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

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió

Núm.:  5 / 2014
Caràcter: Ordinari 
Data:  29 d'abril de 2014
Horari: 20’00 hores 
Lloc: Sala de Plens

Assistents

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

Maria Taulats i Pahissa, regidora

Montserrat Coll Mañosa, regidora
Xavier Ortega Guillén, regidor

Montserrat Romano Bosch, regidora

Pau Olóndriz de Moragas, regidor

M. Àngels Pou Garcia, regidora 

No assisteix

Josep Miguel Galvan Mascarell, regidor

Secretari

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

1. Aprovar els esborranys de les actes de les sessions plenàries, ordinària
i extraordinària, de data 27 de març de 2014.  

2.  Restar  assabentats  i  acceptar  la  renúncia  voluntària  al  càrrec  de
regidora de l’Ajuntament de Caldes de Montbui presentada per la senyora
Maria Taulats Pahissa, mitjançant l’escrit de data 14 d'abril de 2014, així
com la seva  renúncia als càrrecs que ostenta per la  seva  condició  de
regidora i per haver estat designada portaveu del seu grup municipal de
Convergència i Unió.

3. Restar assabentats i acceptar la renúncia voluntària al càrrec de regidor
de l’Ajuntament de Caldes de Montbui presentada pel senyor Josep M.
Galván Mascarell, mitjançant l’escrit de data 14 d'abril de 2014, així com la
seva renúncia als càrrecs que ostenta per la seva condició de regidor del
grup municipal de Convergència i Unió.

4.  Portar a terme el sorteig relatiu al nomenament dels membres de les
meses electorals per a les eleccions al Parlament Europeu de 25 de maig
de 2014.

5.  Aprovar  la  modificació  d’un  lloc  de  treball  d’operari  per  un  lloc  de
treball d’oficial.

6.  Aprovar  la  modificació  d’un  lloc  de  treball  d’agent  per  un  lloc  de
caporal.

7. Aprovar les concessions per a la venda en el mercat no sedentari de
Caldes de Montbui.

8.  Integrar  el  fons  documental  de  l'entitat  Agropecuària  Comarcal  de
Caldes de Montbui SCCL a l'Arxiu Municipal de l'Ajuntament.

9.  Donar  compte al  Ple  del  Decret  d’Alcaldia  núm.  300/2014,  de  19 de
març, pel qual s’aprova la liquidació pressupostària de l’exercici 2013.

10. Aprovar la modificació de crèdits núm. 6/2014, mitjançant incorporació
de romanents de crèdit amb canvi de destí.

11.  Aprovar  la  modificació  de  crèdits  núm.  9/2014,  mitjançant  crèdits
extraordinaris.
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12. Aprovar la modificació de crèdits núm. 10/2014, mitjançant suplements
de crèdits.

13. Aprovar la modificació de crèdits núm. 11/2014, mitjançant baixa per
anul·lació de crèdits.

14.  Aprovar  la  modificació  de  crèdits  núm.  12/2014,  mitjançant  crèdits
extraordinaris.

15.  Ratificar  el  Decret  d’Alcaldia  núm.  383/2014,  de  7  d'abril,  relatiu  a
l'expedient número TC301-2014-000004, referent al conveni d’expropiació
de  mutu  acord  entre  l’Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui  i  el  senyor
Antonio Tusell Casabayó i la senyora Glòria Tusell Casabayó.

16. Donar compte al Ple del Decret d’Alcaldia núm. 328/2014, de 25 de
març, pel qual es resol aprovar els marcs pressupostaris 2015-2017 de
l’Ajuntament de Caldes de Montbui.

17.  Donar  compte  al  Ple  dels  informes de  tresoreria  corresponents  al
primer  trimestre  de  l’any  2014,  sobre  el  compliment  dels  terminis
previstos en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004,
de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat de les operacions comercials.

18. Donar compte al Ple del Decret d’Alcaldia núm. 417/2014, de 14 d’abril,
relatiu al compliment dels requisits que disposa la disposició addicional
desena, relatiu a les limitacions retributives que estableix la Llei 27/2013,
de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració
Local. 

19. Mocions

19.1. Moció que presenten els grups municipals d'ERC i CiU d'adhesió a la
commemoració del centenari de la mancomunitat de Catalunya. 

19.2. Moció que presenten els grups municipals d'ERC, PSC i ICV-EUiA
per garantir la continuïtat de l’escola El Calderí.

19.3.  Moció que presenten els grups municipals d’ERC, PSC i ICV-EUiA
manifestant  el  compromís  de  l’Ajuntament  a  la  celebració  del
Multireferèndum.

     19.4. Moció que presenta el grup municipal d'ERC referent a la declaració
del dia d’Europa. 
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20. Resolucions de l’Alcaldia dictades des de l’última sessió ordinària.

21. Despatx ordinari

22. Precs, preguntes i interpel·lacions

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1.  APROVAR  ELS  ESBORRANYS  DE  LES  ACTES  DE  LES  SESSIONS
PLENÀRIES, ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA, DE DATA 27 DE MARÇ DE
2014.  

L’alcalde obre la sessió.

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 (10); de CIU (1); del
PSC (2); del PPC (1); d’ICV-EUiA (1) i No adscrita (1)], aprova els esborranys
de les actes de les sessions, ordinària i extraordinària, del dia 27 de març de
2014.

2. RESTAR ASSABENTATS I ACCEPTAR LA RENÚNCIA VOLUNTÀRIA AL
CÀRREC DE REGIDORA DE L’AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI
PRESENTADA  PER  LA  SENYORA  MARIA  TAULATS  PAHISSA,
MITJANÇANT  L’ESCRIT  DE  DATA  14  D'ABRIL  DE  2014,  AIXÍ  COM  LA
SEVA  RENÚNCIA  ALS  CÀRRECS  QUE  OSTENTA  PER  LA  SEVA
CONDICIÓ DE REGIDORA I PER HAVER ESTAT DESIGNADA PORTAVEU
DEL SEU GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ.

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, abans de passar-vos la paraula i també si algú més vol prendre la
paraula, volem agrair-vos la feina feta durant el temps que ha estat regidora en
aquesta legislatura i desitjar-vos molta sort a partir d'ara en tots els seus àmbits
personals, laborals, etc. 
Us passo directament la paraula i després si algú més vol afegir-s'hi, senyora
Taulats.”

Pren la paraula la senyora Taulats:
“Moltes gràcies, abans que res volia excusar el regidor Josep Miquel Galván,
tot i que ja ho havia comunicat a la portaveu i al secretari, ho volia fer també
públicament, perquè ell està avui amb un compromís professional. 
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Els regidors ens reservem, per defecte, només començar l'any, tots els dijous
de final de mes i just l'anterior per les sessions de Comissions Informatives.
Avui al no ser dijous doncs li havia coincidit amb un compromís professional.

Així doncs prenc la paraula. Jo l'única cosa que volia comentar, que com tots
saben jo vaig entrar com a regidora perquè una altra persona havia plegat, així
ha passat amb altres companys que avui estan aquí com a regidors, perquè les
persones no estem aquí només perquè estiguem en una llista o ens diguem
d'una manera o ens diguem d'una altra, o tinguem una professió o en tinguem
una altra, o siguem grans o siguem joves, o siguem homes o siguem dones,
sinó que el que ens fa estar aquí és el nostre compromís. 
Totes les persones, des de la primera fins a la última que formen part de la
llista, s'hi posen perquè estan compromeses, i totes tenen la mateixa vàlua i el
mateix nivell  de responsabilitat  i  de compromís amb els ciutadans. Per això
totes les persones tenen l'obligació i el dret de poder ser regidors. 
Jo ho he estat aquests anys perquè se m'ha donat aquesta oportunitat, i estem
sobretot per servir a les persones del nostre poble, als que voten, als que no
voten, als que ens voten a nosaltres, els que voten als altres i, sobretot, l'única
cosa  que  esperes  a  canvi  és  gaudir-ho.  Gaudir-ho  i  ser  feliç  amb  la  teva
responsabilitat. I a vegades poses a la balança moltes coses i te n'adones que
no estàs servin  prou bé al  teu poble,  perquè no sens aquesta  felicitat  que
hauries de sentir. I com que per mi totes les persones de la llista, totes, de tots
els partits estan igual de compromeses i tenen el mateix sentit del deure i del
respecte que tinc jo, crec que és millor per tots que justament una persona que
tingui  ganes,  que tingui  energia  i  que,  a  més a  més,  pugui  aprendre  molt,
perquè segurament les persones no són conscients que ser  regidor és una
experiència molt útil i ho hem dit moltes vegades. Tant de bo molta més gent
pogués passar per aquí. Per tant, jo cedeixo aquesta oportunitat, jo crec que ja
no puc donar més en aquest ajuntament, tot i que voldria, però crec que ja no
puc donar més. I abans d'acabar l'única cosa que voldria fer perquè sé que ara
ja  m'hauré  de  retirar.  Jo  no  era  conscient  de  l'ordre  del  dia,  jo  hem  vaig
preparar igualment els punts del ple, i igual com si fos una travessa ho llegiré
molt ràpid i diré la feina que portem avui aquí com a grup municipal, gràcies.

Una cosa que ha canviat és que vaig començar sense olleres i he acabat amb
olleres, me les poso un moment. Molt bé la intenció de vot es la següent: Punt
número cinc, abstenció; punt número sis abstenció; set, a favor; vuit, a favor;
nou,  abstenció;  deu,  abstenció;  onze,  abstenció;  dotze,  abstenció;  tretze,
abstenció; catorze, abstenció; quinze, abstenció o a favor -aquí haguéssim fet
alguna pregunta  per  acabar  de  decantar-nos,  és  la  quiniela  doble  que ens
guardem sempre en tots els plens-; i totes les mocions com sempre a favor,
moltes gràcies.”
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Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé, moltes gràcies, passaré la paraula a la resta de portaveus en el cas
que  vulgueu  intervenir?  Si  és  així  ho  demaneu,  si  us  plau.  Tothom  vol
intervenir? No? Doncs començarem pel senyor Olóndriz.”

Pren la paraula el senyor Olóndriz:
“Molt bé Maria, quan un deixa el càrrec, quan un deixa de ser regidor, quan un
deixa de tenir la representació de la gent que l'ha votat, tanca dues etapes, no?
Una política i una molt personal. I en l'àmbit municipal aquestes dues vessants,
aquestes dues parts, inclús es barregen molt amb altres àmbits de la política
queda molt separada l'activitat política de l'activitat privada i personal, no així, o
no tant en l'àmbit públic. Si parléssim només de política, podríem parlar doncs
que des de posicions ideològiques clarament diferents i allunyades hem pogut
fer  una  tasca  plegats  en  l'Ajuntament  que  ha  estat  prou  interessant,  prou
adequada  en  els  temps,  o  sigui,  sóc  conscient  que  tant  tu  com  els  teus
companys heu, perquè a més no és la primera etapa teva política aquí, sinó
que és la segona, heu intentat portar la vostra tasca al signe dels temps, no?
Entenc que la tristor que denota les teves paraules, perquè dius que no pots fer
més,  entenc que no solament no pots fer més per les vostres capacitats, sinó
per una situació política a Caldes que realment dificulta a l'oposició fer coses,
no fer més, fer coses. 
Una majoria absoluta molt  preponderant,  amb un estil  de fer política legítim
però, com deia jo a vegades i continuo dient, antic, en el qual el paper de la
oposició està vist com una nosa, o com una molèstia o com un contrari que
s'ha de vigilar quan avui dia, i sóc conscient, perquè ho hem parlat més d'una
vegada i  les vegades que ens hem trobat així  ho hem pogut constatar que
nosaltres  entenem que  tots  els  regidors  haurien  de  tenir  i  tenen  un  paper
important en el municipi.
Des del  plànol personal coincideixo amb tu que és una experiència que cal
passar, que val la pena passar i que estic convençut que la teva activitat per la
col·lectivitat sigui des de la política o des d'altres àmbits no defallirà. Crec que
et mereixes tu i el teu company que plegueu en aquests moments, et mereixes
el  reconeixement  de  tots  els  polítics  pel  fet  d'haver  estat  regidors  d'aquest
Ajuntament. Per tant, no vull agrair res perquè no sóc jo qui ha d'agrair, sinó
constatar que des de la llunyania política, hi ha una proximitat personal que em
fa dir-te aquestes paraules.”

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

Pren la paraula la senyora Romano:
“Bé, bon vespre a tothom, només voldria dir a la companya Maria que li desitjo
molta sort, que no entrarem a valorar si la qüestió de renunciar o no renunciar
de regidor és una qüestió política, potser sí, potser no, jo no sóc qui ho haig de
dir. Però el que sí està clar és que quan entrem de regidores entrem amb molta
il·lusió, i tu Maria has estat una persona treballadora. 
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Has estat  una representant  que ha estat  sempre a  punt  per  dialogar  i  per
arribar a consensos amb tothom. Creiem nosaltres que aquesta legislatura tal
com deia el company Pau, amb una majoria absoluta de portar, a mica en mica
a tots ens desmoralitza i potser això també fa que prenguis la decisió d'altres
camins. Però des del grup popular sí que volem deixar palès que has estat una
noia  treballadora,  que  sempre  has obert  les  portes  a  tots  els  regidors  que
estem avui aquí i, per tant, des del nostre grup i com a ciutadana de Caldes i
sobretot com a dona, moltes gràcies Maria.”

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

Pren la paraula la senyora Coll:
“Bé, moltes gràcies. Primer de tot vull dir que amb la Maria és el segon mandat
en el qual coincidim un temps, i el fet d'aquesta coincidència que comporta més
experiència, més maduresa i més anys de treball a la política del nostre poble
en tots els sentits, hagués pogut donar més fruits de col·laboració en el nostre
poble per treballar conjuntament. 
Jo no repetiré el que han dit altres companys, no per les actituds dels grups de
l'oposició, sinó per la dificultat de tenir temes de col·laboració conjunta sobre la
taula i  que no ha estat possible treballar-los com ens hagués agradat,  com
molts cops hem parlat que voldríem que pogués ser així, no? Com en ocasions
ens hem ofert. Però encara no tenir aquests espais de participació formals, sí
que hem tingut la possibilitat de col·laborar de forma informal en aquelles coses
en  les quals hem coincidit  i  hem considerat que eren profitoses pel  nostre
poble o que eren rellevants de tractar malgrat les diferències polítiques que
lògicament hi són, no?
Quan una persona decideix deixar una responsabilitat, com en aquest cas, en
la institució,  pel  motiu que sigui,  no es pot  fer  altra cosa que respectar-la i
felicitar-la  pel  camí,  que segur  que emprendrà a partir  d'ara,  doncs perquè
aquestes  hores,  que  són  moltes,  que  dedica  a  la  política  municipal,  podrà
dedicar a altres coses que segurament també aportarà d'alguna manera -com
abans el company regidor d'Iniciativa deia- coses bones. Perquè segur que on
estigui serà una persona lluitadora i molt treballadora.
Molta sort en la nova etapa que comença, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt  bé,  moltes  gràcies,  doncs  si  ningú  més  pren  la  paraula?  Restem
assabentats de la renúncia i com li  deia abans li  desitjo molta sort d'ara en
davant.” 

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [d'ERC
(10);  de CIU (1);  del PSC (2); del PPC (1); d’ICV-EUiA (1) i No adscrita (1)],
resta assabentat de l'ACORD següent:
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Identificació de l’expedient 

Expedient  núm.  G110201400028,  de  renúncia  de  la  senyora  Maria  Taulats
Pahissa al càrrec de regidora de l’Ajuntament de Caldes de Montbui.

DICTAMEN

Antecedents 

El dia 14 d'abril  de 2014, la senyora Maria Taulats Pahissa ha presentat al
Registre General d’Entrada d’aquest Ajuntament,  amb el  número 003942, la
seva  renúncia al càrrec de regidora de l’Ajuntament de Caldes de Montbui.

La següent persona, segons l’ordre de col·locació a la candidatura amb què el
Partit de Convergència i Unió va concórrer a les eleccions municipals de 2011,
partit  al  qual  pertany  la  senyora  Taulats,  és  el  senyor  JORDI  HOMS
FRANCISCO, càrrec que li correspon per substitució.

