ara que no s'ha fet res, sense tenir vostè l'acta a la ma, que no la té, perquè no
l'ha vingut a buscar, l'acta està feta i s'aprova quan hi ha la propera reunió, que
la farem ara el dia 13, això sí és oportunisme? o no és oportunisme? Vull dir ja
estava convocada, vostè pot creure el que vulgui, evidentment que sí, però ja
estava convocada el dia 13, a les 18 hores.
Demanen moltes  coses,  i  el  que  demana ja  ho  hem fet,  o  ho  estem fent.
L'estudi  dels pisos de l'habitatge ho estem fent,  ho estem fent,  hem anat a
buscar  un  dictamen jurídic  del  Col·legi  d'advocats  del  Vallès  Oriental,  hem
visitat  ajuntaments com el de Terrassa per l'assessorament i per veure com
treballen, penso que són els ajuntaments que més bé ho fan en principi, els que
sembla que més bé ho fan, s'ha creat un llistat de possibles pisos buits de les
entitats  bancàries,  s'ha establert  un nou calendari  de reunions amb entitats
bancàries  amb  la  PAH  i  paral·lelament  s'ha  treballat  un  conveni
postdesnonament amb la PAH.
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La  moció,  el  que  Convergència  demana  bàsicament  és  el  mateix  que  van
demanar al gener de 2014, no demana res tampoc que no s'hagi fet, ni que no
estigui en marxa, precisament al redactar el pla d'habitatge, el portar-ho aquí
suposo que és per realitats, però ja el tenim evidentment, i es pot presentar al
ple,  si  s'ha de presentar  al  ple,  el  presentarem al  ple,  evidentment  que sí,
perquè es pugui aprovar, però vostès no van venir a la reunió que vam crear
per començar a treballar. Sí que van venir altres grups, sí que van venir, van
venir, però vostès no van venir, i vostè es queixa que no s'està treballant i que
no estem fent res, evidentment si ens hem de fiar del que fa vostè, no faríem
mai res, evidentment que no, però nosaltres treballem, gràcies.”  

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, pel Partit dels Socialistes té la paraula el regidor Xavier Ortega.”

Pren la paraula el senyor Ortega:
“Gràcies senyor alcalde, bona nit, nosaltres sí que hi érem, eh! Bé, res més que
afegir poc més del que diu la pròpia moció i només dir que tot el que es pugui
fer des del plenari per afavorir un dret fonamental com és el dret a l'habitatge,
evidentment aquesta moció tindrà el nostre recolzament, gràcies.”

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

Pren la paraula la senyora Romano:
“Gràcies  senyor  alcalde,  bé,  en  aquest  cas  el  nostre  vot  serà  favorable.
Entenem  que  la  situació  dels  habitatges  a  Caldes  els  hem  de  solucionar,
entenem que des de l'Ajuntament es pot pressionar i es pot fer molta més feina
de la qual s'ha fet, i per respondre al senyor Vicenç Personat, jo tampoc vaig
anar a aquesta reunió, però no per això vostè no té per què enviar-me l'acta de
la reunió, perquè si no vaig poder assistir, com a representant, com a mínim
podria tenir la informació que vostè ens ha dit avui i que sembla ser que no
tenim.
Tot  i  això  creiem  que  el  dret  a  l'habitatge  és  un  dret  digne,  creiem  que
l'habitatge ha de ser digne per tothom i, per tant, el nostre vot serà favorable,
gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, senyor Olóndriz.”
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Pren la paraula el senyor Olóndriz:
“Votaré que sí, ara, m'agradaria dir un parell de coses, una moció de nou punts
que acabi pràcticament amb una disputa de si tu em vas dir o tu no em vas dir,
si em vas convocar, si hem fet o no hem fet, em sembla bastant lamentable.
Crec que una moció de nou punts, nou punts importants d'un tema important,
com a mínim, jo hagués convidat a uns dels protagonistes reals que estan fent
coses reals cada dia a Caldes com és la PAH a parlar-ne, a que estiguessin
aquí, no sé si hi són, potser sí, però les meves informacions és que no sabien
res d'aquesta moció. Trobo que hi ha una tensió no resolta entre dos grups o
dos regidors que potser l'haurien de resoldre d'una altra manera i no en els
plens, i ho dic molt seriosament. 
De totes maneres, com que el contingut és totalment positiu i  jo entenc que
s'hauria de tirar endavant això i molt més, doncs el meu vot serà favorable.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt  bé,  m'agradaria  deixar  constància  que  aquest  ajuntament  hem  estat
pioners  en  el  servei  de  mediació  hipotecària.  El  primer  ajuntament,  com a
mínim a la comarca i després feliçment molts ajuntaments han copiat el que
hem fet. Som un ajuntament, ja no vull dir el primer, és igual si hem estat el
primer  o  no,  però  som  un  ajuntament  que  hem  signat  un  conveni  de
col·laboració amb la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i si busquen pel món
no n'hi  ha gaires, per tant, sempre es pot fer  molt  més, evidentment,  jo els
convido que ens ajudin a fer més coses, però també, segurament,  donar la
imatge  que  aquests  compromisos  que  es  varen  adquirir,  no  s'han  estat
executant,  perquè  algú  un  dia  no  va  anar  a  una  reunió,  això  sí  que  és
oportunisme.
Passem doncs a la votació de la moció amb els canvis que ha comentat el
senyor secretari.”

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  QUE  PRESENTA  EL  GRUP  MUNICIPAL  DE  CIU,  AL  PLE  DE
L'AJUNTAMENT  DE  CALDES  DE  MONTBUI  PER  LA  IMPLANTACIÓ
URGENT  DELS  ACORDS  PRESOS  PER  GARANTIR  EL  DRET  A
L’HABITATGE DE LLOGUER SOCIAL I PISOS BUITS DE LA VILA.

Cada cop són més les famílies que es veuen obligades a ocupar pisos buits,
viure en infrahabitatges, o bé a amuntegar-se en habitacions rellogades. La
manca de conservació dels pisos buits, alguns en poder dels bancs, suposa
un greu problema d’ordre públic i de cohesió als barris. És per tot això, que
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resulta urgent mobilitzar l’habitatge buit i  en mans de les entitats financeres
cap al lloguer social.

Atès  que  moltes  famílies  a  Caldes  de  Montbui  estan  en  situacions  molts
dramàtiques, afectant de ple a moltes famílies en situació de risc d’exclusió. 

Atès  que  el  nostre  Ajuntament  va  adoptar  el  passat  30  de  Gener  2014
següents ACORDS:

Primer. Manifestar el compromís d'endegar mesures municipals en base
a  la  legalitat  i  competències  existents  i  als  efectes  que assenyala  aquesta
moció, amb l'objectiu de garantir el dret a l'habitatge de la població i fer front a
l'emergència habitacional.