En  el  cas  que  el  senyor  Jordi  Homs  Francisco  no  li  interessés  ocupar
l'esmentat càrrec, haurà de presentar un escrit de renúncia al registre general
d'entrada  d'aquest  Ajuntament,  per  la  qual  cosa  es  proposarà  la  següent
persona,  sempre  seguint  l'ordre  de  col.locació  a  la  candidatura  i  així,
successivament,  fins  a  la  persona  que  accepti  el  càrrec  de  regidor,  en
substitució de la senyora Maria Taulats Pahissa.

Fonaments de dret

D’acord amb el que disposen l’article 9 del RD 2568/1986, de 28 de novembre,
que aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens
locals; l’article 182 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General, així com la
Instrucció de 19 de juliol de 1991, de la Junta Electoral Central.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer.  Restar  assabentats  i  acceptar  la  renúncia  voluntària  al  càrrec  de
regidora  de  l’Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui  presentada  per  la  senyora
Maria Taulats Pahissa, mitjançant l’escrit de data 14 d'abril de 2014, així com
la seva renúncia als càrrecs que ostenta per la seva condició de regidora i per
haver estat designada portaveu del seu grup municipal de Convergència i Unió.
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Segon.  Proposar  a  la  Junta  Electoral  Central  l’expedició  de  la  credencial
acreditativa de la condició d’electe a favor del senyor Jordi Homs Francisco,
al qual li correspon la substitució del càrrec segons l’ordre de col·locació a la
candidatura  amb  què  el  Partit  de  Convergència  i  Unió va  concórrer  a  les
eleccions  municipals  de  2011.  En  cas  de  renunciar  a  aquest  nomenament
mitjançant  el  corresponent  escrit  de  renúncia  presentat  al  registre  general
d'entrada  d'aquest  Ajuntament,  es  proposarà  la  següent  persona,  sempre
seguint l'ordre de col.locació a la candidatura i així, successivament, fins a la
persona que accepti el càrrec de regidor, en substitució de la senyora Maria
Taulats Pahissa.

Tercer. La data de cessament es farà efectiva el dia d'avui.

Quart. Recordar a la senyora Maria Taulats Pahissa l’obligació de presentar al
registre  d’entrada  de  l’Ajuntament  la  declaració  sobre  causes  de  possibles
incompatibilitats  i  sobre  qualsevol  activitat  que  proporcioni  o  pugui
proporcionar-li ingressos econòmics, així com la declaració sobre els seus béns
patrimonials, a l’efecte d’inscriure-les en el Registre d’Interessos, d’acord amb
el  que  s’estableix  a  l’article  96è  del  Reglament  Orgànic  Municipal  de
l’Ajuntament de Caldes de Montbui.

Cinquè. Agrair a la senyora Maria Taulats Pahissa la seva dedicació i vàlua
posades al servei de l’Ajuntament de Caldes de Montbui durant el termini en el
qual ha format part de la Corporació, amb reconeixement exprés del seu esperit
de servei que en tot moment ha presidit les seves actuacions, en bé del servei
públic i per a la millora de la qualitat de vida de tots els calderins i calderines.
 

3. RESTAR ASSABENTATS I ACCEPTAR LA RENÚNCIA VOLUNTÀRIA AL
CÀRREC DE REGIDOR DE L’AJUNTAMENT  DE CALDES  DE MONTBUI
PRESENTADA  PEL  SENYOR  JOSEP  M.  GALVÁN  MASCARELL,
MITJANÇANT  L’ESCRIT  DE  DATA  14  D'ABRIL  DE  2014,  AIXÍ  COM  LA
SEVA  RENÚNCIA  ALS  CÀRRECS  QUE  OSTENTA  PER  LA  SEVA
CONDICIÓ DE REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL DE  CONVERGÈNCIA I
UNIÓ.

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:
“Avui hem sentit i hem vist que no pot ser aquí amb nosaltres el regidor Josep
M. Galvan. En qualsevol cas també volem agrair-li la feina feta com a regidor al
llarg d'aquesta legislatura, el seu tarannà i també desitjar-li molta sort a partir
d'ara.
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Entenc que ho puc fer en nom de tots els portaveus, a no ser que vulgueu
prendre la paraula? Queda dit doncs.”

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [d’ERC
(10);  del  PSC  (2);  del  PPC  (1);  d’ICV-EUiA  (1)  i  No  adscrita  (1)],  resta
assabentat de l'ACORD següent:

Identificació de l’expedient 

Expedient  núm.  G110201400028,  de  renúncia  del  senyor  Josep  M.  Galván
Mascarell al càrrec de regidor de l’Ajuntament de Caldes de Montbui.

DICTAMEN

Antecedents 

El dia 14 d'abril de 2014, el senyor Josep M. Galván Mascarell ha presentat al
Registre General d’Entrada d’aquest Ajuntament,  amb el  número 003943, la
seva  renúncia al càrrec de regidor de l’Ajuntament de Caldes de Montbui.

La següent persona, segons l’ordre de col·locació a la candidatura amb què el
Partit de Convergència i Unió va concórrer a les eleccions municipals de 2011,
partit  al  qual  pertany  el  senyor  Galván,  és  el  senyor  JOSEP  MADORELL
BONORA, càrrec que li correspon per substitució.

En  el  cas  que  el  senyor  Josep  Madorell  Bonora  no  li  interessés  ocupar
l'esmentat càrrec, haurà de presentar un escrit de renúncia al registre general
d'entrada  d'aquest  Ajuntament,  per  la  qual  cosa  es  proposarà  la  següent
persona,  sempre  seguint  l'ordre  de  col.locació  a  la  candidatura  i  així,
successivament,  fins  a  la  persona  que  accepti  el  càrrec  de  regidor,  en
substitució del senyor Josep M. Galván Mascarell.

Fonaments de dret

D’acord amb el que disposen l’article 9 del RD 2568/1986, de 28 de novembre,
que aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens
locals; l’article 182 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General, així com la
Instrucció de 19 de juliol de 1991, de la Junta Electoral Central.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:
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Primer. Restar assabentats i acceptar la renúncia voluntària al càrrec de regidor
de l’Ajuntament de Caldes de Montbui presentada pel senyor Josep M. Galván
Mascarell,  mitjançant  l’escrit  de  data  14  d'abril  de  2014,  així  com la  seva
renúncia  als  càrrecs  que  ostenta  per  la  seva  condició  de  regidor  del  grup
municipal de Convergència i Unió.

Segon.  Proposar  a  la  Junta  Electoral  Central  l’expedició  de  la  credencial
acreditativa de la condició d’electe a favor del senyor Josep Madorell Bonora,
al qual li correspon la substitució del càrrec segons l’ordre de col·locació a la
candidatura  amb  què  el  Partit  de  Convergència  i  Unió va  concórrer  a  les
eleccions  municipals  de  2011.  En  cas  de  renunciar  a  aquest  nomenament
mitjançant  el  corresponent  escrit  de  renúncia  presentat  al  registre  general
d'entrada  d'aquest  Ajuntament,  es  proposarà  la  següent  persona,  sempre
seguint l'ordre de col.locació a la candidatura i així, successivament, fins a la
persona que accepti el càrrec de regidor, en substitució del senyor Josep M.
Galván Mascarell.

Tercer. La data de cessament es farà efectiva el dia d'avui.

Quart. Recordar al senyor Josep M. Galván Mascarell l’obligació de presentar
al registre d’entrada de l’Ajuntament la declaració sobre  causes de possibles
incompatibilitats  i  sobre  qualsevol  activitat  que  proporcioni  o  pugui
proporcionar-li ingressos econòmics, així com la declaració sobre els seus béns
patrimonials, a l’efecte d’inscriure-les en el Registre d’Interessos, d’acord amb
el  que  s’estableix  a  l’article  96è  del  Reglament  Orgànic  Municipal  de
l’Ajuntament de Caldes de Montbui.

Cinquè. Agrair al senyor Josep M. Galván Mascarell la seva dedicació i vàlua
posades al servei de l’Ajuntament de Caldes de Montbui durant el termini en el
qual ha format part de la Corporació, amb reconeixement exprés del seu esperit
de servei que en tot moment ha presidit les seves actuacions, en bé del servei
públic i per a la millora de la qualitat de vida de tots els calderins i calderines.
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4.  PORTAR  A TERME EL SORTEIG  RELATIU  AL  NOMENAMENT  DELS
MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS  PER A LES ELECCIONS AL
PARLAMENT EUROPEU DE 25 DE MAIG DE 2014.

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

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 (10); de CIU (1); del
PSC (2); del PPC (1); d’ICV-EUiA (1) i No adscrita (1)],

         
         ACORDA:

Identificació de l’expedient 

Expedient  de  secretaria  número  SGGE201400026,  relatiu  al  sorteig  dels
membres de les meses electorals per a les eleccions al Parlament Europeu de
data 25 de maig de 2014.

DICTAMEN

Antecedents 

En la sessió pública d’avui de data 29 d’abril de 2014, degudament notificada
als caps dels grups polítics del Consistori i tal i com preveu la Llei Orgànica del
Règim Electoral General, en endavant LOREG, s’ha de portar a terme el sorteig
públic per a l’elecció dels membres titulars i suplents que han de formar part de
les meses electorals del proper dia  25 de maig de 2014, amb motiu de les
Eleccions al Parlament Europeu.

Per fer aquest sorteig s’ha tingut en compte el  cens electoral i  s’ha fet una
discriminació d’acord amb el que fixa l’article 26 de la LOREG, és a dir, s’han
agafat només les persones entre 18 i menors de 70 anys. 

Per tant, per raó d’edat, s’han exclòs les persones que a data d’avui, 29 d’abril
de 2014, encara són menors d’edat (encara que compleixin els 18 anys abans
del  dia  25 de maig de 2014 i,  per  tant,  puguin exercir  el  dret de vot)  i  les
persones de 70 anys o més.

Per altra banda, per ser vocals de les meses es demana que sàpiguen llegir i
escriure, és a dir, que tinguin el nivell d’estudis primaris, i per ser presidents o
presidentes cal acreditar que tinguin la formació de batxillerat,  FP de segon
grau o subsidiàriament el graduat escolar o equivalent.

Per tant, també s’ha fet al cens una discriminació per dels estudis realitzats.
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El programa informàtic, de forma aleatòria, localitza el  primer component de
cada mesa electoral, i a partir d’aquest s’escull al President/a de la mesa i als
dos membres vocals. De cadascuna d’aquestes persones també surt escollit el
primer i el segon suplent, per tant, el nombre total de persones escollides per
cadascuna de les meses electorals és de 9 membres.

Els informàtics posen en funcionament el  programa per tal  de disposar dels
resultats  de  les  persones  escollides  i  que  posteriorment  s’imprimeixen  per
poder adjuntar a l’expedient.

Fonaments de dret

Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny de Règim Electoral General.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Aprovar el resultat del sorteig públic de nomenament dels membres de
les meses electorals per a les eleccions al Parlament Europeu de 25 de maig
de 2014 i notificar-ho als interessats en el termini de 3 dies, comptadors des del
dia  del  sorteig  públic,  adjuntant  el  corresponent  manual  d’instruccions  a
cadascun dels designats. Tanmateix fer-los constar que d’acord amb l’article
27.3 de la LOREG, poden al·legar en un termini de 7 dies naturals, davant la
Junta Electoral de Zona de Granollers el que creguin adient al seu dret.

Segon.  Notificar  el  resultat  del  sorteig  públic  de  nomenament  a  la  Junta
electoral de Zona, així  com la ratificació d’aquest acord pel  ple una vegada
s’hagi dut a terme.

5. APROVAR LA MODIFICACIÓ D’UN LLOC DE TREBALL D’OPERARI PER
UN LLOC DE TREBALL D’OFICIAL.

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 paraules? Molt bé doncs, comencem per la senyora
Pou.”

Pren la paraula la senyora Pou:
“Bé, gràcies, sobre aquest punt volia preguntar com està previst cobrir la plaça
creada? Perquè estem parlant que es crea una plaça. I quin sistema s'utilitzarà
per  poder  tenir  les  mateixes  oportunitats  per  passar  d'operari  a  oficial?
Gràcies.”
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Pren la paraula el senyor alcalde:
“Seguim amb la ronda de preguntes, senyor Olóndriz”

Pren la paraula el senyor Olóndriz:
“Bé, la pregunta va en el mateix sentit, en la sessió de Comissió Informativa
vam estar fent una sèrie de preguntes sobre si això seria una provisió, s'hauria
de proveir la plaça en el futur? Com si es feia igual que es farà en el següent
punt de caporal? I  no vam tenir  resposta,  entenem que hi  ha hagut alguna
decisió  al  respecte.  Agrairíem que  ens  ho  expliquessin.  Si  realment  es  un
ocupar la plaça temporalment fins que es proveeixi, fins que es faci la provisió,
o què?”

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

Pren la paraula la senyora Romano:
“Bé, anava en la mateixa línia, a veure com ocuparem aquesta plaça? perquè
hi  ha  varis  treballadors  en  aquesta  brigada.  Faran  una  petita  prova  entre
aquests treballadors? I qui accedirà a la plaça d'oficial? Gràcies.” 

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

Pren la paraula la senyora Coll:
“Es  que  no  he  demanat  la  paraula  abans  perquè  estava  amb el  tema del
“Power”,  en  tot  cas  anava  en  la  mateixa  línia,  en  la  sessió  de  Comissió
Informativa  varem  demanar  aclarir  la  legislació  ja  que  no  obligava  que  hi
hagués lliure concurrència, tant en promoció interna com a concurs obert. Van
dir que ho estudiarien, jo ara em perdonaran, si han enviat alguna cosa per
aclarir  aquesta  qüestió,  fins  avui  no  he  sapigut  veure  que  ens  haguessin
respòs.  En  tot  cas  vull  demana'ls-hi  exactament  com  funciona?  i  quina
legislació s'aplica en aquests casos? Gràcies.”

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

Pren la paraula el senyor Personat:
“Bé, la plaça no és una creació d'una plaça, sinó que és una modificació d'una
plaça d'operari a oficial. I com a tal es crearà aquesta plaça o es modificarà
aquesta plaça, i es cobrirà interinament fins que es faci la condició, o bé es farà
per  concurs  de  mèrits  o  bé  es  farà  el  que  legalment  estigui  establert.
Evidentment com estem fent a totes, i d'acord amb els sindicats, evidentment
que sí.
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També  es  va  comentar  que  si  s'havia  comunicat  als  sindicats?  O  no?
Nosaltres, el mes passat, quan vam portar aquesta ordre del dia al ple, ja vam
parlar amb el president del comitè per explicar-li aquesta modificació, i va dir
que  les  modificacions  de  les  places  mentre  la  cobrim  legalment,  que
evidentment la cobrirem legalment, doncs que podem fer-ho tranquil·lament, i a
més  a  més  portar  la  valoració  no  calia  perquè  és  una  plaça  que  ja  està
valorada, per tant, ja els punts són els mateixos que l'oficial, i per tant no es
tenia que portar al ple.
La  dada  que  realment  estiguin  interessats  en  que  cobrim  i  que  fem  les
oposicions amb la gent, o fem una promoció interna o que cobrim legalment, us
he de dir que en principi nosaltres estem fent bosses de treball gairebé a tots
els estaments, o sigui, tant a l'escola de música, policia que fins i tot és bastant
difícil, hem contractat fins i tot que sigui temporalment, farem un concurs públic
perquè es presentin per cobrir una plaça per maternitat, també ho cobrim, a les
escoles bressol tenim també ja una borsa de treball d'administratives, auxiliars,
estem fent tot això perquè abans això no es feia, abans deien: “vostè vagi aquí,
vostè vagi allà, jo agafo aquesta persona i substitueixo aquesta” es feia així, i
un munt de substitucions que s'han fet així fins ara, fins fa poc, no? Però n'hi ha
una que és molt típica perquè es que hi ha: un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set,
vuit, vuit canvis a la mateixa persona. Evidentment, vuit canvis i tots a dit, inclús
entrada, contracte temporal per un any com auxiliar de guarderia a dit, sense
cap  tipus  d'oposició,  educadora  d'infants  a  dit,  sense  cap  tipus  d'oposició,
coordinadora d'escola bressol a dit, sense cap tipus d'oposició, plaça d'auxiliar
administrativa  a  dit,  sense  cap  tipus  d'oposició,  ni  tampoc  cap  concurs  de
mèrits,  proposta  de  comissió  de  govern  d'auxiliar  administrativa,  igual,
administrativa  d'escoles  bressol,  igual,  i  passa  a  tècnica  auxiliar  en  lloc
d'administrativa  a Serveis  Generals,  també igual.  Una mateixa  persona,  set
canvis,  tots a dit.  I  ara evidentment això ja no passa, estem fent borses de
treball.  Per  això  m'agrada  que  se'n  preocupin  ara  i  fins  ara  no  es  feia,
senzillament.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies,  si  no  hi  ha  més  comentaris?  Passem  a  la  votació,  demanen  la
paraula? Endavant.”

Pren la paraula la senyora Pou:
“Gràcies per la dissertació que ens has fet Vicenç, però la pregunta era que si
es  faria  o  s'utilitzarien  les  mateixes  oportunitats?  com  la  senyora  Romano
també ha preguntat quin tipus de prova es faria? Si teníeu previst alguna cosa?
Perquè les persones que estan a les brigades tinguin les mateixes oportunitats
per aquesta plaça, gràcies.”

Pren la paraula el senyor Personat:
“Evidentment seran oportunitats per tots igual,  el  que tingui  les condicions i
característiques  per  cobrir  la  plaça,  tindrà  les  mateixes  possibilitats  per
presentar-se, cap problema, com es fa fins ara.”
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Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé, doncs ara si que passem a la votació d'aquest punt.”

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per  majoria absoluta dels presents
[10  vots  favorables  dels  membres  dels  grups  municipals  d’ERC  (10);  i  5
abstencions del PSC (2); del PPC (1); d’ICV-EUiA (1) i No adscrita (1)],

         
         ACORDA:

   
Identificació de l’expedient 

Expedient  de Recursos Humans,  relatiu  a  la  modificació  d’un lloc de treball
d’operari per un lloc de treball d’oficial.

DICTAMEN

Antecedents 

I. El cap de l’àrea de Serveis Territorials de l’Ajuntament de Caldes de Montbui,
ha sol·licitat la modificació d’un lloc de treball d’operari de serveis generals, per
un lloc de treball d’oficial de serveis generals.

“INFORMO:

Les  tasques  que  assumeixen  els  treballadors  assignats  a  serveis  generals
requereixen  cada  cop  més  d’una  major  especialització,  complexitat  i
autonomia,  característiques pròpies  del  lloc  de  treball  d’oficial.  Les  tasques
d’oficial són les que es relacionen:

Treballs de reparacions de soldadura a població (baranes, arquetes, escales de
ferro...)
Execució de nous elements metàl·lics amb soldadura (baranes, passamans,
reixes, plafons,...)
Soldadura de tot tipus de materials (ferro, alumini, ferro colat).
Reparacions  de  fusteria  especialment  al  mobiliari  urbà.  Talls  a  mida,
tractaments, pintats i envernissats.
Reparacions xarxes de clavegueram assumibles a equipaments municipals.
Reparacions xarxes d’aigua assumibles a equipaments municipals.
Reparacions assumibles instal·lacions elèctriques a equipaments municipals.
Feines de  pintura  i  tractaments  especials  (a  façanes,  mobiliari  urbà,  parets
interiors,...)
Arranjaments d’obra pública i de manteniment d’equipaments municipals.
Reparacions assumibles de maquinària i eines de Brigades.
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És per  això que es  proposa la  modificació  d’un  lloc  de  treball  d’operari  de
serveis generals,  (ST018) per un lloc de treball  d’oficial  de serveis generals
(ST017),  essent el  seu número d’oficials amb aquesta modificació de 3 i  el
número final d’operaris amb aquesta modificació de 2.”

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

Fonaments de dret

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

Article 29 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, del Reglament del
personal al serveis de les entitats locals de Catalunya.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Modificar la Relació de Llocs de Treball, modificant un lloc de treball
d’operari de Brigades,  per un lloc de treball d’oficial de Brigades.

Segon. Publicar la modificació de la relació de llocs de treball al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i
trametre còpia a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya. 
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6. APROVAR LA MODIFICACIÓ D’UN LLOC DE TREBALL D’AGENT PER
UN LLOC DE CAPORAL.

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 senyors alcalde:
“Gràcies, hi ha intervencions sobre aquest punt? Senyora Pou.”

Pren la paraula la senyora Pou:
“Gràcies, referent a aquest tema, a veure si em sé explicar perquè tinc una
mica de dubtes en la mateixa línia del punt d'abans, però aquest,  si  vostès
busquen l'informe del cap de policia, parla en el seu títol diu: “informe per la
inclusió  d'una plaça de caporal”  llavors,  la  proposta  del  regidor  diu  que és
relatiu  a la  modificació  d'una plaça,  però després,  el  23 d'abril  -la  setmana
passada- es publica a la Web de l'Ajuntament un “procés selectiu per cobrir una
plaça d'agent de policia local mitjançant concurs d'oposició lliure”, properament
s'obrirà el termini per la presentació de sol·licituds.
He mirat així per sobre una mica la publicació en el BOPB i diu que és referent
a un expedient relatiu a l'aprovació de les bases reguladores i la convocatòria
d'una  plaça  d'agent  de  la  policia.  Entenc  que  aquesta  convocatòria  està
vinculada amb allò que avui estem aprovant?
I  llavors,  suposo com la  d'abans,  que tindran les  mateixes  oportunitats  per
passar d'agent a caporal, oi?
Però més que res m'ha sobtat que la publicació està feta abans de l'aprovació
del ple? Gràcies.”

Pren la paraula la senyora Romano:
“Bé, seguint en la mateixa línia, nosaltres veiem que la proposta del plenari ens
parlen d'una modificació d'una plaça, en canvi en l'informe del cap de la policia
ens està  parlant  de  la  inclusió  d'una plaça,  i  a  la  proposta  ens diu  crear  i
modificar una plaça d'agent. No entenem ben bé quina és la proposta que se'ns
porta a plenari perquè o parlem de modificacions o parlem de creacions.
Crear una plaça, si no és en situacions excepcionals, sabem que la Llei no ho
permet i, per tant, no sabem ben bé quin és el vàlid? Si la proposta que ens fan
en el plenari? Si l'informe de la policia? O fins i tot l'informe de tresoreria que
també diu que es modifica? Ens agradaria que el secretari ens aclarís una mica
tot plegat, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, passo la paraula al regidor Vicenç Personat.”
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Pren la paraula el senyor Personat:
“La proposta d'acord és la modificació d'un agent de policia local a caporal, és
una modificació igual  que l'altra també, i  també es cobrirà interinament i  es
traurà  a concurs  perquè puguin  tenir  les   mateixes  possibilitat  tots  els  que
compleixin els requisit per poder-se presentar.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé, doncs si no hi ha més comentaris passem a la votació d'aquest punt.” 

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

         ACORDA:

Identificació de l’expedient 

Expedient de Recursos Humans, relatiu a la modificació d’una plaça d’agent de
la Policia Local per una plaça de caporal de la Policia Local.

DICTAMEN

Antecedents 

I. El cap la Policia Local de Caldes de Montbui ha sol·licitat la modificació d’una
plaça d’agent per una plaça de caporal.

“Identificació de l’expedient 
Informe per a la inclusió d’una plaça de caporal a la plantilla de la Policia Local.

Antecedents
Per poder establir el mínims necessaris, cal considerar que el servei de policia
s’ha de prestar els 365 dies de l’any, les 24 hores de dia, i que cada agent fa
1600 hores de treball efectiu, això suposa que cada lloc de treball necessita 6
persones. 

En l’actualitat tenim un dèficit de comandaments (quatre caporals) per cobrir el
lloc  funcional  de  cap  de  torn,  (àmbit  específic  de  comandament)  essent
necessari un mínim de cinc caporals per cobrir adequadament el lloc funcional.

Amb la situació actual no cobrim adequadament les funcions de cap de torn,
amb els quatre caporals. 

Som conscients de les dificultats actuals i estem cobrint la manca de personal
específic (caporal) amb el nomenament d’un responsable de servei, que és la
possibilitat  que  ens  ofereix  el  Reglament  Intern  del  Cos  per  a  situacions
excepcionals. 
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Entenem, per tant, que cal modificar una plaça d’agent per una de caporal per
tal d’adaptar l’estructura orgànica de la Policia Local a les necessitats reals del
servei, i reduir, així, el nomenament provisional dels responsables de servei a
les situacions previstes en el Reglament.

Proposta:
Modificar una plaça d’agent per una plaça de caporal, a la plantilla orgànica de
la Policia Local.”

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

Fonaments de dret

L’article 74 de la Llei 7/2007 de 12 d’abril  disposa que  “Les Administracions
Públiques estructuraran la seva organització mitjançat les relacions de llocs de
treball  o  d’altres  instruments  organitzatius  similars  que comprendran com a
mínim, la denominació dels llocs, els grups de classificació professional, els
cossos  o  escales,  en  el  seu  cas,  a  què  estiguin  adscrits,  els  sistemes  de
provisió i les retribucions complementàries. Aquests instruments seran públics.
L’article 25 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, del Reglament del
personal al servei de les entitats locals.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer.  Modificar  una  plaça  d’agent  de  la  Policia  Local,  de  l’escala
d’administració  especial,  sots  escala de  serveis  especials,  cos  de la  policia
local, grup C, subgrup C2, per una plaça de caporal, de l’escala d’administració
especial,  sots  escala  de  serveis  especials,  cos  de  la  policia  local,  grup  C,
subgrup C2, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Caldes de
Montbui.

Segon. Modificar la Relació de Llocs de Treball, modificant un lloc de treball
d’agent de la Policia Local, PL005, per un lloc de treball de caporal de la Policia
Local, PL004, segons annex 1 que acompanya la proposta.

Tercer. Publicar la modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya  i  trametre  còpia  a  l’Administració  de  l’Estat  i  al  Departament  de
Governació de la Generalitat  de Catalunya,  i  donar un termini de 15 dies a
efectes d’al·legacions, a partir de la darrera publicació de la plantilla.
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7. APROVAR LES CONCESSIONS PER A LA VENDA EN EL MERCAT NO
SEDENTARI 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:
“Gracies, passo la paraula al regidor de promoció econòmica, senyor Marañés.”

Pren la paraula el senyor Marañés:
“Bon  vespre,  vull  recordar  només  que  el  plec  de  clàusules  per  accedir  al
concurs es va aprovar amb màxim consens amb la gent del mercat.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, hi ha intervencions de la resta de membres sobre aquest punt? No?
Doncs posem-lo a votació.”  

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [15 vots
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); del PSC (2); del
PPC (1); d’ICV-EUiA (1) i No adscrita (1)],

            
         ACORDA:

   
Identificació de l’expedient 

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

DICTAMEN

Antecedents 

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

II. En data 26 de novembre va finalitzar el termini d'informació pública establert
per  a  la  presentació  d'al·legacions  i  reclamacions.  Atès  que  durant  aquest
període  no  se  n'ha  presentat  cap,  l'Ordenança  s'aprova  definitivament,  es
publica  al  BOP el  23  de desembre de 2013,  i  s'exposa al  tauler  d'anuncis
d'aquest ajuntament del 23 de desembre de 2013 al 27 de gener de 2014.
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III. El Ple de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, en la sessió ordinària del 31
d'octubre de 2013 va aprovar el “Plec de clàusules administratives particulars
reguladores  de  l'adjudicació,  mitjançant  concurs,  per  a  l’atorgament  de
concessions d’ús privatiu de domini públic per la instal·lació de  parades per a
la  venda no sedentària  en  el  mercat  de  Caldes  de Montbui”,  concedint  un
termini de 20 dies naturals, a partir de l'aprovació definitiva de l'Ordenança del
Mercat de venda no sedentària. Aquest termini s'inicia el 23 de desembre del
2013 i finalitza l'11 de gener del 2014.

IV. Durant el termini de convocatòria, es presenten un total de 85 sol·licituds,
entre les quals se'ls hi requereix que aportin documentació per tal de participar
en el concurs, a 8 persones interessades.

El  termini  d'aportació  de  nova  documentació  per  part  d'aquestes  persones
interessades finalitza el 15 de gener de 2014.

Es crea una comissió per valorar les sol·licituds presentades, l'acta de la qual
s'adjunta al present expedient, amb els resultats següents:

Sector
comercial1

Parada
núm.

Carrer
Metres
disponibles 

Núm. registre DNI

Quotidià
alimentari 

221 Montserrat  3 000348 33948778L
222 Montserrat  6 000317 34765600L
224 Montserrat  4 000379 34749007D
244 Pl. Moreu  6 000196 37679031V
243 Pl. Moreu  3 011336 77083086N

Equipament
de la llar

226 Montserrat  3 000245 77675876T

Equipament
de la persona

124 St. Pau  2 -- --

131
Pl.
Catalunya 

 4 000343 52157176F

136 Sta. Rosa  5 000090 38090656B

167
Pl.
Catalunya 

 7 000109 47164021Z

170
Pl.
Catalunya

3 000251 47815981Q

Lleure  i
cultura  /
Quotidià  no
alimentari  /
Altres

106
Mestre  G.
Montserrat 

5 000315 53126527T

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

V. Des de la finalització del termini per presentar sol·licituds per optar a una
vacant  en  el  mercat  de  venda  no  sedentària  de  Caldes  de  Montbui,  s'han
produït tres baixes, quedant lliures tres noves parades, tal com es detalla:
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Sector comercial1 Parada núm. Carrer Metres disponibles 

Quotidià alimentari 207 Montserrat 7

Equipament de la persona 135 Sta. Rosa 5

120 St. Pau 5

El punt 8 de les “Clàusules administratives particulars relatiu al procediment per
a  la  concessió  sobre  béns  de  domini  públic  en  règim  de  concurrència
mitjançant  parades  en  el  mercat  de  venda  no  sedentària  de  Caldes  de
Montbui”, Llista d'espera, estableix: “Quan el nombre de sol·licituds superi el de
concessions  a  concedir,  l’ajuntament  formarà  una  llista  d’espera  en  la  que
s’inclouran les que han quedat excloses. Aquesta llista s’ordenarà per grups de
productes i dins de cadascun s’inclouran les sol·licituds per ordre decreixent de
la puntuació obtinguda. Si el titular d’una autorització renunciés a la mateixa,
així com també si l’autorització restés sense efecte per qualsevol altra causa,
l’ajuntament  podrà  concedir-la  atenint-se  a  l’ordre  de  la  llista  d’espera  del
corresponent grup de productes”.

VI. D'acord amb el punt anterior, i atenint-nos a la llista d'espera dels sectors
comercials amb noves vacants al mercat de venda no sedentària de Caldes de
Montbui, la  comissió  de valoració  proposa aprovar  dites vacants  i  cobrir-les
amb les sol·licituds tal com es detalla:

Sector comercial1 Parada
núm.

Carrer
Metres
disponibles 

Núm. registre DNI

Quotidià
alimentari 

207 Montserrat 7 000311 37674852R

Equipament de la
persona

135 Sta. Rosa 5 000274 46676874F

120 St. Pau 5 000107 46565305B

Fonaments de dret

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

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

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

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

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

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

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

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

Sector
comercial1

Parada
núm.