Segon. Procedir a la convocatòria, en un termini no superior a 120 dies,
d'una  comissió  municipal  d'habitatge  integrada  almenys  pel  Regidor
d'urbanisme  i  habitatge,  el  Secretari  o  la  Interventora,  una  persona  en
representació  de  cada grup  municipal,  i  una representant  de  la  Plataforma
d'Afectats per la Hipoteca, per tal d'elaborar un Pla Municipal d’Habitatge que
contempli  i  reguli  degudament  les  mesures  de  foment  per  a  evitar  la
desocupació permanent i injustificada d’habitatges enumerades a l’article 42,
de la llei 18/2007. La proposta de Pla Municipal d'Habitatge serà tramesa al Ple
per tal que aquest pugui procedir a la seva aprovació.

Tercer.  Elaborar,  a  través  de  la  Comissió  Municipal  d'Habitatge,  i
aprovar  Programes  d'Inspecció  a  fi  de  detectar,  comprovar  i  registrar  els
immobles que es troben en situació de permanent desocupació, començant
pels  que  són  propietat  d'entitats  financeres  i  societats  mercantils.  Aquesta
tasca  es  pot  fer  a  través  del  creuament  de  dades  en  disposició  de
l'administració  i  l'atorgament  d'audiència  a  l'interessat,  o  bé  realitzant  una
inspecció física des de l'administració.

Quart.  Instruir  procediments  administratius  contradictoris  on  es
determinin, coneguin i comprovin els fets, un cop detectada la desocupació.
Aquests procediments hauran d’acabar amb una resolució que declari si s’està
produint una situació de desocupació permanent constitutiva d’una utilització
anòmala de l’habitatge, d’acord amb el que estableix l’article 41 de la LDHC.
En cas afirmatiu, caldrà requerir al propietari que cessi en la seva actuació en
un termini concret, tot informant-lo de les activitats de foment que està duent a
terme l’administració per facilitar-li la finalització d’aquesta situació.

Cinquè.  Imposar  fins  a  3  multes  coercitives  que  poden  arribar  als
100.000 euros,  tal  i  com determina l’article  113.1 de la  llei  18/2007,  prèvia
advertència,  si  transcorregut  el  termini  fixat  no  s’ha  produït  l'ocupació  de
l'immoble.

Sisè. Iniciar un procediment sancionador per infracció molt greu en cas
que es mantingui la desocupació de l'habitatge un cop esgotat el termini atorgat
per a corregir la situació, tal com preveu l’article 123.1.h de la LDHC.
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Setè.  Constituir  una  comissió  mixta  de  seguiment  del  Pla,  dels
Programes d'Inspecció i dels procediments administratius i sancionadors que
s'hi relacionen, integrada pel Regidor d'urbanisme i habitatge, una persona en
representació  de  cada grup  municipal,  i  una representant  de  la  Plataforma
d'Afectats per la Hipoteca, per tal de fer el seguiment del desplegament del Pla
i dels expedients resultants de la seva aplicació.

Essent coneixedors dels intents del govern central de buidar de competències
les administracions locals. Els Ajuntament han de seguir amb els esforços per
atendre les  seves necessitats habitacionals de la població,  per  reforçar i
visualitzar la necessitat de defensar l’autonomia municipal.

Atès que a data d’avui, després de gairebé un any, només s’ha portat a terme
la convocatòria i la creació d’una comissió mixta de seguiment del Pla en el
mes de Maig 2014, de la que ha data d’avui no s’ha rebut l’acta.

Atès que els Ajuntament té les competències indicades  la LDHC (art. 8, 130.1
i 131) on  es  recull les competències municipals per establir sancions. En el
mateix sentit es pronuncien les lleis de règim local,  art. 25.2.a. de Llei
Reguladora de les Bases del Règim Local de 1985, i art. 66.3.d) i 71.1 del Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya de 2003. Per tant el
nostre Ajuntament  té la potestat reglada per sancionar .

Atès que la pròpia LDHC tipifica com a infracció molt greu (Art.123.h) mantenir
la desocupació d’un habitatge  un  cop  adoptades  les  mesures  de  foment
previstes (Article 42), sobre els procediments sancionadors.

Atès que la  Generalitat,  Consells  Comarcals  i/o  Diputacions,  per  manca de
recursos  d’aquells  Ajuntament  que  així  ho  manifestin  ,  poden  sol·licitar
l’encàrrec de la gestió, donant cobertura tècnica i/o facilitant la formació dels
tècnics locals.

Atès que l’Ajuntament de Caldes ja disposa d’un Pla Local d’habitatge elaborat
en el any 2009 i un informe de diagnosi on s’indica que manca una proposta
clara per habitatge social i de lloguer

Atès que no s’ha posat en marxa cap construcció d’habitatges dotacionals per
casos d’emergència social.

Atès  que  l’Ajuntament  de  Caldes  tampoc  disposa  d’un  reglament  per
determinar  la  condició  d’habitatges  desocupats  o  pisos  buits  per  poder
fomentar el mercat de lloguer.
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I finalment, sabent  que la Generalitat i la Diputació, el passat Novembre, han
signat  un   conveni  entre  l’entitat  municipalista  i  l’Agència  de  l’Habitatge  de
Catalunya per tal de contribuir a finançar la Xarxa d’habitatges d’inclusió social
de la demarcació de Catalunya. Que està  destinada a donar suport econòmic
a entitats que gestionen pisos tutelats per a col·lectius en risc d’exclusió.

Per  tot  això,  el  Grup Municipal  de  CIU,  proposa al  Ple  de  l’Ajuntament  de
Caldes de Montbui que adopti els següents ACORDS :

PRIMER.  Establir  i comunicar el programa d’actuacions pendents per
posar en marxa les mesures municipals en base a la legalitat i competències
existents i als efectes que assenyalava la moció aprovada el passat Gener,
amb  l'objectiu  de  garantir  el  dret  a  l'habitatge  de  la  població  i  fer  front  a
l'emergència habitacional. I comunicar-ho a tota la ciutadania.

SEGON. Procedir a la convocatòria, en caràcter urgent, en un termini no
superior a 30 dies, de la comissió municipal d'habitatge per tal d'elaborar un
Pla Municipal d’Habitatge que contempli i reguli degudament les mesures de
foment  per  a  evitar  la  desocupació  permanent  i  injustificada  d’habitatges
enumerades a l’article 42, de la llei 18/2007. 

TERCER . Procedir automàticament després de la a la seva elaboració,
a presentar en el  Ple la proposta del Pla Municipal d'Habitatge, per tal  que
aquest pugui procedir a la seva aprovació.