Carrer
Metres
disponibles 

Núm.
registre 

DNI

Quotidià
alimentari 

221 Montserrat  3 000348 33948778L
222 Montserrat  6 000317 34765600L
224 Montserrat  4 000379 34749007D
244 Pl. Moreu  6 000196 37679031V
243 Pl. Moreu  3 011336 77083086N

Equipament
de la llar

226 Montserrat  3 000245 77675876T

Equipament
de la persona

124 St. Pau  2 -- --
131 Pl. Catalunya  4 000343 52157176F
136 Sta. Rosa  5 000090 38090656B
167 Pl. Catalunya  7 000109 47164021Z
170 Pl. Catalunya 3 000251 47815981Q

Lleure  i
cultura  /
Quotidià  no
alimentari  /
Altres

106
Mestre  G.
Montserrat 

5 000315 53126527T

Segon. Aprovar la llista d'espera, tal com es detalla, per a cobrir noves vacants
que es puguin generar.

Quotidià alimentari: fruita i verdura 

Núm. de registre DNI / NIE Metres sol·licitud Puntuació

000348 33948778L 3m 48,00

000303 34739216Q -- 35,50

000231 38864344W -- 31,00
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000454 38793925D 4-6m 21,00

000230 52169678C 8m 10,00

000247 36506679K 8m 9,00

Quotidià alimentari: fruita  

Núm. de registre DNI / NIE Metres sol·licitud Puntuació

000379/000301 34749007D 4-8m 4,00

Quotidià alimentari: Pa, pastisseria artesana, pastisseria industrial  

Núm. de registre DNI / NIE Metres sol·licitud Puntuació

000317 34765600L 6 25,00

000325 35097096Q -- 19,80

000243 77283435P -- 18,00

000220/000367 77632435Y 7-9 15,00

Quotidià alimentari: Embotits, formatges i làctics artesans

Núm. de registre DNI / NIE Metres sol·licitud Puntuació

000311 37674852R 6 45,90

000310/000346 46018019X 3 30,00

000024 33948557M 4 23,40

000256/000341 39039049E 5 o 6 23,00

Quotidià alimentari: Productes alimentació regionals 

Núm. de registre DNI / NIE Metres sol·licitud Puntuació

000196 37679031V 4-6 24,00

Quotidià alimentari: Embotits i xarcuteria

Núm de registre DNI / NIE Metres sol·licitud Puntuació

000111 52218182V 4-6 24,20

000092 46948715B 8 20,00

000102 52140536L 3 o 4 o 6 14,60

000165 79295111N -- 10,00

Quotidià alimentari: Olives, anxoves, conserves

Núm. de registre DNI / NIE Metres sol·licitud Puntuació

000237 38786684J -- 27
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Quotidià alimentari: Fruits secs i altres

Núm. de registre DNI / NIE Metres sol·licitud Puntuació

000095 46946556Z 6 a 12 m 19,00

000268 43537154V 4 a 9 m 14,00

Quotidià alimentari: Vins i caves

Núm. de registre DNI / NIE Metres sol·licitud Puntuació

011336 77083086N 4 18,60

Quotidià alimentari: Menjars preparats

Núm. de registre DNI / NIE Metres sol·licitud Puntuació

000314 38772598A 5-7m 16,60

000305 38850338A 7m 16,00

Quotidià alimentari: Sense especificar

Núm. de registre DNI / NIE Metres sol·licitud Puntuació

000113 35091922V -- 1,00

Equipament de la llar: Tèxtil domèstic, parament de la llar

Núm. de registre DNI / NIE Metres sol·licitud Puntuació

000107 46565305B 6 20,00

000262 52178408X 3-5 19,00

000342 46962359Q 6 19,00

011231/000088 39130739B 8 18,00

Equipament de la llar: Flors i plantes

Núm. de registre DNI / NIE Metres sol·licitud Puntuació

000308 37356487W 6 30,00

000245 77675876T 3-6 11,00

Equipament de la persona: Calçat

Núm. de registre DNI / NIE Metres sol·licitud Puntuació

000090 38090656B 6 24

000152 80111064V 7 22

000098 43500332H 10 21

000091 37671785Q 8 - 10 19

000112 46724301P 5-6 17
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000263 46642099P 13

Equipament de la persona: Llanes, merceria

Núm. de registre DNI / NIE Metres sol·licitud Puntuació

000042 39175720G 7 23

000251 47815981Q 4 20

Equipament de la persona: Roba interior, llenceria

Núm. de registre DNI / NIE Metres sol·licitud Puntuació

000331 47805592T -- 21

000218 38805210R 8 19

000049 35052453Q 3 15

000105 46604558A 7-8 14

000241 X5850595Q 7 14

000114/000309 X0238809T -- 11

000106 35035286F -- 10

000132 35062838M 8

000200 X6425466W 3

Equipament de la persona: Roba nadó, infantil

Núm. de registre DNI / NIE Metres sol·licitud Puntuació

000276 38829910F 6-8 27

000297 46948043Y -- 11

000130 37785775H 4-5 11

Equipament de la persona: Roba home i dona

Núm. de registre DNI / NIE Metres sol·licitud Puntuació

000235 34742399W 5-6 24

000134 38772549T 6 20

000274 46676874F 5-7 17

000122 33902877A -- 15

000345 38830749X 7 13

000037 34756342F 4-7 13

000293/000528 46516747Y 8 11

000154 39158777N 8-10 10

000194 47156718W 6 9

011323 46941782R 6-8 9

27



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

000300/000376 34756637A 4-8 9

011297 38781530B 6-9 8

000203/001377 33917277M -- 8

000204/001376 33912714L -- 8

000312 39136499K 5-6 8

000313 52274483Z 4-6 8

000184 44188863K Remolc fins a 7 8

000337 37656441J 4 7

000202 33911790S -- 3

Equipament de la persona: Bijuteria, complements, marroquineria

Núm. de registre DNI / NIE Metres sol·licitud Puntuació

000343 52157176F 4-7 33

000109 47164021Z 5-8 11

Quotidià no alimentari / altres

Núm. de registre DNI / NIE Metres sol·licitud Puntuació

000315/000470 53126527T 3 29

000123/000605 35073451S 3-5 26

000286 53128929X 4 21

000077 X2085067W 5 4

Quotidià alimentari / quotidià no alimentari:

Núm. de registre DNI / NIE Metres sol·licitud Puntuació

000100 36957820V 3 35

Quotidià no alimentari / equipament de la personal

Núm. de registre DNI / NIE Metres sol·licitud Puntuació

000126 52148166J 6 10

Sense descripció de l'article:

Núm. de registre DNI / NIE Puntuació

000129 78095549S --

000195 47179717R --

000298/000375 34756637A --

000332 53084276T --

000347 38776053P --
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Tercer. Aprovar les concessions d'ús privatiu de domini públic per la instal·lació
de parades per a la venda no sedentària en el mercat de Caldes de Montbui, de
tres noves vacants, tal com es detalla:

Sector comercial1 Parada
núm.

Carrer
Metres
disponibles 

Núm. registre DNI

Quotidià
alimentari 

207 Montserrat 7 000311 37674852R

Equipament de la
persona

135 Sta. Rosa 5 000274 46676874F

120 St. Pau 5 000107 46565305B

Quart.  Notificar l'aprovació de les concessions a les persones interessades,
que hauran d'aportar la documentació exigida per a la venda no sedentària, en
un termini de 20 dies hàbils.  

8.  INTEGRAR  EL FONS DOCUMENTAL  DE L'ENTITAT  AGROPECUÀRIA
COMARCAL DE CALDES DE MONTBUI SCCL A L'ARXIU MUNICIPAL DE
L'AJUNTAMENT.

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

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies,  passo  la  paraula  a  la  regidora  de  regim  intern  i  millora  de
l'administració, senyora Marcé.”

Pren la paraula la senyora Marcé:
“Gràcies, bona nit,  en principi s'havien trobat problemes perquè fa tres anys
que vam adquirir aquest fons, i fins ara no ens hem pogut fer amb ell per una
qüestió purament jurídica, tal i com s'explica a l'expedient, perquè ja no existeix
cap membre de l'associació ni està registrada enlloc.
Per tant,  si  em surt  bé la paraula, per usucapió hem pogut tirar  endavant i
quedar-nos amb aquest fons.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, hi ha paraules demanades sobre aquest punt per la resta de grups?
No? Doncs passem a votació.”  

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [15 vots
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); del PSC (2); del
PPC (1); d’ICV-EUiA (1) i No adscrita (1)],
             

                 ACORDA:
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Identificació de l’expedient 

Número d'expedient SGGE-N228-2013-0001, relatiu a la incorporació del fons
documental  Sindicat  Agrícola  de  Caldes  de  Montbui a  l'Arxiu  Municipal  de
l'Ajuntament de Caldes de Montbui.  

DICTAMEN

Antecedents 

I.  L'Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui  va  adquirir  a  títol  de  compravenda,
mitjançant escriptura pública davant del notari de Caldes de Montbui senyora
Maria Glòria Montes Pineda, de data 15 de febrer de 2011, amb el número 37
del seu protocol i atorgada per l'entitat  Agropecuaria Comarcal de Caldes de
Montbui,  SCCL,  la  nau  industrial  situada  al  carrer  Garraf,  número  31,  del
polígon industrial La Borda de Caldes de Montbui.

II. Al moment de la formalització de la compravenda del bé immoble, indicat en
el punt anterior, existia a les seves dependències un fons documental propietat
de la venedora, llistat del qual s'adjunta. De l'indicat fons no es va fer menció a
l'escriptura de compravenda.

III. Una vegada adquirida la propietat es va considerar la necessitat de realitzar
obres a la citada finca, per la qual cosa l'Ajuntament va prendre la decisió de
dipositar  la  documentació al  dipòsit  de l'Arxiu  Històric,  doncs aquest  dipòsit
disposa  de  les  condicions  climàtiques  adequades  per  a  la  conservació
documental  amb  el  control  de  temperatura  i  humitat,  a  més  de  garantir  la
confidencialitat de possibles documents amb accés restringit.

IV.  Fetes les averigüacions corresponents s'ha pogut  comprovar  al  Registre
d'Associacions de la Generalitat que l'entitat Agropecuaria Comarcal de Caldes
de Montbui, SCCL no ha tramitat l'oportuna renovació de càrrecs i que, a data
d'avui, estan caducats, per la qual cosa no es pot considerar la possibilitat de
signar el corresponent conveni de cessió del fons documental interessat per no
tenir l'entitat representació legal. 
 
Per una altra banda, també s'han mantingut converses amb l'antic secretari de
l'associació, el qual ha comunicat, verbalment, que és certa la caducitat dels
càrrecs, que l'entitat està totalment inactiva i que no s'ha procedit a la seva
dissolució i liquidació.

V. Aquesta documentació té un interès històric, valor informatiu i cultural format
com a resultat de activitats empresarials de l'Agropecuaria Comarcal de Caldes
de Montbui, SCCL, per la qual cosa l'Ajuntament té la intenció d'integrar-ho a
l'Arxiu Municipal de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, a fi i efectes de la seva
difusió i el coneixement públic.
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Fonaments de dret

-  Es  pot  considerar  que  l'Ajuntament  ha  adquirit  per  usucapió  la  propietat
d'aquesta documentació, tenint en compte que l’Ajuntament l'ha estat posseint
des de fa més de tres anys i, per tant, ja s’ha complert el termini mínim de
possessió que fixa l’article 531-27 del Codi Civil de Catalunya (CCC). Val a dir,
en tot cas, que aquest termini podria haver estat interromput en virtut del que
estableix l’article 531-25.1.b) CCC, segons el qual la possessió per a usucapir
s’interromp quan qui usucapeix reconeix expressament o tàcitament el dret dels
titulars  del  bé  (en  el  present  cas,  el  fet  d’haver  mantingut  converses  amb
l’entitat  antigament  propietària,  per  a  fer  un  document  de  cessió,  podria
considerar-se inclòs dins aquest supòsit d’interrupció).

- Recordar que, segons l'article 531-24 CCC, "Per a usucapir, la possessió ha
d'ésser en concepte de titular del dret, pública, pacífica i ininterrompuda i no
necessita títol  ni  bona fe",  i  "La mera detenció no permet la usucapió".  Així
mateix, recordar que l’article 449 del Codi civil estableix que: "La posesión de
una cosa raíz supone la de los muebles y objetos que se hallen dentro de ella,
mientras no conste o se acredite que deben ser excluidos".

- Article 19.b de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català,
ja que part del fons documental forma part del patrimoni cultural català per ser
documentació amb una antiguitat superior els 40 anys.

- L'Arxiu Municipal de Caldes de Montbui forma part del Sistema d'Arxius de
Catalunya i com a tal té la funció de vetllar pel compliment de la Llei 10/2001
d'arxius i documents.

- Pel que fa a la competència correspon al Ple l'adquisició dels bens mobles
que estiguin declarats de valor històric o artístic, i que no estiguin previstes al
pressupost, segons els articles 22.2.o i 52.2.p de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de
Bases de Règim Local i  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,
respectivament.

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

Primer.  Integrar  el  fons  documental  de  l'entitat  Agropecuària  Comarcal  de
Caldes  de  Montbui  SCCL,  llistat  del  qual  s'adjunta,  a  l'Arxiu  Municipal  de
l'Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui,  donat  el  seu  interès  històric,  valor
informatiu i cultural format com a resultat de activitats empresarials de l'entitat
indicada, a fi i efectes de la seva difusió i coneixement públic.

Segon. Notificar aquest acord al Departament d'Intervenció i a Secretaria a fi i
efectes  de  la  inclusió  del  fons  documental  interessat  a  l'Inventari  de  Béns
Municipals.
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9. DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 300/2014,
DE  19  DE  MARÇ,  PEL  QUAL  S’APROVA  LA  LIQUIDACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA DE L’EXERCICI 2013.