QUART . Impulsar la redacció amb caràcter d’urgència del Reglament
d’habitatges que determini  la condició d’habitatges desocupats o pisos buits
per activar el mercat de lloguer.

CINQUÈ. Procedir amb caràcter d’urgència, i  a través de la Comissió
Municipal d'Habitatge, a elaborar i aprovar els Programes d'Inspecció a fi de
detectar,  comprovar  i  registrar  els  immobles  que  es  troben  en  situació  de
permanent  desocupació,  començant  pels  que  són  propietat  d'entitats
financeres i societats mercantils. 

SISÈ . Procedir a donar compliment a la resta d’acords de l’esmentada
moció,  aprovats en el Ple de gener 2014.

SETÈ. Iniciar la redacció per incloure en les ordenances municipals del
impost per aplicar en el  pisos buits.

VUITÈ. Establir en els pressupostos del 2015 una partida especifica per
portar  a  terme  un  PLA  de  Comunicació  específic  per  poder  efectuar  una
màxima difusió de totes les convocatòries que ofereix l’agència de l’habitatge
de Catalunya, la diputació, la llei de Barris per la rehabilitació de pisos i per
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comunitats,  per  la  millora  de  l’accessibilitat   i  millores  de  la  eficiència
energètica.

NOVÈ . Transmetre dits acords al Parlament de Catalunya,  a l’Agència
d’habitatge de Catalunya, a la Plataforma afectats per l’hipoteca i a les entitats i
associacions de Caldes.

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

Des del número 1413, de data 20  de novembre de 2014, fins al número 1532,
de data 10 de desembre de 2014.

No hi ha intervencions.

13. DESPATX ORDINARI

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Passo la paraula al senyor Vicenç Personat.”

Pren la paraula el senyor Personat:
“Bé, només vull comunicar, ja no ho farem per escrit, ni farem res més, però sí
comunicar  la  sentència del  Tribunal  Superior  de Justícia  Catalana,  que ens
dóna la raó quant a l'acomiadament dels dos empleats de jardineria.
I m'agradaria fer una miqueta d'història del fet aquest, no? Ells vam presentar el
recurs al Tribunal Social de Granollers, es va presentar el dia 11 de febrer la
vista,  el  dia  20  de  febrer  nosaltres  varem  presentar  una  nota  aclaratòria
demanant  que  un  testimoni  que  va  testimoniar  evidentment,  potser  va
testimoniar erròniament i que per tant demanava un aclariment aquest testimoni
que feia la jutgessa, i  el mateix dia 20 va sortir la sentència desfavorable a
l'Ajuntament, evidentment vam creure que no era just, i vam apel·lar-ho, i ara
ha sortit aquesta sentència que evidentment també hi ha un recurs de cassació.
Nosaltres no farem cap comentari,  encara recordo els titulars que van sortir
amb aquesta primera sentència. Nosaltres no en farem cap de titular, fins que
no s'acabi la cassació, ni acabant la cassació tampoc, senzillament sapigueu i
estigueu informats que de moment la raó la tenia l'Ajuntament.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, passem al següent punt.” 

14. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Comencem doncs pel senyor Olóndriz.”
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Pren la paraula el senyor Olóndriz:
“Sí, tenia només una intervenció, però en faré dues arran del despatx ordinari
que s'acaba d'explicar.
Us esteu acostumant a anunciar-nos pels diferents mitjans les sentències -les
definitives  o  no-  que  són  positives  i  favorables  a  l'Ajuntament,  jo  agraeixo
aquesta informació, però potser caldria ser més equanim i  explicar totes les
coses, les favorables i les desfavorables. Potser estaria bé parlar en quin punt
està la sentència sobre la planta de biomassa i que representa, potser hauríem
de  parlar  d'altres  sentències  que  no  són  favorables.  No  sé  si  parlar  de
sentències que a més afecten a persones físiques que van perdre la feina amb
la raó, o no, des de l'Ajuntament. Fer-ho aquí és el més adequat?
De totes maneres volia comentar-ho.
L'altra tema és que fa quatre anys, diferents partits polítics vam prendre uns
compromisos interpel·lats per la ciutadania, respecte a la secundària a Caldes,
l'ensenyament de secundària a Caldes, entre altres coses, que eren bastants
que ens van demanar,  ens vam comprometre perquè Caldes fos una ciutat
educadora, treballar perquè l'escola d'adults tingués més importància, tingués
més  entitat,  que  la  pogués  assumir  la  Generalitat,  treballar  perquè  el
funcionament  del  Consell  Escolar  Municipal  millorés  o  fos  bo,  entre  moltes
altres coses. 
Durant aquests anys també, el tema de l'edifici del Calderí i la possible pèrdua
d'una o dues línies de P3 ha estat sobre la taula entre nosaltres, a més malgrat
les limitacions de competències, l'Ajuntament crec que podria fer una feina molt
important, com impulsar dinàmiques de cohesió i treball en comú, i m'haureu
sentit parlar molts cops d'això i a més coincidir que podria ser així, malgrat tot
podem dir, sense equivocar-nos, que els polítics, el conjunt dels polítics que
representem a la ciutadania aquí Caldes, hem fracassat i no hem complert els
nostres compromisos, no entraré en qui ha fracassat més i qui ha fracassat
menys, perquè no és el moment.
El Consell Escolar no ha funcionat, només cal haver-hi anat una vegada per
veure  com no  ha  funcionat,  i  he  anat  més d'un  cop  jo,  hi  ha  escoles  que
l'abandonen, hi ha gent que està abandonant el Consell Escolar Municipal, no
s'ha fet res per la cohesió de la comunitat educativa Calderina, no hi ha un
projecte educatiu comú que englobi els diferents projectes que tenim a Caldes
des de la primaria, la secundària i l'ensenyament no reglat. 
I ara ens trobem que davant el risc de perdre línies de P3 en una altra escola,
es donen informacions en el Consell Escolar que no són certes o no són del tot
certes, i a més s'aposta en declaracions de l'alcalde per la competència entre
escoles com a solució a l'anunci del tancament d'una línia, això realment em
sembla inaudit.  Anunci rebut per part de l'equip de govern amb resignació i
sense més raó acceptem que només l'escola pública entri dins d'aquesta mena
de fira a veure a qui li toca, o de rifa vull dir, a veure a qui li toca perdre una
línia de P3.
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Davant de tot això i sabent que..., sóc conscient que hi ha més preguntes, hi ha
més gent que vol preguntar entre els regidors i també entre el públic.
Faré només tres preguntes:  Quin és el  posicionament  de l'equip de govern
davant la situació del Consell Escolar Municipal?  Arran d'haver-ne sortit alguns
membres i  de  la  manera  que ho han fet;  Quin cost  té  per  Caldes -perquè
aquesta també és una pregunta que existeix- el manteniment d'una línia de P3?
I si ho teniu calculat? I quines accions o propostes es pensen fer o es pensen
proposar  a  la  comunitat  educativa  respecte  a  l'ensenyament  secundari  a
Caldes? 
Suposo que hi ha altres preguntes que faran els meus companys o altra gent,
gràcies.”