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

Pren la paraula els senyors alcalde:
“Gràcies, tal i com ja vam fer alhora d'explicar la proposta de pressupost, quant
varem passar unes diapositives, també alhora d'explicar el tancament del 2013,
de la mateixa manera volem fer aquesta presentació.
La liquidació del pressupost és el tancament, per tant, són tota una sèrie de
càlculs i de magnituds que ens donen la mesura de l'estat de les finances de
l'Ajuntament  i  de  com  s'ha  anat  executant  el  pressupost  durant  l'exercici
pressupostari. És en aquest sentit que volíem explicar les xifres més importants
d'aquesta liquidació.
Pel que fa a les despeses ha hagut durant l'any 2013 un total de 16.187.535
euros dels quals amb despeses corrents, són la gran majoria d'aquesta xifra,
un 85'72% en termes absoluts 13.895.796 euros i la resta, amb molta diferència
són inversions amb 665.462 euros, un 4'11% transferències de capital, per tant
bàsicament subvencions a tercers 230.590 euros que és un 1'42% del total de
despeses i la segona partida de més magnitud són els passius finances, és a
dir,  l'amortització  del  deute que s'ha fet  durant  el  2013,  que són 1.415.687
euros. el que significa un 8'75% de la despesa ha anat destinada a amortitzar
una part del deute.
Pel  que fa  als  ingressos,  aquests han estat  com ja  es veu superiors a les
despeses,  un  total  de  17.538.745  euros,  un  95% dels  quals  són  ingressos
corrents  16.710.968  euros,  la  segona  magnitud  els  passius  finances  o  els
préstecs  són  775.000  euros,  és  a  dir,  els  préstecs  que  van  a  finançar
inversions.
I  per últim, les transferències de capital  52.776 el que significa un 0'3% del
estat dels ingressos.
Aquí ensenyem les tres principals magnituds del tancament, de la liquidació de
l'exercici 2013, el resultat pressupostari ajustat, el romanen de tresoreria per
despeses generals i  l'estalvi net.
Pel  que fa  a la  primera magnitud,  el  resultat  pressupostari  ajustat  dóna un
resultat,  una xifra  de  1.517.838 euros  amb positiu,  el  resultat  pressupostari
ajustat és la diferència entre els ingressos que s'han liquidat durant l'exercici i la
despesa realitzada o les obligacions reconegudes durant el mateix exercici. No
és una xifra acumulativa, sinó que es refereix exclusivament als ingressos i les
despeses de l'exercici en aquest cas del 2013. 
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La  següent  magnitud  que  és  la  més  important  en  termes  absoluts,  és  el
romanen de tresoreria per despeses generals que puja 3.121.156 euros, això
per explicar-ho d'una manera molt clara són els diners que hi ha a la caixa a dia
31 de desembre.  Per tant,  els  diners que s'han anat  generant  o acumulant
gràcies a la gestió pressupostaria durant tot l'any. 
Aquest romanen s'ajusta en determinades magnituds com per exemple amb els
saldos que creiem que seran de difícil cobrament, per tant, es minoren aquests
saldos, i tot i això ens dóna un resultat molt important de 3.121.156 euros.
I per últim la xifra de l'estalvi net, que són 1.623.453 euros, l'estalvi net és la
diferència entre els ingressos corrents i la despesa corrent. Aquest resultat es
redueix, es resta amb el que s'anomena l'anualitat teòrica d'amortització que
engloba  la  despesa  per  amortització  i  els  interessos  de  les  operacions  de
crèdit. Aquest indicador també per explicar-ho d'una manera que s'entengui bé,
mesura la viabilitat econòmica del nostre Ajuntament. És a dir, si surt positiu vol
dir que el nostre Ajuntament és viable i si surt amb una xifra tant important com
aquesta vol  dir que la viabilitat  econòmica a curt  termini  de l'Ajuntament és
sòlida. Si aquesta xifra per exemple fos negativa, això ens impediria endeutar-
nos més i, per tant, ens impediria fer pràcticament qualsevol inversió.
L'altra xifra important a retenir és la del deute viu, l'endeutament,  l'estat del
deute de l'Ajuntament. El deute viu a 31 de desembre de 2013, es a dir en el
tancament que estem portant a consideració ara, és de 7.965.042 euros, per
tant per entendre'ns l'Ajuntament a 31 de desembre o a 1 de gener de 2014
devíem pràcticament 8.000.000 d'euros,  un any abans en devíem una mica
més, 8.613.177 euros.
En aquesta diapositiva veiem l'endeutament, no en termes absoluts, sinó en
termes relatius, concretament la ràtio entre el deute viu i els ingressos corrents
liquidats, aquesta ràtio ha d'estar per sota del 75%, els ajuntaments que estan
per  sobre el  75% entren  en una fase de control  molt  més directe  per  part
d'Hisenda, dels organismes de l'Estat. Nosaltres hem rebaixat també, si ho hem
rebaixat en termes absoluts és lògic, és evident que també ho hem rebaixat en
termes relatius. Hem passat del 52'4% d'endeutament el 2012, a finals de 2012,
al 48'11% a finals del 2013. Per tant, lluny d'aquest límit legal del 75% que és
un límit que ha anat canviant els darrers anys, fa uns anys aquest límit estava
situat al 110%, i amb la crisi econòmica es va rebaixar al 75%.
Molt bé, en aquesta diapositiva el que veiem és l'evolució els darrers tres anys
d'aquestes  diferents  magnituds.  El  resultat  pressupostari  ajustat  l'any  2011,
varem tenir un any complicat des del punt de vista d'execució pressupostaria.
Aquesta magnitud va sortir negativa, per aproximadament uns 450.000 euros,
el  2012  varem  aconseguir  ràpidament  superar  aquesta  situació,  situant  el
resultat  pressupostari  ajustat  amb  un  saldo  positiu  de  2.000.000  d'euros,  i
aquest any, l'any passat, el 2013 l'hem tancat amb pràcticament 1.500.000 de
saldo positiu.
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Pel que fa al romanen, les existències a la caixa de l'ajuntament a finals d'any,
el 2011, també teníem un romanen negatiu de tresoreria d'una mica més de
500.000 euros, al 2012  el romanen s'havia recuperat espectacularment fins a
una mica més de 2.500.000 d'euros, i aquest any 2013, encara ha estat més
elevat  amb una mica més de 3.000.000 d'euros.
I pel que fa a l'estalvi net també per veure l'evolució dels darrers exercicis, l'any
2011,  que  va  ser  l'exercici  complicat  d'execució  pressupostària,  aquesta
magnitud va sortir malgrat tot positiva, però per poc, l'any 2012 va augmentar
fins als 2.000.000 euros i aquest any ens queda una mica més de 1.500.000
d'euros d'estalvi net.
I pel que fa a l'evolució del deute en termes absoluts, l'any 2011 ens situàvem a
una mica més de 9.000.000 d'euros, l'any 2012 com hem vist amb 8.600.000
euros i l'any 2013 amb una mica per sota dels 8.00.000 d'euros, i si tot va com
està  previst,  en  el  pressupost  aquest  any  continuarem  amortitzant  deute  i
continuarem rebaixant aquesta quantitat de deute viu.
I pel que fa al percentatge, la ràtio, que recordo que ha d'estar per sota del límit
del 75%, l'any 2011 ens a situàvem pràcticament a un 63%, el 2012 com hem
vist abans pràcticament a un 51% i el 2013 ens a situem al 48%.
Aquestes  xifres  són  fredes,  com  tots  els  números,  però  per  aconseguir
aquestes  xifres  a  darrera  hi  ha  una  gestió  seriosa,  que  a  vegades  implica
també decisions polítiques que no són fàcils. Sobre tot les que es van haver de
prendre per remuntar la situació del 2011, però que ens permeten a dia d'avui
poder  presentar  davant  de  tothom  aquest  resultat  positiu  que  certifica  la
viabilitat econòmica de l'Ajuntament i que demostre que, malgrat el context de
dificultats econòmiques i financeres,  s'ha gestionat d'una manera -em sembla
a mi-  molt  correcte  i  que ens permet  fer  front  als  propers  anys  amb certa
tranquil·litat.  Evidentment sense deixar mai de perdre de vista que la gestió
pública en tot moment ha de ser responsable perquè estem parlant de diners
de tothom.
No sé si el regidor vol afegir alguna cosa més? No? Doncs passem la paraula
en cas que hi hagi paraules? Sí, comencem per la senyora Pou.”

Pren la paraula la senyora Pou:
“Gràcies, si tal com he comentat en el punt de GMSSA i degut a que no vaig
poder mirar-me els punts amb Intervenció i Secretaria, intentaré mirar-m'ho per
la propera Comissió de comptes, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, senyor Olóndriz”
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Pren la paraula el senyor Olóndriz:
“Bé, com hem dit altres vegades, la gestió econòmica, estrictament econòmica
d'aquest Ajuntament, és prou correcte i no em canso de reconèixer-ho cada
cop que en el  ple  ve  algun tema d'aquests.  El  que vull  remarcar  és  el  de
sempre, no? Que una cosa és que fem una bona gestió i una altra cosa és en
què ens gastem els diners, i aquí és on venen les diferències polítiques que
són les normals i les coherents. 
Doncs res, vull animar-vos a continuar gestionant bé els diners i a millorar la
gestió política dels mateixos, coincidint, si és possible, amb la resta de grups o
com a mínim amb els meus.
Per altra banda vull recordar que ve any electoral i que això no ens faci perdre
el cap. Que la gestió econòmica continuï sent la mateixa i aquests índex que
veiem que el 2011 any electoral estava molt avall i ha anat pujant, que no ho
perdem ara per les preses o les urgències electorals ens puguin fer agafar un
mal camí.”

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

Pren la paraula la senyora Coll:
“A nivell de liquidació i macro dades del que seria el resultat de l'any 2013, vull
dir  que per suposat ens a sembla bé que hi hagi aquest conteniment en la
despesa, que porti a una millora d'aquests resultats globals, no? Com sabeu
nosaltres quan es porta la liquidació no acostumem a fer una intervenció sobre
la gestió econòmica del pressupost anterior i aquesta la reservem per quan es
porta  a  aprovació  els  comptes  generals,  que  és  on  si  entrem  a  aquests
recursos, que aquí tots aquests milions que es parlen a què s'han dedicat, com
s'ha executat el pressupost inicialment previst i, per tant, el dia que aprovem els
comptes  farem  aquesta  intervenció  més  concreta  de  la  gestió  realitzada,
gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt  bé,  gràcies  pels  seus  comentaris  i  per  les  seves  recomanacions,  no
pateixin que no perdem el cap a l'hora d'afrontar l'any 2015 en cap dels sentits,
ni tampoc evidentment en el sentit financer de l'Ajuntament.
És un donar compte per tant no hi ha votació, passem al següent punt.”        

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [d’ERC
(10);  del  PSC  (2);  del  PPC  (1);  d’ICV-EUiA  (1)  i  No  adscrita  (1)],  resta
assabentat de l'ACORD següent:           
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Identificació de l’expedient 

Expedient  número  SEMC  19/2014,  de  l’Àrea  Econòmica,  corresponent  a
l’aprovació de la liquidació pressupostària de l’exercici 2013 de l’Ajuntament de
Caldes de Montbui.

DICTAMEN

Antecedents 

El dia 19 de març de 2014, el Sr. Jordi Solé i Ferrando, Alcalde-President de
l’Ajuntament de Caldes de Montbui, va aprovar la liquidació pressupostària de
l’exercici  2013  de  l’Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui  mitjançant  decret
d’alcaldia número 300/2014. 

Fonaments de dret

- Articles 163, 191, 193 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 89 a 105 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desen-
volupa el capítol I del títol VI del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressu-
postos.

- Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la Instrucció
del model normal de comptabilitat local.

- Reial Decret-llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures extraordi -
nàries 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 orgànica 2/2012, de 27 d’abril, de estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOEPSF).

- Llei orgànica 4/2012, de 28 de setembre, per la qual es modifica la Llei orgàni-
ca 2/2012, de 27 d’abril, de estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
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- Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, mitjançant el qual s’aprova el Re-
glament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabili -
tat Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals.

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

- Nota informativa del departament d’Economia i Coneixement, de 9 de gener
de 2013, en relació als procediment en matèria de tutela financera dels ens lo-
cals Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril.

- Nota informativa del departament d’Economia i Coneixement, de 10 de gener
de 2013, en relació als procediment en matèria de tutela financera dels ens lo-
cals en el marc de la Llei orgànica 2/2012de 27 d’abril, d'estabilitat pressupos-
tària i sostenibilitat financera.

- Nota informativa del departament d’Economia i Coneixement, de 14 de febrer
de 2014, sobre tutela financera dels ens locals en matèria d’estabilitat pressu-
postària i sostenibilitat financera.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Donar compte al Ple i que aquest resti assabentat de la liquidació del
pressupost  municipal  de  l’exercici  2013  l’Ajuntament  de  Caldes  de Montbui
aprovada mitjançant el decret d’alcaldia núm.300/2014, de 19 de març.
 
Segon. Trametre còpia de la liquidació a l’Administració de l’Estat, d’acord amb
allò que disposa l’article 193 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisen-
des Locals i l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual 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 al Departament de Go-
vernació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya.
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10. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 6/2014, MITJANÇANT
INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDIT AMB CANVI DE DESTÍ.

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:
“Senyor Marañés.”

Pren la paraula el senyor Marañés:
“Bon  vespre,  de  fet  aquesta  modificació  es  fa  per  si  pogués  haver  algun
impagat, que això no vol dir que hi sigui, que no ens trobéssim després que no
poguéssim fer front als impagats, per tant dotem aquesta quantitat per tindre la
previsió.”

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

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per  majoria absoluta  dels presents
[10  vots  favorables  dels  membres  del  grup  municipal  d’ERC  (10);  i  5
abstencions del PSC (2); del PPC (1); d’ICV-EUiA (1) i No adscrita (1)],

            
         ACORDA:

   
Identificació de l’expedient 

Expedient  número SEMC 9/2014,  relatiu  a la  modificació de crèdits  número
6/2014  del  pressupost  municipal  de  l’Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui,
mitjançant incorporació de romanents amb canvi de destí.

DICTAMEN

Antecedents 

I. Els crèdits per a despeses que l’últim dia de l’exercici pressupostari no estiguin
afectats  al  compliment  d’obligacions ja  reconegudes queden  anul·lats  de  ple
dret. No obstant això, els crèdits que emparin projectes finançats amb ingressos
afectats s’han d’incorporar obligatòriament, llevat que es desisteixi totalment o
parcialment d’iniciar o continuar l’execució de la despesa.

II.  De la  liquidació  pressupostària  de  l’exercici  2013 aprovada  mitjançant  el
decret d’alcaldia núm. 300/2014 de data 19 de març de 2014 se’n desprèn que
hi ha una sèrie de romanents de crèdit, no afectats al compliment d’obligacions
reconegudes, per un import total de 2.410.500,98 euros, que s’han d’incorporar
necessàriament  al  pressupost  de  l’exercici  2014,  ja  que  són  despeses
finançades amb ingressos afectats. 
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D’aquest import ja s’han incorporat un total 2.406.978,07 euros a través de la
modificació  de  crèdits  núm.  5/2015,  mitjançant  incorporació  de  romanents
(mateix destí) aprovada mitjançant el decret d’alcaldia núm. 323/2014 de data
25 de març de 2014.

Per consegüent, queden pendents d’incorporar romanents per un import total
de 3.522,91 euros. 

III. És convenient reservar l’import de 3.522,91 euros, per tal de cobrir possibles
necessitats futures de finançament del projecte de les obres d’ urbanització de
Can Maspons derivades de possibles fallits de contribucions especials.

IV.  Per  tant,  cal  procedir  a  l’aprovació  de  la  modificació  pressupostària
mitjançant incorporació de romanents amb canvi de destí per un import total de
3.522,91 euros per tal de cobrir possibles necessitats futures en el finançament
del projecte de les obres d’urbanització de Can Maspons. 
 
V. Vistos  els informes de la Intervenció Municipal.

Fonaments de dret

- Els articles 182, 169, 170 i 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.

- Els articles 47 i 48 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
capítol I del títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals, en matèria de pressupostos. 

- Els articles 6è. i 12è. de les Bases d’execució del pressupost municipal vigent.

-  El  Reial  Decret  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 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera.

-  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.

-  L’Ordre HAP/2105/2012,  d’1  d’octubre,  per  la  qual  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.
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Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer.  Aprovar  l’expedient  de  modificació  de  crèdits  núm.6/2014  del
pressupost municipal de 2014 mitjançant incorporació de romanents amb canvi
de destí per un import total  de 3.522,91 euros amb els canvis de destí que
s’especifiquen en l’annex 1.
 
Segon.  Exposar  al  públic  la  modificació  de  crèdits  número  6/2014  de
l’Ajuntament de Caldes de Montbui, resultant d’aquest acord d’incorporació de
romanents amb canvis de destí, mitjançant publicació d’edicte al BOP i en el
tauler d’anuncis de la Casa Consistorial, en espai de 15 dies hàbils, a efectes
de possibles reclamacions segons estableixen els articles 169, 170 i 171 del
Text  Refós  de  la  Llei  Reguladora  de  les  Hisendes  Locals,  i  considerar
definitivament aprovat l’expedient en el cas de no presentar-se reclamacions.

Tercer.  Trametre  la  informació  derivada  d’aquesta  modificació  de  crèdits
d’acord amb l’article 16 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes 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.

11. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 9/2014, MITJANÇANT
CRÈDITS EXTRAORDINARIS.

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.”

Pren la paraula el senyor Marañés:
“Bon vespre, de fet aquest era un sobrant i dintre la mateixa partida de Foment
de l'Ocupació el que fem és destinar-ho a Foment de l'Ocupació.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, hi ha comentaris de la resta de grups? No? Fem doncs la votació.”

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per  majoria absoluta  dels presents
[10  vots  favorables  dels  membres  del  grup  municipal  d’ERC  (10);  i  5
abstencions del PSC (2); del PPC (1); d’ICV-EUiA (1) i No adscrita (1)],

            
         ACORDA:
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Identificació de l’expedient 

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

DICTAMEN

Antecedents 

I. Cal dur a terme una modificació de crèdits per tal de poder realitzar unes
despeses  que  no  es  poden  demorar  fins  a  l’exercici  següent  i  que  en  el
pressupost de la Corporació no hi ha crèdit previst. S’adjunta a l’expedient les
sol·licituds amb els informes justificatius.

II.  En  el  llistat  que  s’acompanya,  com  annex,  es  detalla  l'aplicació
pressupostària  que  es  crea  finançada  mitjançant  la  baixa  del  crèdit  de
despeses d’una aplicació pressupostària no compromesa, les dotacions de les
quals es consideren reductibles sense pertorbació del servei respectiu.

Es  proposa  la  creació  de  l'aplicació  pressupostària  núm.  50  241  46200,
Conveni  Ajuntament  de  Les  Franqueses  del  Vallès  pels  plans  d’ocupació  i
formació (SOC 2013), degut a què la formació més adequada per a les quatre
persones  vinculades  a  projectes  de l’àmbit  social  són els  mòduls  formatius
“Processos  grupals  i  educatius  en  el  lleure  infantil  i  juvenil”,  de  30  hores,
“Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure”, de 60 hores, “Direcció
i coordinació d’activitats de lleure infantil i juvenil” i “Dinamització d’activitats de
lleure  infantil  i  juvenil”.  Aquesta  formació  la  imparteix  l’Ajuntament  de  Les
Franqueses del  Vallès,  com entitat  homologada pel  SOC,  amb qui  s’ha  de
signar un conveni per la realització d’aquestes activitats.

L’Àrea de Serveis Personals ha sol·licitat una modificació de crèdits per tal de
poder fer front a la despesa d’aquesta activitat formativa que no estava prevista
en el Capítol 4 de despeses i així poder portar a terme aquest projecte.

El finançament d’aquesta aplicació pressupostària anirà a càrrec de la baixa de
l’aplicació pressupostària 50 241 22626 Foment de l’ocupació.

Per tant, l’expedient que es presenta té per objecte aprovar una modificació de
crèdits mitjançant crèdits extraordinaris per un import total de 1.429,10 euros. 

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

- Els articles 169, 170, 171 i 177 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.

-  Els  articles  35,36,  37  i  38  del  RD  500/1990,  de  20  d’abril,  pel  qual  es
desenvolupa el capítol  I  del títol  VI de la Llei  39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos. 

- Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera

- Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial del
sector públic.

- Els articles 6è., 7è., i 8è. de les Bases d’execució del pressupost municipal
vigent.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer.  Aprovar  l’expedient  de  modificació  de  crèdits  número  9/2014  del
pressupost de l’Ajuntament de Caldes de Montbui de l’exercici 2014, mitjançant
crèdits extraordinaris, per un import de total de 1.429,10 euros, segons detall
de  l’annex,  on  s’especifica  l’aplicació  pressupostària  que  es  crea,  50  241
46200,  Conveni  Ajuntament  de  Les  Franqueses  del  Vallès  pels  plans
d’ocupació i formació (SOC 2013), el finançament de la mateixa anirà a càrrec
d’una baixa de l’aplicació pressupostària 50.241.22626 Foment de l’ocupació.

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

Tercer.  Trametre  la  informació  derivada  d’aquesta  modificació  de  crèdits
d’acord amb l’article 16 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes 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.
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12. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 10/2014, MITJANÇANT
SUPLEMENTS DE CRÈDITS.

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

Pren la paraula els senyors alcalde:
“Molt bé, en aquest punt fem diferents modificacions, el que vull explicar és que
hem sentit com el secretari feia referència a Pi i Margall, com saben ja varem
explicar en el seu moment que si sortia el  no a Pi i  Margall -com va sortir-
perdíem les  fons  de  finançament,  o  les  reestructuràvem,  en  qualsevol  cas
aquells 600.000 euros de subvencions per aquella obra entenem que s'han de
destinar  a  altres obres.  Això  no vol  dir  que renunciem a fer  l'avinguda Pi  i
Margall en el futur, ni molt menys, però si es fa Pi i Margall en el futur i s'ha de
fer en les condicions que nosaltres proposàvem, haurem de tornar a buscar
fons de finançament i subvencions externes que ja veurem en el seu moment si
les podem trobar de la manera que les havíem trobat en aquest cas.
Aquesta  ha  estat  la  decisió  presa  majoritàriament  per  la  ciutadania  i  ara
entenem que cal destinar els diners que havien d'anar a Pi i Margall a una altra
obra.  L'obra  que  proposem és,  quan  aquí  parlem d'aparcament  ja  hem fet
públic que volem fer un aparcament a la zona de Raval Canyelles, entre Raval
Canyelles i l'actual pàrquing del sindicat,  això ja era conegut, volem ampliar
aquesta idea. Ara la idea seria aprofitar també l'actual subsol de l'aparcament
actual  del  sindicat,  per  fer  allà  també  un  parell  de  plantes  d'aparcament  i
connectar-ho amb l'aparcament que ja volíem fer, que era la primera idea que
teníem, i a més a més ho hem aprofitat per reurbanitzar o generar una nova
plaça allà on hi havia el sindicat, al costat de l'Església. 
Per tant, bona part dels diners que havien d'anar a Pi i Margall els destinarem a
aquesta  actuació,  calculem que  sortiran  unes  dues-centes  vint-i-cinc  places
d'aparcament, això d'entrada pot semblar molta plaça d'aparcament, però cal
tenir en compte que la zona que estem parlant hi ha una mancança i un dèficit
d'aparcament,  primer  punt;  segon  punt,  si  tenim els  cotxes  situats  a  dintre
d'aquest aparcament vol dir que podem començar a treure cotxes aparcats de
la superfície i guanyar superfície per vianants. Aquesta és la proposta que fem
des de l'equip de govern pensant en el futur i pensant en una mobilitat on el
vianant pugui tenir més espai i més prioritat que el que té ara, i on puguem tenir
els cotxes, almenys a la zona centre, concentrats i ben aparcats en algun lloc.
A  més  a  més  vull  recordar  que  els  aparcaments  que  estem  generant
últimament i altres que s'han generat fa temps, són aparcaments provisionals,
que algun dia deixaran de ser aparcaments perquè la majoria estan en terrenys
privats  i  mitjançant  convenis  els  estem  utilitzant  temporalment  com
aparcaments  en  superfície,  però  algun  dia  això  deixarà  de  ser.  Aquests
aparcaments  deixaran  de  ser  aparcaments  i,  per  tant,  si  no  tenim  una
alternativa clara, tindrem un problema augmentat de manca d'aparcaments.
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Per tant, creiem que hem de pensar i actuar amb visió de futur i, a més a més,
també destacar la possibilitat  de generar un nou espai  públic,  de treure els
cotxes de sobre de la plaça on hi havia el l'antic sindicat  i fer-hi una plaça, fer-
hi un espai públic i arreglar tot aquest tram de façana cap a la riera i cap a les
hortes, i lligar-ho amb el passeig de la riera que quan tot estigui fet, per fases,
connectarà  amb el  Pont  Romanic,  la  zona  que  és  on volem intervenir  ben
properament.
Hi ha alguna intervenció? Sí? Senyora Pou.”

Pren la paraula la senyora Pou:
“Gràcies,  bona  nit  de  nou,  referent  al  tema  de  l'aparcament.  Quan  es  fan
aquestes modificacions de crèdit, no inclouen el que seria un pressupost del
que  tenen  previst  fer,  perquè  per  exemple  han  calculat  160.000  més  els
115.000 del que no s'aporta per a Pi i  Margall,  entenc? Serien 375.000 per
l'aparcament? Ho dic correctament? És així? Per tant, això què cobrirà de la
part que es vol fer nova? Perquè, quant més s'ha pressupostat que costarà
aquest  pàrquing?  I  entenc  que  llavors  hi  haurà  modificacions  també  de
planejament?  O  no  n'hi  hauran?  Planejament  s'haurà  de  canviar  una  altra
vegada? No afectarà res? I llavors suposo que, a més a més, s'haurà de refer
la  redacció una altra  vegada.  Crec que esteu en marxa de la  redacció  del
projecte que ja havíeu iniciat i  que s'ha quedat aturat per fer-ne un de més
gran.
I el maquinari informàtic que diu que s'amplia amb quinze mil euros, per què
està previst? Si pot ser i res més gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Pel que fa a l'aparcament, ja teníem pressupostat, de fet està pressupostat per
enguany, crec que era 1.200.000 euros en el pressupost d'inversions. 
Fer aquest aparcament que inicialment havia de tenir unes 160 places, i que no
s'estenia fins a la zona que ara proposem estendre'l, no? Que és la plaça de,
per dir-ho així,  l'aparcament de l'antic sindicat.  Per tant,  ara traurem un sol
projecte, havíem iniciat la licitació del projecte d'aquesta primera idea original
que teníem i hem canviat d'idea. Hem suspès aquesta licitació i hem tret una
altra amb tot el projecte complert, que aniria de la plaça de l'Església fins, més
o menys,  a la  Residència Santa Susanna.  No sabem exactament  de quant
estem parlant, no ho sabrem fins que no tinguem el projecte redactat, que és
on hi haurà el pressupost en detall de l'actuació. Ara bé, el que estem fent aquí
és per una banda assignar els diners, una part dels diners, que eren l'aportació
municipal a Pi i Margall, assignar-los al nou aparcament, una part del romanent
de tresoreria per despeses generals que ha sortit del 2013, també assignar-lo
en aquesta part de romanent i aquesta actuació tindrà també un 50% de Llei de
Barris  i,  per  tant,  amb totes  aquestes  fons de finançament,  més 1.200.000
euros que ja tenim pressupostat, creiem per l'aproximació que hem fet, que en
tindrem prou per poder fer aquesta actuació de 225 places d'aparcament, de
tancament del passeig de la Riera i  de nova plaça al  costat de la plaça de
l'Església.
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Pel que fa al maquinari informàtic, passo la paraula a la regidora Marcé.”

Pren la paraula la senyora Marcé:
“En el moment de fer els pressupostos no es van tenir en compte una sèrie de
necessitats que se'ns han anat creant a dia d'avui, com és el fet de comprar
portàtils, s'han canviat també tot el maquinari perquè els treballadors fixin, a
més a més, a Thermalia també s'han d'ampliar programes.
D'altra banda s'ha fet una previsió per possibles despeses que ens puguin sortir
d'aquí a fi d'any.”

Pren la paraula el senyor slcalde:
“Molt bé, si no hi ha més intervencions? Passem a la votació d'aquest punt.”

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per  majoria absoluta  dels presents
[10  vots  favorables  dels  membres  del  grup  municipal  d’ERC  (10);  i  5
abstencions del PSC (2); del PPC (1); d’ICV-EUiA (1) i No adscrita (1)],

         ACORDA:
  
Identificació de l’expedient 

Expedient  número SEMC 9/2014,  relatiu  a la  modificació de crèdits  número
10/2014 del pressupost municipal de l’exercici 2014, mitjançant suplements de
crèdit.

DICTAMEN

Antecedents 

I.  En  relació  amb  la  sol·licitud  de  l’Àrea  de  Serveis  Territorials  i  Serveis
Generals es proposa una  modificació de crèdits per tal de poder realitzar unes
despeses  que  no  es  poden  demorar  fins  a  l’exercici  següent  i  que  en  el
pressupost de la Corporació no hi ha crèdit previst. S’adjunta a l’expedient les
sol·licituds amb els informes justificatius.

II.  En  el  llistat  que  s’adjunta  es  detalla  la  aplicació  pressupostària  que  es
suplementa  finançada  mitjançant  la  baixa  del  crèdit  de  despeses  d’una
aplicació  pressupostària  no  compromesa,  les  dotacions  de  les  quals  es
consideren reductibles degut a què es proposa donar de baixa la totalitat del
projecte  inversió  de  reurbanització  del  carrer  de  Pi  i  Maragall,  d’acord  amb
l’expedient de modificació de crèdits núm. 11/2014 que es porta a l’aprovació
en la sessió plenària del 29 d’abril de 2014.
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En  aquest  llistat  també  es  detallen  les  aplicacions  pressupostàries  que  es
suplementen mitjançant  el  romanent  de  tresoreria  per  a  despeses  generals
disponible de l’exercici 2013, d’acord amb el decret d’alcaldia 300/2014, de 19
de març, pel qual s’aprova la liquidació pressupostària de l’exercici 2013.

III.   L’expedient  que es presenta té per  objecte aprovar  una modificació de
crèdits  mitjançant  suplements  de  crèdits  per  un  import  total  de  352.651,64
euros. 

IV. Vist l’informe de la Intervenció Municipal.

Fonaments de dret

- Els articles 169, 170, 171 i 177 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.

-  Els  articles  35,36,  37  i  38  del  RD  500/1990,  de  20  d’abril,  pel  qual  es
desenvolupa el capítol  I  del títol  VI de la Llei  39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.

- Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera

- Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial del
sector públic.

- Els articles 6è., 7è., i 8è. de les Bases d’execució del pressupost municipal
vigent.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer.  Aprovar  l’expedient  de  modificació  de  crèdits  número  10/2014  del
pressupost de l’Ajuntament de Caldes de Montbui de l’exercici 2014, mitjançant
suplements de crèdit, per un import de total de 352.651,64 euros, segons detall
de l’annex, on s’especifica les aplicacions pressupostàries que es suplementen,
les seves fonts de finançament.
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Segon. Exposar al públic aquesta modificació mitjançant publicació d’edicte al
BOP i en el tauler d’anuncis de la Casa Consistorial, en espai de 15 dies hàbils,
a efectes de possibles reclamacions segons estableixen els articles 169,170 i
171 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i  considerar
definitivament aprovat l’expedient en el cas de no presentar-se reclamacions.
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Org. Prog. Econ. Descripció Suplement de 
crèdits

Romanent de 
tresoreria per a 
despeses generals 
disponible  2013

11 151 60999 Recuperació la Piqueta – Club  d’ 
Emprenedors 54.776,70

11 432 62509 Pla de dinamització turística 7.515,03
22 920 62600 Maquinari informàtic 15.000,00
31 151 60900 Aparcament 160.000,00

20 87000
Romanent de tresoreria per a despeses 
generals 237.291,73
Total 237.291,73 237.291,73

 

Org. Prog. Econ. Descripció
Suplement de 
crèdits Baixa per anul·lació

31 151 60900 Aparcament 115.359,91
11 151 61919 Pi i Maragall 115.359,91

Total 115.359,91 115.359,91

Total suplements de crèdits 352.651,64
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13. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 11/2014, MITJANÇANT
BAIXA PER ANUL·LACIÓ DE CRÈDITS.

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

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

Pren la paraula la senyora Pou:
“Gràcies de nou. Suposo que evidentment són conscients, i jo no ho he sapigut
veure o se m'ha passat per alt, si és que està fet, és el fet que es va procedir a
fer un conveni amb Electra Caldense que es va firmar per Junta de Govern el
19 de juliol del 2013, amb preparació de les obres de Pi i Margall. Jo no he vist
que s'hagi deixat sense efecte, entenc que ho teniu previst? Gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Sí que hi és, sense mirar l'expedient hi és, 15.716,96 euros.”

Pren la paraula la senyora Pou:
“No, no, sí està aquí la disminució, però hi ha un conveni signat amb Electra
Caldense, entenc que s'haurà de deixar sense efecte? S'haurà de fer un acord
amb ells per deixar-lo sense efecte? Només era això, que no se us passi per
alt, d'acord gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“El conveni ens ho hem de mirar bé, però segurament la seva execució, el seu
efecte  estava  condicionat  a  l'executivitat.  Per  tant,  automàticament  si  no
s'executa no té, si no s'executa l'obra en aquest cas, no té efecte.
Passem doncs a la votació també d'aquesta modificació.” 

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per  majoria absoluta  dels presents
[10  vots  favorables  dels  membres  del  grup  municipal  d’ERC  (10);  i  5
abstencions del PSC (2); del PPC (1); d’ICV-EUiA (1) i No adscrita (1)],

            
         ACORDA:

   
Identificació de l’expedient 

Expedient  número SEMC 9/2014,  relatiu  a la  modificació de crèdits  número
11/2014  del  pressupost  municipal  de  l’exercici  2014,  mitjançant  baixes  per
anul·lació de crèdits.

DICTAMEN
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Antecedents 

I. En relació amb la sol·licitud de l’Àrea de Serveis Territorials es proposa una
modificació de crèdits mitjançant baixa per anul·lació de crèdits corresponent al
projecte inversió de reurbanització del carrer de Pi i Maragall. 