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

Pren la paraula la senyora Romano:
“Gràcies senyor  alcalde, bé, seguint una mica amb el que estava parlant el
company en Pau, ens agradaria que l'equip de govern, ens expliqués com està
anant tot plegat. Nosaltres també ens preguntem què vol fer l'equip de govern
amb el Consell Escolar. Vostès saben que el Consell Escolar fa molt de temps
que no funciona, vostès creuen que les declaracions que estan fent, posant o
encarant diferents escoles i diferents direccions, trauran un bon rendiment i un
bon  projecte  per  l'educació  de  Caldes?  Per  què  surten  informacions  de
l'Ajuntament de Caldes que són totalment errònies i diferents a les quals dóna
el Departament d'Ensenyament? Senyor alcalde, no ho entenem, no entenem
què està passant, però amb això no s'hi juga, amb l'ensenyament no, gràcies.”

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

Pren la paraula la senyora Coll:
“Moltes gràcies. Està clar que és un tema que preocupa, està clar que és un
tema que és important que en puguem parlar i en aquest plenari és un dels
llocs adequats, no només, no? Perquè ja s'ha dit en les intervencions anteriors
que se suposa que tenim un espai constituït  a Caldes, que seria el  Consell
Escolar Municipal, que és un lloc per debatre sobre l'educació al nostre poble,
sobre un lloc on proposar, un lloc on confrontar idees, on trobar solucions al
que de ben segur és una realitat complexa i una realitat en aquests moments,
en uns moments de tantes retallades en aquest àmbit, doncs el que cal és unir
esforços per treballar per l'educació al  nostre poble, i  aquest seria un espai
adequat. 
Està clar, i la voluntat dels centres de deixar el Consell ho demostra, que no ha
donat  resultat,  que  no  ha  servit  per  això,  ens  trobem en  el  darrer  Consell
Escolar  que  com  saben  i  poden  constatar  a  les  actes,  el  nostre  grup  ha
participat assíduament als Consells Escolars, però no en aquest últim Consell
Escolar on l'Alcaldia va anar al Consell a informar d'una noticia recent que tenia
respecte al tema del tancament de línies de P3 al nostre poble.
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El tema no estava a l'ordre del dia, per descomptat, i que malgrat la rellevància
es podia entendre que considerés oportú anar a explicar aquesta qüestió. Una
qüestió que d'entrada ens sorprèn perquè havent participat com hem participat
en el Consell Escolar, en aquest darrer on s'informa de novetats al respecte
tancament de P3, ens parla que en lloc de dues línies, ara en tancaran una, i és
en aquell punt on ens quedem, hem passat d'una a dues? I en quin moment
tornem de dues a una? Perquè les reunions que havíem tingut anteriorment el
curs  següent,  no  pel  futur,  que  el  futur  no  sé  sap,  però  pel  curs  següent,
s'estava parlant en totes les reunions de la possibilitat de tancar una línia. 
Se'ns informa que aquesta decisió està presa, que es farà d'una determinada
manera. A posteriori d'això, els centres educatius reben informació per part de
la Generalitat, que és la competent en la matèria.
Tampoc no obviem aquesta realitat, aquesta decisió no està presa  i que no és
així la informació donada en el Consell Escolar, que repercutia en els mitjans
de  comunicació,  segons  ell  era  informació  de  les  famílies  i  no  era  una
informació de la institució i, per tant, que aquella decisió no estava presa i que
això encara s'havia d'aprovar en la mesa on es fa el tema de planificació del
curs següent. 
Clar,  aquí  d'entrada  ja  ens  sorprèn,  primer  com  a  representant  en  aquest
Consistori, no? Que es pugui haver donat una informació que no consta enlloc,
que s'ha donat de viva veu i, a més a més, no coincideix amb la informació que
sí  dóna per  escrit  el  Departament.  Bé,  no sé si  es que el  Departament  va
enganyar al govern? O el govern va enganyar al Consell Escolar? Però a algun
lloc la informació no quadra. Bé, això ja és una cosa que sorprèn, com sorprèn
a les famílies que ja no saben a què atendre's, ni les famílies d'un centre, ni les
famílies d'un altre, ni de qualsevol escola del nostre poble. Quina és la decisió
presa? I com afecta  als nens i nenes del nostre poble?
Clar,  amb  això  ens  plantegem:  quin  és  el  paper  que  juguem  a  l'hora  de
representar  els  interessos  del  món  educatiu  en  les  institucions?  Quan
representem a Caldes en les institucions? Per tant, voldríem saber quin és el
procés de presa de decisions? Quin paper juga l'Ajuntament en aquest procés
de presa de decisions? Quina és la proposta traslladada de l'Ajuntament? I de
quina manera? I com van obtenir aquesta informació que l'Alcaldia va donar al
Consell  Escolar  Municipal? Just  abans que el  Departament confirmés tot  el
contrari, no? 
L'altra qüestió és, què esperem? Aquestes decisions, hem analitzat realment
què suposen? Perquè nosaltres hem participat molt en aquest consistori, en el
Parlament  de  Catalunya,  en  la  construcció  del  nou  centre  del  Calderí,  per
exemple, no? Però ens trobem de cop i volta que això fa un gir, sabem tots que
el  Departament decideix  construir  una escola diferent  de la  qual  inicialment
estava  prevista,  i  malgrat  es  ven  com  una  victòria  haver  aconseguit,
teòricament, almenys per part de l'Ajuntament aquesta és la informació, que no
es tanqui una línia de P3, no hi ha una escola prevista de construir. 
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Per tant, ens trobem amb un curs 2015-2016 amb una possible solució, però
amb un curs 2016-2017 i un 17-18 i un 18-19 on està aquest centre que hauria
de poder donar cabuda a aquests alumnes? I quines conseqüències té també
per altres centres el tancament de les línies? Què s'ha posat sobre la taula a
l'hora de decidir fer una cosa o una altra? O plantejar una cosa o l'altra? Perquè
sembla ser i a posteriori s'ha tornat a reafirmar per part del Departament que
això  no  està  decidit.  Ens  consta  també  que  la  regidora  va  informar  a  les
escoles,  a  les  direccions  dels  centres  després  d'haver  hagut  aquesta
comunicació en el Consell Escolar Municipal, que això no estava decidit. Què
hem  fet  també  per  la  secundària?  Perquè  amb  tot  això,  una  de  les
problemàtiques que a revifat, tot i que era existent i latent en el nostre municipi,
però que s'ha tornat a posar sobre la taula novament i sobre la que hem de
reflexionar  és,  què  passa  amb  l'educació  secundària  al  nostre  poble?  Què
passa amb el  batxillerat  també, i  com repercuteix tota  aquesta situació que
s'està donant ara o s'està plantejant  de cara al curs vinent, amb la realitat de
barracons de l'institut, amb els grups aquests itinerants que no tenen una aula,
amb l'oferta que hi ha disponible pels joves del nostre poble? Realment el que
poden optar o no optar a estudiar en el nostre municipi. 
Llavors  voldríem saber  també quin és el  plantejament que es fa  en aquest
sentit?  I  quines  demandes  s'han  traslladat  al  Departament  perquè  això  es
resolgui al més aviat possible.
En aquest sentit creiem que s'està creant un, a veure com ho diria per dir-ho
suficientment correcte, una competició, un malestar i un desencant en els pares
i mares de les famílies del nostre poble respecte al futur de les escoles dels
seus  fills  que  està  portant  a  una  crispació,  crec  innecessària,  si  les  coses
s'haguessin portat d'una altra manera. 
Hi  ha  moltes  persones  que  m'ho  estan  traslladant,  es  a  dir,  estic  tenint
enfrontaments amb pares d'altres escoles amb els quals jo tenia una relació
correcta, no? I quan la gent et trasllada això doncs et preocupa perquè un dels
nostres papers des del consistori,  un paper important que crec que hem de
jugar és el de la convivència al nostre poble, i quan la gent està en aquesta
situació  de  crispació  i  es  troben  pel  carrer  amb  aquest  confrontament  per
aquesta lluita que s'ha plantejat entre centres, alguna cosa hem de fer amb
això perquè no volem que aquesta situació es doni.
Per tant, ens agradaria si us plau, que ens contestessin aquesta, quin és el
plantejament que es fa? I com podem resoldre la situació que a dia d'avui ens
trobem  amb  aquestes  informacions  contradictòries  i  la  crispació  que  han
portat? Gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies,  no hi  ha més intervencions,  passo la paraula a la  regidora Roser
Guiteras.”
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Pren la paraula la senyora Guiteras:
“Gràcies senyor alcalde, bona nit a tothom. Bé, certament sembla que hi ha
molta crispació en el tema de l'educació, però pel coneixement de tots, a l'hora
de prendre una decisió del tipus educatiu, per tant molt i molt important en el
nostre poble, la veritat, intentem escoltar a tothom.
Bé, el fet d'escoltar a tothom vol dir que l'any passat, l'any 2013, en el marc del
Consell Escolar Municipal es va estar debaten si es tancava una escola, si no
es tancava, perquè el Departament, el Departament ens havia dit que l'escola
del Calderí el curs 15-16 ja no continuaria. Bé, això realment seria greu, que
una escola no continues, i es va debatre, i al final després de parlar-ne molt i
això, el Consell Escolar del dia 10 de desembre de 2013, o sigui de fa un any, o
poc més d'un  any,  es  va  acordar,  es  va  acordar  en  tot  el  Consell  Escolar
Municipal,  d'escriure  una  carta  a  la  Consellera  d'Ensenyament  en  nom del
Consell Escolar Municipal demanant que no es tanqués cap escola al municipi. 