Es  proposa  la  baixa  de  la  totalitat  del  crèdit  corresponent  a  l’aplicació
pressupostària núm. 11 151 61919, reurbanització del carrer Pi i Maragall.

ll. Aquesta baixa no s’aplicarà per finançar cap despesa d’inversió llevat la part
del  finançament  corresponent  al  préstec  (PCL  2013)  que  és  l’única  part
d’aquest  projecte  d’inversió  que  està  consolidada,  d’acord  amb  el  que  es
proposa  a  l’expedient  de  modificació  de  crèdits  núm.  10/2014,  mitjançant
suplement de crèdits.

Pel  que  fa  a  les  subvenció  del  PUOSC  (176.175,00  euros),  degut  a  què
aquesta subvenció estava condicionada a aquest projecte en concret,  s’haurà
de sol·licitar el canvi de destí i un cop resol es podrà aplicar a un altra projecte
d’inversió,  d’acord  amb  el  que  disposen  les  bases  reguladores  d’aquesta
subvenció.

En relació amb la subvenció de la Llei de Barris (395.854,44 euros), es podrà
aplicar a un altra projecte d’inversió d’acord amb el que disposen les bases de
la convocatòria corresponent.

La  resta  del  finançament,  contribucions  especials  (133.985,28  euros),
GMSSA(18.625,37 euros) i Electra Caldense (15.716,96 euros) no consta com
un finançament consolidat degut a què aquests recursos estaven afectats a la
realització específica d’aquest projecte i no poden finançar una altra inversió,
per tant, es proposa donar de baixa les previsions inicials i els compromisos
d’ingrés corresponents a aquest recursos. 

III. En el llistat que s’adjunta es detalla la aplicació pressupostària que es dóna
de baixa i les previsions de crèdits inicials d’ingressos que financen aquesta
aplicació i  que també es donen de baixa.  L’aplicació pressupostària que es
dona de baixa no té cap despesa autoritzada, compromesa ni reconeguda i la
seva dotació pressupostària es considera  reductibles. 

IV.   L’expedient  que es presenta té per objecte aprovar  una modificació de
crèdits  mitjançant  baixa  per  anul·lació  de  crèdits  per  un  import  total  de
740.357,05 euros. 

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

- Els articles 169, 170, 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.

- Els articles 49,50 i 51 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa
el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals, en matèria de pressupostos. 

- Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera

- Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial del
sector públic.

- Els articles 13è. de les Bases d’execució del pressupost municipal vigent.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer.  Aprovar  l’expedient  de  modificació  de  crèdits  número  11/2014  del
pressupost de l’Ajuntament de Caldes de Montbui de l’exercici 2014, mitjançant
baixa per anul·lació de crèdits,  per un import  de total  de 740.357,05 euros,
segons detall de l’annex, on s’especifica l’aplicació pressupostària que es dóna
de baixa i les seves fonts de finançament.

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

Disminucions de 
les previsions 
d’ingressos

11 151 61919 Pi i Maragall 740.357,05
11 35002 Contribucions especials Pi i Maragall 133.985,28
11 74000 GMSSA, aportació Pi i Maragall 18.625,37
11 75080 Generalitat, subvenció Llei de Barris 395.854,44

11 75081
Generalitat, subvenció PUOSC Pi i 
Maragall 176.175,00

11 77000
Electra Caldense, reurbanització Pi i 
Maragall 15.716,96
Total 740.357,05 740.357,05
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14. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 12/2014, MITJANÇANT
CRÈDITS EXTRAORDINARIS.

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, aquí el que fem és destinar una part del romanent de tresoreria per
despeses  generals  a  l'impuls  de  nous  projectes,  concretament  tres:  a  una
reforma de l'oficina d'atenció al ciutadà, per fer-la més àgil i més còmode des
del punt de vista del ciutadà; a millorar també la central íntegra d'emergències
que  és  el  parc  de  bombers  que  tenim  al  polígon  La  Borda,  on  conviuen
bombers  i  protecció  civil;  protecció  civil  amb  uns  mòduls  provisionals  que
intentaríem integrar-los, amb el consentiment i el vistiplau de bombers, dintre
de la central que tenim construïda i, per tant, això implica fer obres de reforma i
en  algun  cas  ampliació  d'aquesta  central;  i  després  els  pressupostos
participatius  n'havíem parlat,  recordo  quan  estàvem fent  els  pressupostos  i
quan els vam aprovar. La voluntat de manera experimental, ja que ho fem per
primer cop aquest any,  és destinar una part  del pressupost d'inversions, en
aquest  cas  12.000  euros,  a  la  consideració,  a  través  del  mecanisme  que
establim  d'algun  organisme  participatiu,  d'algun  òrgan  de  participació.
Repeteixo, aixo és una prova pilot i, per tant, som conscients que la xifra no és
res de l'altre món, però és per començar a complir el compromís el qual vam
adquirir en el seu moment que era, que si hi havia romanent  positiu del 2013,
una part s'aplicaria als pressupostos participatius.
Hi ha algun comentari? Senyora Romano.”

Pren la paraula la senyora Romano:
“Bé, només voldria saber, que no ho he pogut veure a l'expedient, els 15.000
euros de l'oficina d'atenció als ciutadans, ens agradaria que ens expliquessin
més en què està previst que es gastin? I en el tema dels 12.000 euros amb
participació  ciutadana,  m'agradaria  saber  si  és  que  tenen  previst  fer  més
consultes i ja aprofitant si em podrien dir quin ha estat el cost de la consulta de
Pi i Margall? Gràcies.”

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

Pren la paraula el senyor Personat:
“Gràcies, la reforma de l'oficina d'atenció al  ciutadà farem tres despatxos al
costat d'on hi ha ara el despatx d'habitatge; un despatx serà, perquè ho pugueu
utilitzar vostès com a oposició, i l'altre despatx serà per la cap de l'OAC. 
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També implicarà  moviments  de  taules  i  d'endolls,  il·luminaria  també,  farem
l'il·luminaria nova també, i una sèrie de reformes que hem pressupostat també
com un dispensador de tiquets, que també està pressupostat, de tiquets vull dir
de números per l'atenció al ciutadà. Hem proposat uns quinze mil euros més o
menys, així mirem de reformar tot el que és l'OAC.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Pel que fa a les consultes, ja varem dir que en principi no tenim previst de fer-
ne cap, però això no vol dir que en funció dels projectes que vagin sortint, cap
en aquesta legislatura, amb el que queda d'aquesta legislatura que és un any,
però en funció dels projectes que vagin sortint  i  del  clima que es generi  al
voltant d'aquests projectes, es poden fer noves consultes. De fet ara li passaré
la paraula a la regidora de participació ciutadana que li dirà el cost. Escolti, la
democràcia té un cost, hi ha altres règims que són més econòmics en aquest
sentit eh! Però hem adquirit un programari que el podem fer servir les vegades
que vulguem, per fer consultes molt àgils i que queda en l'actiu de l'Ajuntament
per anar practicant aquesta participació ciutadana. Senyora Aznar, si us plau.”

Pren la paraula la senyora Aznar:
“Bona nit,  el  cost  total,  jo he separat  per una banda el  que és programari,
perquè entenc o entenem que queda dins de la nostra propietat i el podrem fer
servir en diferents oportunitats que seria el cost de 3.146 euros, i el que són les
despeses generals de bustiada, el que és la impressió del díptic o tríptic que
vam fer, més el personal que vam contractar per tot aquell cap de setmana,
pujaria tot un total de 4.199 euros.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé, si no hi ha més comentaris? Fem la votació.”          

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per  majoria absoluta  dels presents
[10  vots  favorables  dels  membres  del  grup  municipal  d’ERC  (10);  i  5
abstencions del PSC (2); del PPC (1); d’ICV-EUiA (1) i No adscrita (1)],

             
         ACORDA:

   
Identificació de l’expedient 

Expedient  número SEMC 9/2014,  relatiu  a la  modificació de crèdits  número
12/2014  del  pressupost  municipal  de  l’exercici  2014,  mitjançant  crèdits
extraordinaris.

DICTAMEN
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Antecedents 

I.  En  relació  amb  la  sol·licitud  de  l’Àrea  de  Serveis  Territorials  i  Serveis
Generals es proposa una  modificació de crèdits per tal de poder realitzar unes
despeses  que  no  es  poden  demorar  fins  a  l’exercici  següent  i  que  en  el
pressupost de la Corporació no hi ha crèdit previst. S’adjunta a l’expedient les
sol·licituds amb els informes justificatius.

II. En el llistat que s’adjunta es detalla la aplicació pressupostària que es crea
finançada  mitjançant  romanent  de  tresoreria  per  a  despeses  generals
disponible de l’exercici 2013, d’acord amb el decret d’alcaldia 300/2014, de 19
de març, pel qual s’aprova la liquidació pressupostària de l’exercici 2013.

III.   L’expedient  que es presenta té per  objecte aprovar  una modificació de
crèdits mitjançant crèdits extraordinaris per un import total de 57.000,00 euros. 

IV. Vist l’informe de la Intervenció Municipal.

Fonaments de dret

- Els articles 169, 170, 171 i 177 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.

-  Els  articles  35,36,  37  i  38  del  RD  500/1990,  de  20  d’abril,  pel  qual  es
desenvolupa el capítol  I  del títol  VI de la Llei  39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos. 

- Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera

- Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial del
sector públic.

- Els articles 6è., 7è., i 8è. de les Bases d’execució del pressupost municipal
vigent.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer.  Aprovar  l’expedient  de  modificació  de  crèdits  número  12/2014  del
pressupost de l’Ajuntament de Caldes de Montbui de l’exercici 2014, mitjançant
crèdits extraordinaris, per un import de total de 57.000,00 euros, segons detall
de l’annex, on s’especifica les aplicacions pressupostàries que es creen i les
seves fonts de finançament.
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Segon. Exposar al públic aquesta modificació mitjançant publicació d’edicte al
BOP i en el tauler d’anuncis de la Casa Consistorial, en espai de 15 dies hàbils,
a efectes de possibles reclamacions segons estableixen els articles 169,170 i
171 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i  considerar
definitivament aprovat l’expedient en el cas de no presentar-se reclamacions.

15. RATIFICAR EL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 383/2014, DE 7 D'ABRIL,
RELATIU  A L'EXPEDIENT NÚMERO TC301-2014-000004,  REFERENT AL
CONVENI D’EXPROPIACIÓ DE MUTU ACORD ENTRE L’AJUNTAMENT DE
CALDES DE MONTBUI I EL SENYOR ANTONIO TUSELL CASABAYÓ I LA
SENYORA GLÒRIA TUSELL CASABAYÓ.

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

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, hi ha algun comentari a fer? Senyora Pou.”

Pren la paraula la senyora Pou:
“Si,  bé,  sobre  aquest  tema que ja  ho vaig  comentar  el  dia  de  la  Comissió
Informativa, que no s'agafi com una queixa sinó com a constructiu, i suposo
que  el  senyor  secretari  si  em  vol  rectificar  amb  el  que  diré,  entenc  que
qualsevol conveni, sigui de mutu acord o no, que sigui regulat per la Llei de
expropiacions, ha de tenir un certificat del registre, si més no, una copia simple,
entenc  que  si  s'hagués  fet  de  bon  principi  aquesta  petició  al  registre  que
realment no són masses dies i com ja s'ha vist, evidentment no es triga gaire,
haguéssim evitat d'haver de tornar a passar aquest punt pel plenari. Només és
a títol de comentari.
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Org. Prog. Econ. Descripció
Crèdits 
extraordinaris

Romanent de 
tresoreria per a 
despeses 
generals 
disponible  2013

20 920 63201
Reforma de l’Oficina d’Atenció al 
Ciutadà 15.000,00

60 134 63300 Central integrada d’emergències 30.000,00
11 924 61900 Pressupostos participatius 12.000,00

20 87000
Romanent de tresoreria per a despeses 
generals 57.000,00
Total 57.000,00 57.000,00
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I l'altre que sí que m'agradaria que si us plau us ho mireu bé, abans de portar-
ho a votació perquè m'ha sobtat una cosa i  és que el propi informe fet pel
nostre tècnic de la casa diu en les dades jurídiques que ja ho va dir en el seu
moment quan es va aprovar el primer cop i sincerament jo no me'n vaig donar
compta quan va passar pel plenari. 
Diu que existeix una discrepància entre la superfície del solar de la base de
dades del cadastre de la superfície inscrita en el registre de la propietat, de 104
metres  quadrats  segons  recent  amidament.  Entenc,  perquè  no  he  sapigut
trobar evidentment, això no s'ha descomptat, llavors si el propi document del
registre d'escripturació diu que són, perquè a més a més l'escriptura és molt
antiga, i com diu aquí “tiene una superfície de dos picotines equivalentes a una
i  media  areas”,  “una  i  media  areas”  entenc  que  són  150  metres  quadrats,
entenc, si no m'equivoco. Llavors, nosaltres estem expropiant per 254 metres
quadrats i la realitat són 150, no sé si caldria que ens miréssim aquest punt
amb més deteniment  perquè estem parlant  de  forces metres  de diferència.
Evidentment això variaria molt el cost d'expropiació. Si és que jo no he entès
malament els informes? En l'informe del tècnic està en el moment de dades
jurídiques si ho volen buscar? Que es va fer en data de, que és el que parla de
tot l'expedient d'expropiació i tots els paràmetres de valors de mercat etc. I està
fet  el  23  de gener  de  2014.  Si  vol  jo  li  deixo  una còpia  que el  tinc  aquí?
Gràcies.”

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

Pren la paraula el senyor Personat:
“Evidentment senyora Pou té part de raó, quant a que pot ser primer hauríem
d'haver demanat al registre de la propietat el certificat. De totes formes la Llei
permet fer el contracte  que fem i com que el contracte no es signa sinó que es
fa una instància dient que està d'acord amb el contracte, i llavors s'aprova per
part de l'Ajuntament, mentre tant i quant a que es fa tot això, es demana també
el certificat i  els filtres que hi han hagut. Evidentment s'han saltat perquè el
cadastre era un 100%, parlem amb el propietari diu que és el 100% o no diu
que no és el  100%. Per tant, nosaltres tirem endavant,  a la que anem, que
evidentment es supedita el certificat del Registre de Propietat que és el que
realment  dóna  la  titularitat  de  les  finques  i  quan  te  n'adones  que  són  dos
propietaris, tornem a refer el conveni. Però de fet la llei permet de la forma que
ho hem fet nosaltres, però accepto, de veritat el que vostè ens diu que potser
primer hauríem d'haver fet el certificat del Registre de la Propietat. 
D'altra banda, com que aquestes coses sempre quan arribes a un tracte  el vols
tancar i va bé, doncs ja ho supedites a això i el tanquem depresa, no?
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I quant a l'altre, els metres han estat revisats i estan mesurats. Si nosaltres -ara
mateix no sé trobar el que m'està dient-, però evidentment que sí, si però les
escriptures aquestes evidentment no diuen gaire bé els metres quadrats, no
són reals els metres quadrats que diuen les escriptures perquè són molt velles i
normalment  s'han  de  fer  excessos  de  cabuda  o  al  revés  no,  perquè  no
coincideixen els metres quadrats gairebé mai, però estan mesurats els metres
quadrats per pactar el preu s'han mesurat els metres quadrats.”

Pren la paraula la senyora Pou:
“Perdó, un segon només, només res més que res, perquè estem parlant que
són diners públics i són diners de tots i evidentment el propi informe diu que hi
ha una discrepància, llavors si el propi informe diu que hi ha una discrepància i
que són els amidaments, clar.  Més que res perquè estem parlant de diners
públics i que abans si cal ho reviseu i no crec que vingui, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé, passo la paraula al senyor secretari.”