Aquest és un acord que es va prendre amb tot el Consell Escolar Municipal,
amb tots els representants que hi havia aquell dia, eren 30, som 35 a la llista i
aquell dia érem 30. Aquell dia es va prendre aquesta decisió i es va escriure la
carta i  es va enviar a la senyora Consellera, per tant, aquesta és una feina
acordada per tot el Consell Escolar i aquesta és una feina que es va fer. Per
tant, entre tots havíem decidit que no es tanqués cap escola. Igualment, el mes
de març es va aprovar una resolució en el Parlament en què es demanava la
continuïtat  de  l'escola  el  Calderí  i  aquesta  resolució  es  va  aprovar  per
unanimitat de tots els grups que allà hi havia. 
Igualment el mes d'abril aquí en el nostre plenari es va presentar una moció
demanant  que l'escola  el  Calderí  no  es  tanqués i  es  va  aprovar  per  tot  el
plenari. 
Per  tant,  amb  tots  aquests  acords,  quan  vam  anar  al  Departament
d'Ensenyament a Serveis Territorials, el  senyor alcalde i  jo mateixa a parlar
amb el director sobre el futur de l'educació a Caldes i ens va dir que es podien
tenir les quatre escoles obertes l'any que ve, o sigui que es podia oferir el P3 a
les quatre escoles de Caldes, nosaltres davant tot el que s'havia dit i tot el que
s'havia aprovat, vam dir que sí, que endavant, les quatre escoles. 
Ara bé, és cert, no hi ha prou nens per totes vuit línies que són les que hi ha
ara. 
El que ha dit la senyora Coll, que ha dit: “sempre s'havia parlat d'una línia” és
veritat, una línia es perdia segur, seguríssim, però també vam dir en el Consell
Escolar Municipal que també hi havia possibilitat que se'n perdessin dues. I
això seria molt greu, de fet, amb els alumnes que hi ha ara... disculpi,  amb els
alumnes que hi ha ara, amb els infants que hi ha ara que l'any que ve han de
fer P3 en són 156 i amb 156 podria el Departament haver dit que faria sis grups
amb un increment de ràtio, que no li costa gens, eh! fer augments de ràtio, els
fan amb aquella alegria, però nosaltres no ho volem, i vam acordar que faria set
grups, per tant, penso que aquest va ser un bon acord.”
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Pren la paraula el senyor alcalde:
“Ara no, després tindran l'ocasió de parlar, si us plau. Després tindran l'ocasió
de  parlar.  Ara  estem  en  el  punt  de  l'ordre  del  dia  de  Precs,  preguntes  i
interpel·lacions entre regidors, després passaré la paraula al públic i  podran
prendre la paraula. Continua Roser, si us plau.”

Pren la paraula la senyora Guiteras:
“Gràcies,  per  decisió  del  Departament,  i  aquesta  és  decisió  unilateral  del
Departament, no pas nostra, el tema de les preinscripcions és diferent a les
escoles públiques que a les escoles concertades. El Departament mira més o
menys per on pot retallar l'oferta, mentre que les escoles concertades ofereixen
tots  els  grups.  Llavors  pel  nombre d'infants  que hi  havia  aquí  a  Caldes,  el
Departament va decidir set grups pel curs 15-16. D'aquests set grups, com que
l'escola concertada en té tres actualment, doncs l'any que ve oferirà l'escola
concertada tres grups, però aquesta decisió és únicament del  Departament.
D'aquesta decisió a nosaltres ni ens en parlen, vull dir, no ens deixen ni opinar
d'això. Nosaltres els diem “i per què, per què no poden estar totes les escoles
per igual, fer matrícula oberta i que les famílies apuntin als seus infants allà on
vulguin que siguin  educats?”  I  ens diuen que això  no pot  ser,  que l'escola
concertada va per un costat i l'escola pública va per un altre. 
L'escola concertada d'altra banda, necessita vint alumnes per obrir una línia,
per tenir un concert,  si  no hi  arriba, no la pot obrir,  per tant,  és veritat  que
comença afavorida, perquè treu aquestes tres línies per preinscriures, però si
no les obre o si no hi ha prou demanda l'ha de tancar, o ha de tancar algun
concert, d'acord? 
Però això, sàpiguen vostès, de fet ja ho saben, però jo els ho torno a explicar,
hi ha dues direccions generals, una per la concentrada i una per la pública.
Però això és una decisió del govern de la Generalitat, ell ho ha decidit així i ell
és qui mana, és qui té la competència en educació. 
Disculpeu que ara he perdut el full de preguntes. 
Me'n vaig al tema de la secundària, que han sortit tres preguntes que la veritat
és que em sorprenen una mica, però bé, començo per la primera. 
Com es soluciona el tema de secundària? Certament a l'institut Manolo Hugué,
que en aquests moments és el nostre institut públic que tenim al poble, està
molt  ple,  és  cert,  a  més  a  més hi  ha  dos  barracons  que  ja  fa  temps que
funcionen i aquest curs n'han hagut de posar dos més per...”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Espera un moment si us plau, si us plau, està intervenint la regidora i ja he
explicat abans com funcionava el torn de paraules, després tindran l'oportunitat
d'intervenir.  Els hi demano que si us plau respectin el funcionament del ple,
endavant si us plau.”
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Pren la paraula la senyora Guiteras:
“Bé, en qualsevol cas, l'institut Manolo Hugué té aquests barracons i l'any que
ve en podrà treure dos, de fet el Departament és el que ens va dir, que en
traurien dos, perquè hi haurà dos grups de primer d'ESO que faran primer de
ESO al Calderí, per tant ja no n'hi haurà tants, no hi haurà tants barracons i
tindran una miqueta més de pati,.
Nosaltres davant d'això, també vam dir en el Departament a veure si podien
aprofitar aquests barracons, ja els hi explico tot. Si podien aprofitar aquests
barracons per fer més FP. Es que si em van interrompent, jo la veritat és que
m'agrada escoltar-los i després em perdo.
Bé, ens van dir que no, que traurien els barracons, per tant l'espai continuarà
sent just, però no hi ha grups itinerants a l'institut Manolo Hugué, potser sí que
hi va haver algun curs que els hi van tenir, ara no, eh!, cada grup té la seva
aula.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“És la tercera vegada que demano si us plau que no interrompin a la regidora,
espero  que  sigui  l'última,  si  us  plau.  Nosaltres  quan  parlin  vostès,  no  es
preocupin que no els interrompérem, demano reciprocitat, gràcies.”

Pren la paraula la senyora Guiteras:
“Per fer altres línies de FP a part de demanar això del barracons que ja ens
venia bé, ja els puc dir que, de fet hem anat informant en el Consell Escolar
Municipal, que fa temps, de fet deu fer dos anys i mig, vam estar parlant amb
el  Departament de fer una FP que es diu Salut i  bellesa, perquè està molt
relacionat amb el tema dels balnearis, com que aquí tenim balnearis, doncs
pensàvem que aquesta FP podria ser molt útil o molt adequada per a la nostra
població. Vam tenir la reunió amb el Departament, juntament amb els balnearis,
però el Departament es va fer enrere perquè ens  va dir que sortia massa cara i
que no podia invertir, que les úniques FP que faria eren aquelles que a ells no
els costessin ni un ral, d'acord? 
Per tant aquesta no es va poder fer i de fet aquell any em sembla que van obrir
molt poques FP en tot Catalunya. Ara en aquests moments, de fet ja fa més de
mig any, estem treballant sobre fer una FP d'alimentació perquè no només aquí
Caldes, sinó a tota la zona dels nostres voltants hi ha moltes empreses que es
dediquen en aquest tema i n'estem parlant amb el Departament, no sabem si
arribarem al final, esperem que sí i la puguem fer.
Més preguntes que hi havia, em sembla que les faig una miqueta barrejades
però jo intento respondre-les.
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Pel que fa a l'escola d'adults que a dit el senyor Olóndriz, a parlat de l'escola
d'adults,  que  si  s'havia  de  donar  més  importància?  Si  havia  de  ser  de  la
Generalitat?  En  aquest  moment  la  Generalitat  no  agafa  cap  nova  escola
d'adults, les escoles d'adults que tenia la Generalitat, algunes les ha deixat en
mans dels municipis, en té algunes, però molt poques, algunes les ha deixat en
mans dels municipis i per tant no n'agafa cap. La d'aquí Caldes tampoc la ha
agafat. Però sí que voldria dir que en aquests quatre anys d'aquesta legislatura
de fet, en aquests quatre anys que hi ha l'edifici nou, ha augmentat molt el
nombre  d'alumnat,  de  fet  podríem  dir  que  hem  augmentat  d'hores  d'un
professor sencer, per tant això vol dir que hem augmentat moltíssim, tenint en
compte  que  gairebé  tots  els  grups  tenen  llista  d'espera,  per  tant,  l'escola
d'adults funciona, i funciona molt bé. 
I una altra cosa sobre l'escola d'adults que també puc dir ara, és que té una
part autoritzada, una part autoritzada vol dir que els alumnes que van a aquesta
escola tenen part de la nota de l'escola, abans tota la nota havia de ser en els
exàmens que feien externs i ara no, ara hi ha una part de la nota que la posa
l'escola i l'altra l'han de fer en exàmens externs, per tant d'això n'estem molt i
molt contents, i igualment, pel que fa a instrumentals, la nota és de l'escola, per
tant hem avançat força, força en aquest camp. 
Informacions errònies, miri,  quan vam anar el  senyor  alcalde i  jo mateixa a
reunir-nos amb el Departament d'Ensenyament, a nosaltres ens van dir això,
que podíem triar, bé que podíem optar a les quatre escoles obertes, el P3 que
estigués obert a les quatre escoles. Nosaltres davant de tot el que els he llegit,
és  el  que  vam  dir,  que  preferíem  així,  i  ens  va  dir  que  el  que  nosaltres
decidíssim que ho tirarien endavant. El que ens ha estranyat molt és quan han
vingut representants de dues escoles que havien estat al Departament i que els
havien dit que no, que no era així, que aquesta decisió encara no estava presa.
Bé, a nosaltres és el que ens van dir i nosaltres vam anar al Consell Escolar
Municipal  donant  la  informació  que  teníem,  no  ens  la  vam  inventar,  és  la
informació que ens van donar, si  ara en van donar una altra a les escoles,
doncs nosaltres el que hem fet ha estat trucar un altre cop al Departament i a
veure què ha passat? Si és que aquí hi ha hagut un canvi? I el que ens  han dit
és que la decisió final la prendrà el director general, suposem el mes de gener,
suposem perquè el mes de febrer ja han de fer les preinscripcions, però en
qualsevol cas és el que ens han dit, i ara ja els ho trasllado a tots, i crec que ja
no em deixo res més.”
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Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt  bé,  gràcies,  jo  voldria  afegir  algunes  consideracions,  complementant
l'exposició molt clara que ha fet la regidora.
En primer lloc lamento l'estat de crispació de la comunitat educativa a Caldes,
però segurament el que no seria normal és que davant l'amenaça de perdre
una línia o una escola, aquí tothom es quedés igual, segurament seria més
preocupant aquesta situació que no pas la que tenim. Primera consideració.
Per tant, està bé que tothom lluiti per la seva escola i pel seu projecte en el qual
creu.
Segona consideració, vostès creuen que si la decisió nostre, a nosaltres ens
van dir clarament: “la decisió depèn de vosaltres” aquí abans s'ha preguntat:
“qui ha enganyat a qui?” mirin, de la part de l'Ajuntament en aquella reunió que
no es va gravar ni es va aixecar acta, només hi érem la regidora d'educació i jo,
i se'ns va dir: “la decisió és vostra, considerem, canviem d'opinió, que poden
continuar les quatre escoles l'any vinent” amb totes aquestes resolucions de
l'Ajuntament i  del Parlament,  què creuen que havíem de fer nosaltres?  Per
tant...Si us plau deixin-me continuar. 
Per tant, qui pren la decisió, a nosaltres ens van dir que la preníem nosaltres i
després per la nostra sorpresa a través d'una trucada diuen que no, que això
s'ha de prendre encara, i que es prendrà el mes de gener des de la Direcció
General. Molt bé, no coincideix amb el que ens van dir a nosaltres, però en
qualsevol cas, vostès creuen que si la decisió nostra que és el que estava dient
abans,  hagués  estat  una  altra,  no  hi  hauria  crispació  ara?  Realment  s'ho
creuen? Que des de l'altra escola haguessin acceptat que hagués estat una
altra decisió? Per tant, tenim crispació, ho lamento molt, però no hi havia cap
solució, cap ni una, i si algú la coneix que me la digui, que totes les escoles en
poguessin  sortir  contentes,  no  existeix  aquesta  solució,  perquè  això  és  la
quadratura del cercle, no existeix aquesta solució.
Tercera constatació, els portaveus que han parlat, vostès són conscients que el
mes d'abril van aprovar una moció que deia Departament d'Educació, no tanqui
el  Calderí  l'any  que  ve?  Perquè  ara  les  seves  intervencions  han  aixecat
aplaudiments aquí, però una part de les seves intervencions m'han semblat,
amb tot el respecte ho dic, incoherents en relació amb el vot que vostès fan fer
aquí el mes d'abril i que les seves formacions polítiques van fer en el Parlament
de Catalunya.
Què volem fer amb el Consell Escolar Municipal? Doncs miri, treballar perquè
les escoles que han decidit marxar-ne, que tornin a entrar, no és la primera
vegada lamentablement que una escola se'n va del Consell Escolar Municipal.
Al  cap d'un  temps  va  entrar,  tornarem a treballar  perquè totes  les  escoles
entrin, a més a més nosaltres varem adquirir el compromís amb una reunió que
vam tenir fa dues setmanes amb algunes persones presents en el públic  que
de cara a més enllà del curs 15-16 havíem de tenir el debat, perquè quedi molt
clar que estem parlant exclusivament de la situació de l'oferta del curs 15-16,
més enllà d'això no hi ha cap compromís, que n'hauríem de parlar entre tots, i
em semblava que un bon lloc per parlar-ne era en el marc del Consell Escolar
Municipal.
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Bé,  dues setmanes després,  dues escoles  decideixen  marxar-se,  i  aquesta
petició ens la van traslladar representants de les AMPES i de les direccions de
les escoles que han marxat. Jo ho lamento, és igual, igualment tindrem el debat
perquè em sembla que és un debat absolutament necessari, i en qualsevol cas
repeteixo, nosaltres no hem canviat de posicionament. Nosaltres hem defensat
sempre la idea que l'any que ve hi havia d'haver oferta a totes les escoles i
davant de la disjuntiva entre començar a tancar una escola o tancar una línia,
hem  tingut  molt  clar  que  la  menys  dolenta  de  les  solucions,  no  la  millor,
evidentment, la menys dolenta de les solucions, era tancar una línia. 
A  vostès  no  els  hi  agradarà  aquesta  decisió,  però  no  ens  poden  titllar  de
incoherents, no hem canviat el nostre posicionament, i això ho demostren les
resolucions aprovades aquí i al Parlament. 
Respecto  que  vostès  es  vegin  afectats  per  aquesta  decisió,  que  lluitin  per
mantenir  les  línies  actuals,  el  preocupant  seria  que  no  lluitessin,   com  he
començat dient, però en qualsevol cas la nostra posició no ha variat, no ha
variat en cap moment, continuem pensant que per l'any vinent hi ha d'haver
oferta a totes les escoles del nostre municipi.
Obrirem un segon torn de intervencions,  si  és que n'hi  ha? Comencem pel
senyor Olóndriz.”

Pren la paraula el senyor Olóndriz:
“Queda una pregunta pendent de respondre, contestar quin cost té per Caldes
el manteniment d'una línia de P3?
Lamento que la pregunta quin és el posicionament sobre que marxi gent del
Consell  Escolar Municipal  sigui  precisament això,  lamentar-ho i  prou, potser
podríem fer alguna cosa, no? Esperar que tornin i ja està, a veure com va, mira,
podríem estar tota la nit parlant i posant raons aquí, només diré tres conceptes
que crec que serien els que ens haurien de guiar, els que hauríem d'utilitzar:
planificació, coordinació i un pel, un molt, en el vostre cas un pel seria molt, de
inconformisme. Si  ens poséssim amb això potser  la  comunitat  educativa de
Caldes,  entesa  com  tot  el  poble,  ens  haguéssim  estalviat  i  haguéssim
començat fa temps a arribar en aquest moment, i us recordo que quan jo vaig
votar  que no es  tanqués una línia  de  P3 al  Calderí,  no  estava  votant  que
tanquessin  altres  línies  de  P3,  intentar  fer  creure  el  contrari,  és  enganyar
també. I ja està tot dit.”

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

Pren la paraula la senyora Romano:
“Gràcies senyor  alcalde. Simplement dir  que aquesta situació és lamentable
senyor  alcalde.  Creiem  que  vostè  com  alcalde  hauria  de  tenir  més  en
consideració el Consell Escolar, no demostrar que bé, si marxen ja tornaran,
crec que aquesta no és una resposta d'un alcalde, és el que vostè ha dit, i el
que sí voldria és dir-li que si us plau no tornin a dir que en l'IES Manolo Hugué
no hi ha grups itinerants a dia d'avui, com a mare li puc assegurar que hi ha un
grup itinerant com a mínim que són nens de 12-13 anyets que van de classe en
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classe cada hora amb les maletes a coll,  que pesen sobre uns cinc quilos,
buscant on han de fer la propera classe. Si us plau no ho tornin a dir perquè
som  molts  pares  i  moltes  mares  que  estem  lluitant  perquè  això  s'acabi,
gràcies.”

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

Pren la paraula la senyora Coll:
“Gràcies, mira, la primera cosa, podrien reconèixer que es van precipitar anant
corren al  Consell  Escolar  a  donar  una informació  que no tenien  per  escrit,
perquè vostès mateixos diuen que van comentar-ho en una reunió i després els
hi han dit que no era així. 
La segona cosa és que han parlat molt de les mocions que hem aprovat aquí, o
que  s'han  aprovat  al  Parlament,  el  que  a  mi  m'agradaria  saber  de  tota  la
conversa  que  hem  tingut  ara  mateix  aquí,  en  quin  punt  s'ha  garantit  que
aquesta escola no tanca? O sigui, en quin moment s'ha garantit que aquesta
escola no tanca? S'ha garantit que passarem les eleccions de maig de 2015
amb això, però en quin punt s'ha garantit? Perquè  jo el projecte d'obres de
l'escola no l'he vist i la necessitat dels nens de secundària hi és, i pel que tinc
entès -potser hi ha altres informacions- el que pensen posar allà són nens de
secundària. Per tant, en quin moment s'ha garantit el que aprovàvem que no es
tanqui una escola? 
Si no està prevista la construcció de l'escola, és difícil de poder garantir que
continuï més enllà potser del curs següent, no? Llavors clar, no digui que tot
això és degut a la resolució que es va aprovar aquí o allà perquè realment la
garantia de dia d'avui que perquè el 2015-16 fem aquest “apaño” així diguem-
ho com vulguis, aquesta escola continuarà, no està enlloc. No hi ha l'espai, no
hi ha la ubicació, no sé si tenen planificat seguir uns quants anys més amb
cargoleres,  no  sé  quina  és  la  idea  amb la  qual  vostès  volen  garantir  a  la
comunitat educativa del nostre poble que hi ha una escola que continua més
enllà del curs 2015-2016. Si tenen aquesta informació també els hi agrairia que
ens la  diguessin o com es pensa fer? O si  el  pressupost  del  2015 té  més
informació,  preveu  la  construcció  de  la  part  que  falta,  que  és  la  que  feia
referència a l'escola. 
La informació que nosaltres tenim és que a dia d'avui només està prevista la
construcció del CES i no res més, si no és així,  si us plau ens corregeixen,
gràcies.”

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

Pren la paraula la senyora Vila:
“Gràcies,  si  es  tanca una línia  d'alguna escola de P3,  les persones que hi
treballen en aquesta escola, quina situació tindran?”
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Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé, passo la paraula a la regidora Roser Guiteras”

Pren la paraula la senyora Guiteras:
“Mantenir una línia de P3 a nosaltres en cap moment ens han dit que fos un
cost addicional de cara al curs vinent, això és el que ens han dit. 
Pel que fa als treballadors que es queden sense feina, certament si es perd una
línia, sigui d'allà on sigui, sigui d'allà on sigui, una línia és un mestre i mig, sigui
d'allà on sigui aquest mestre i mig no tindrà feina en l'escola on treballava, si és
funcionari tindrà feina en una altra escola, i si no és funcionari, esperem que
tingui moltíssima sort i que trobi feina de seguida, jo no sé per què us fa gràcia?
però que una persona perdi un lloc de treball la veritat és que és un tema trist,
perdoneu. Bé, jo dic que un mestre i mig perdrà el seu lloc de treball sigui d'on
sigui, sigui de l'escola que sigui, a mi em sap greu que perdin un lloc de treball,
però si no hi ha infants per omplir aquest curs, doncs el perdrà, per tant, això és
cert.
Llavors, la contesto a vostè mateixa, perquè, em sap greu que noti aquest to,
però em sembla que és més pels nervis que jo porto a sobre, que per altra
cosa, perquè vostè ho sap, jo estic preocupada per l'educació i m'agrada que
els alumnes estiguin ben educats i que això funcioni.
Pel que fa al tema de la secundària, és cert, jo ja li he reconegut abans que
l'institut Manolo Hugué està ple a vessà. Aquest any s'han hagut de posar més
barracons. Sí això ja ho sé, ja ho sé, és més, perdoni però he lluitat perquè els
grups que eren de 35 reconeguessin un grup més i així hi haguessin recursos
per aquest altre grup i al final s'ha aconseguit. Hem lluitat perquè el primer de
batxillerat d'aquest any -que el volien fer de dos grups de 42 alumnes cada
grup- poguessin fer tres grups i s'ha aconseguit. Vull dir, estem preocupats per
la secundària i intentem, intentem que funcioni al màxim de bé possible.
Pel que fa al Calderí és cert que estan construint un CES més quatre aules,
però des de un principi ja ens van dir que començarien primer d'ESO i prou, i la
resta seria escola, això és el que ens va dir el Departament i és el que sempre
ens ha dit,  que començaria primer d'ESO i la resta continuaria sent escola i
això és el que passarà l'any que ve. Jo no sé, jo de veritat, jo no era en la seva
reunió, jo li explico el que ens han dit a nosaltres i això sí que en cap altre
reunió ens han dit el contrari, no ens han dit altres coses, per tant això penso
que ja queda aclarit.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé, hi ha alguna altra intervenció de part de regidors i regidores? 
Només  deixar  clar  que  jo  evidentment  no  he  dit  ja  tornaran,  jo  he  dit,
treballarem perquè tornin, saben el que vol dir treballar? Eh? No és el mateix
dir treballar perquè tornin, que ja tornaran, i si creuen que no he dit això, els
animo a contrastar-ho amb l'acta que rebran.”
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L’alcalde aixeca la sessió a les 21 hores i 55 minuts, de la qual cosa, com  a
secretari, estenc aquesta acta.

El secretari gral.  Vist i plau
L’alcalde

Eduard Lluzar López de Briñas Jordi Solé i Ferrando
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