Pren la paraula el senyor secretari:
“Bé, efectivament, o sigui els serveis tècnics agafen la fitxa del cadastre que
consten 254 metres  i  en  el  registre  surt  aquesta  àrea i  mitja  que són 150
metres, però realment, què s'expropia? S'expropia la realitat de la finca, no el
que consta al registre. El registre espanyol no és un registre de superfícies sinó
de titularitats, prova d'això és que fins a un quinto, un 20% tu ho pots fer sense
expedient de domini i a partir d'una cinquena part pots instar una major cabuda
per domini, i això li explicaria la història del Registre de la Propietat espanyol
quan el va crear Garcia Goyena, però aniríem a 1848 i potser seria molt, molt
farragós,  oi?  Per  tant,  el  tècnic  valora  254 metres,  malgrat  que fa  aquesta
apreciació que hi ha una discrepància amb el registre, però el que s'expropia és
una finca i una finca de 254 metres, entenc jo, si el tècnic ho diu. Malgrat que el
registre moltes vegades en finques, sobretot en finques antigues, al haver-se
fet moltes segregacions, la resta mai coincideix amb la realitat de la superfície,
és normal això, és molt habitual sobretot en finques antigues.”    

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé doncs, posem a votació la ratificació d'aquest Decret.”

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per  majoria absoluta  dels presents
[10  vots  favorables  dels  membres  del  grup  municipal  d’ERC  (10);  i  5
abstencions del PSC (2); del PPC (1); d’ICV-EUiA (1) i No adscrita (1)], ratifica
l'ACORD següent:
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Identificació de l’expedient 

Expedient  número  TC301-2014-000004,  relatiu  a  la  ratificació  pel  Ple  de
l'ajuntament del decret d'Alcaldia número 383/2014.

DICTAMEN

Antecedents 

I. El Ple de l'ajuntament, en sessió de data 30 de gener de 2014, va aprovar el
contingut del conveni d'expropiació de mutu acord entre l'Ajuntament de Caldes
de Montbui i el senyor Antonio Tusell Casabayó.

II. Un cop rebut el certificat de titularitats i càrregues, s'observa que la propietat
de la finca objecte d'aquest conveni  és compartida per meitats indivises pel
senyor Antonio Tusell Casabayó i per la senyora Glòria Tusell Casabayó.

II. En data 7 d'abril de 2014, per Decret d'Alcaldia número 383/2014, s'acorda
deixar sense efecte l'aprovació del conveni d’expropiació de mutu acord entre
l’Ajuntament de Caldes de Montbui i el senyor Antonio Tuset Casabayó aprovat
pel Ple de l'Ajuntament en data 30 de gener de 2014.

I  aprovar  el  contingut  del  conveni  d’expropiació  de  mutu  acord  entre
l’Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui  i  els  senyors  Antonio  i  Glòria  Tusell
Casabayó, que es transcriu a continuació:

“CONVENI  D’EXPROPIACIÓ  PER  MUTU  ACORD  ENTRE  L’AJUNTAMENT  DE
CALDES  DE  MONTBUI  I   ANTONIO  TUSELL  CASABAYO  I  GLÒRIA  TUSELL
CASABAYÓ

Caldes de Montbui, 

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

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

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

D’altra part:

Sr  Antonio  Tusell  Casabayó,  major  d’edat,  casat,  veí  de Caldes de Montbui,  amb
domicili en el carrer Madella número 8, amb DNI número 77.064.613-A, que actua
com a copropietari de la finca sobre la que recau aquest conveni.
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Sra. Glòria Tusell Casabayó, major d'edat, veïna de Caldes de Montbui, amb domicili
en el carrer Madella, 8, amb DNI 37.239.775 que actua com a copropietària de la
finca sobre la que recau aquest conveni.

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

ANTECEDENTS

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

Finca  situada  al  carrer  Raval  Canyelles,  amb  referència  cadastral
0491122DG3009G0001ML

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

Emplaçament: 

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

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

Qualificació:  Parcel·la amb referència cadastral 0491122DG3009G0001ML , que es
defineix pel POUM com a sistema d’espais lliures, (clau V). 

Classificació : Sòl urbà

Inscripció registral: es tracta d’una finca registral inscrita en el Registre de la Propietat,
número 2, tom 2.245, llibre 171, foli 87, finca 733 de Caldes de Montbui, inscripció 3ª.

Superfície a valorar : 254,00 m2 de la finca cadastral 0491122DG3009G0001ML
                                  
Descripció: Hort situat en el paratge anomenat “hortes de baix”

“Huerto regadio de les huertas inferiores de la que disfruta de tres cuarto de hora en el
domingo de todas las semanas, situada en Caldes de Montbui,  paraje denominado
“Hortas de Vall o inferiores”. Tiene una superficie de dos picotines, equivalente a una y
media áreas. Linda: Oriente, con sucesores de Rosa Font; Mediodia, con los de Maria
y Pablo Condal; Poniente, con el camino de les Hortas; y Norte, con el derruido portal
de Santa Esperança.” 

3.- Que els compareixents, en la qualitat  amb la qual actuen, estan interessats en
arribar a un mutu acord per l’adquisició per part de l’Ajuntament de la finca descrita
que afecta a la propietat d'Antonio Tusell Casabayó i de Glòria Tusell Casabayó, de
conformitat  amb allò establert  en l’article  24 de la  Llei  d’Expropiació Forçosa,  i  als
articles 74 i següents de la Llei de la Jurisdicció Contenciós Administrativa, per la qual
cosa es procedeix a subscriure el present conveni amb les següents      
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CLÀUSULES 

Primera.- L’expropiació es porta a terme de mutu acord, de conformitat amb el que
preveu l’article 24 de la Llei d’Expropiació Forçosa, entre aquest Ajuntament, que és
l’Administració  expropiant  i  beneficiària  de l'expropiació  i  els  titulars  Antonio  Tusell
Casabayó i Glòria Tusell Casabayó com a expropiats, ja que és titular de la finca i dret
objecte d’expropiació inclòs en aquest conveni. 

L’ Ajuntament de Caldes de Montbui, com a Administració expropiant, i  Antonio Tusell
Casabayo  i  Glòria  Tusell  Casabayó,  com  a  expropiats,  mitjançant  el  present
document,  estableixen,  de  mutu  acord,  el  preu  just  de  liquidació  més  les
indemnitzacions corresponents en la quantitat de 21.498,00 Euros, a liquidar abans
del mes desembre del any 2014.

El preu just acordat té la condició de partida alçada per tots els conceptes, incloent els
valors que poguessin fixar-se en retaxació, els interessos per mora o similars o per
qualsevol altre concepte que hagi pogut produir-se fins a la data d’aquest conveni o
que pugui produir-se en el futur en relació a la finca objecte del conveni. 

En aquest pagament està comprès el preu just total de liquidació per tots els bens i
drets,  que consten en  els  antecedents,  afectats  pel  planejament,  propietat  del  Sr.
Antonio Tusell Casabayo i de la Sra. Glòria Tusell Casabayó.

Segona.-  Prèviament   al  pagament  de la  quantitat  pactada,  els  senyors  Antonio  i
Glòria  Tusell  Casabayo  hauran  de  tenir  inscrita  la  seva  finca  al  Registre  de  la
Propietat,  si  no  ho  estès.  En  cas  que  no  es  realitzi  la  inscripció,  no  s’abonarà
l'esmentada quantitat fins que no s’acrediti la inscripció registral.

Tercera.-  Totes les parts,  tant  els senyors Antonio i  Glòria Tusell  Casabayó,  com
l’Ajuntament  renuncien  en  aquest  acte  a  iniciar  accions  legals  i  als  recursos
contenciosos administratius interposats en virtut de qualsevol expedient d’expropiació
forçosa incoat per aquesta Corporació i, fins i tot, a executar les sentencies fermes
que contravinguessin aquest conveni. La renuncia a les accions per part dels titulars
s’entén  condicionada  a  l’efectiu  compliment  d’aquest  Conveni,  en  els  terminis  de
pagament previstos, sempre que, per la seva banda, hagi complert amb la obligació de
la clàusula segona.       

Quarta.- Els titulars sotasignats renuncien expressament al dret de reversió sobre la
finca objecte d’aquest conveni.

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

Sisena.-   L’eficàcia  d’aquest  conveni  resta  condicionada  a  la  seva  aprovació  pel
Plenari de l’Ajuntament de Caldes de Montbui. Si no s’aprovés en el termini de dos
mesos des d’aquesta data,  el  senyor Antonio Tusell  Casabayó i  la  senyora Glòria
Tusell  Casabayó  podran  desistir  del  mateix  obligant-se  a  notificar-ho  per  escrit  a
l’Ajuntament.  Si no es produís per part de l’Ajuntament el pagament establert en el
termini fixat, l’Ajuntament haurà d’abonar els interessos legals corresponents.
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Antoni Tusell Casabayo
Propietari                                                                                   Jordi Solé Ferrando

    Alcalde-president

Glòria Tusell Casabayó
Propietària

                            
                                              Davant meu, EL SECRETARI
                                            Eduard Lluzar López de Briñas”

Normativa aplicable

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

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

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

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Ratificar el  decret número 383/2014, de data 7 d'abril  de 2014, que
transcrit literalment diu:

“ DECRET NÚM. 383/2014

Identificació de l’expedient

Expedient número TC301-2014-000004, referent al conveni d’expropiació de mutu acord entre l’Ajuntament de
Caldes de Montbui i el senyor Antonio Tusell Casabayó i la senyora Glòria Tusell Casabayó. 

Antecedents

I.  El  Ple  de l'ajuntament,  en  sessió de data 30 de gener  de 2014,  va
aprovar  el  contingut  del  conveni  d'expropiació  de  mutu  acord  entre
l'Ajuntament de Caldes de Montbui i el senyor Antonio Tusell Casabayó.

60



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

II.  Un cop rebut el  certificat de titularitats i  càrregues, s'observa que la
propietat de la finca objecte d'aquest conveni és compartida per meitats
indivises pel senyor Antonio Tusell Casabayó i per la senyora Glòria Tusell
Casabayó; la finca registral es descriu de la següent manera:

Finca registral número 733 de Caldes de Montbui: Finca registral inscrita
en el Registre de la Propietat, número 2, tom 2.245, llibre 171, foli  87,
finca 733 de Caldes de Montbui, inscripció 3ª.
 
Descripció: Hort situat en el paratge anomenat “Hortes de baix”

“Huerto regadio de les huertas inferiores de la que disfruta de tres cuarto
de  hora  en  el  domingo  de  todas  las  semanas,  situada  en  Caldes  de
Montbui,  paraje  denominado  “Hortas  de  Vall  o  inferiores”.  Tiene  una
superficie  de  dos  picotines,  equivalente  a  una  y  media  áreas.  Linda:
Oriente, con sucesores de Rosa Font; Mediodia, con los de María y Pablo
Condal; Poniente, con el camino de les Hortas; y Norte, con el derruido
portal de Santa Esperanza.” 

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

IV. En data 18 de març de 2014, el senyor Antoni Tusell Casabayó i la
senyora Glòria Tusell Casabayó, van entrar instància en la qual sol·liciten
a l'Ajuntament de Caldes de Montbui l'aprovació del conveni d'expropiació
de la finca referència cadastral 0491122DG3009G0001ML .

V. La descripció física i jurídica de la finca afectada i motiu de l’expropiació
és la següent:

Emplaçament: 

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

Qualificació:  Parcel·la  amb  referència  cadastral
0491122DG3009G0001ML ,  que es defineix  pel  POUM com a sistema
d’espais lliures, (clau V). 

Classificació : Sòl urbà

I.  Superfície  a  valorar  :  254,00  m2  de  la  finca  cadastral
0491122DG3009G0001ML
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VI. L’ Ajuntament de Caldes de Montbui, com a Administració expropiant, i
els  senyors  Antonio Tusell  Casabayó  i  Glòria  Tusell  Casabayó,  com a
expropiats,  estableixen,  de  mutu  acord,  el  preu just  en  la  quantitat  de
21.498,00 euros.

Normativa aplicable

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

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

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

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

RESOLC: 

Primer. Deixar sense efecte l'aprovació del conveni d’expropiació de mutu
acord entre l’Ajuntament de Caldes de Montbui i el senyor Antonio Tuset
Casabayó aprovat pel Ple de l'Ajuntament en data 30 de gener de 2014.

Segon. Aprovar el contingut del conveni d’expropiació de mutu acord entre l’Ajuntament de Caldes de Montbui i
els senyors Antonio i Glòria Tusell Casabayó, que es transcriu a continuació:

“CONVENI  D’EXPROPIACIÓ  PER  MUTU  ACORD  ENTRE  L’AJUNTAMENT
DE  CALDES  DE  MONTBUI  I   ANTONIO  TUSELL  CASABAYO  I  GLÒRIA
TUSELL CASABAYÓ

Caldes de Montbui, 

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

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

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

Sr Antonio Tusell Casabayó, major d’edat, casat, veí de Caldes de Montbui, amb
domicili  en el  carrer  Madella  número 8,  amb DNI  número 77.064.613-A,  que
actua com a copropietari de la finca sobre la que recau aquest conveni.
Sra. Glòria Tusell  Casabayó,  major d'edat,  veïna de Caldes de Montbui,  amb
domicili  en  el  carrer  Madella,  8,  amb  DNI  37.239.775  que  actua  com  a
copropietària de la finca sobre la que recau aquest conveni.

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

ANTECEDENTS

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

II.  Finca  situada  al  carrer  Raval  Canyelles,  amb  referència  cadastral
0491122DG3009G0001ML

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

Emplaçament: 

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

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

Qualificació: Parcel·la amb referència cadastral 0491122DG3009G0001ML , que
es defineix pel POUM com a sistema d’espais lliures, (clau V). 

Classificació : Sòl urbà

Inscripció registral:  es tracta d’una finca registral  inscrita en el  Registre de la
Propietat,  número  2,  tom  2.245,  llibre  171,  foli  87,  finca  733  de  Caldes  de
Montbui, inscripció 3ª.

III.  Superfície  a  valorar  :  254,00  m2  de  la  finca  cadastral
0491122DG3009G0001ML
                                  
Descripció: Hort situat en el paratge anomenat “hortes de baix”

“Huerto regadio de les huertas inferiores de la que disfruta de tres cuarto de hora
en el  domingo de todas las  semanas,  situada en Caldes de Montbui,  paraje
denominado “Hortas de Vall o inferiores”. Tiene una superficie de dos picotines,
equivalente a una y media áreas. Linda: Oriente, con sucesores de Rosa Font;
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Mediodia,  con los de Maria  y  Pablo  Condal;  Poniente,  con el  camino de les
Hortas; y Norte, con el derruido portal de Santa Esperança.” 

3.- Que els compareixents, en la qualitat amb la qual actuen, estan interessats
en arribar a un mutu acord per l’adquisició per part de l’Ajuntament de la finca
descrita que afecta a la propietat d'Antonio Tusell Casabayó i de Glòria Tusell
Casabayó,  de  conformitat  amb  allò  establert  en  l’article  24  de  la  Llei
d’Expropiació Forçosa,  i  als articles 74 i  següents de la Llei  de la  Jurisdicció
Contenciós Administrativa, per la qual cosa es procedeix a subscriure el present
conveni amb les següents      

CLÀUSULES 

Primera.- L’expropiació es porta a terme de mutu acord, de conformitat amb el
que preveu l’article 24 de la Llei d’Expropiació Forçosa, entre aquest Ajuntament,
que  és  l’Administració  expropiant  i  beneficiària  de  l'expropiació  i  els  titulars
Antonio Tusell Casabayó i Glòria Tusell Casabayó com a expropiats, ja que és
titular de la finca i dret objecte d’expropiació inclòs en aquest conveni. 

L’ Ajuntament de Caldes de Montbui, com a Administració expropiant, i  Antonio
Tusell  Casabayo  i  Glòria  Tusell  Casabayó,  com  a  expropiats,  mitjançant  el
present document, estableixen, de mutu acord, el preu just de liquidació més les
indemnitzacions  corresponents  en  la  quantitat  de  21.498,00 Euros,  a  liquidar
abans del mes desembre del any 2014.

El  preu just  acordat  té  la  condició  de partida  alçada  per  tots  els  conceptes,
incloent els valors que poguessin fixar-se en retaxació, els interessos per mora o
similars o per qualsevol altre concepte que hagi pogut produir-se fins a la data
d’aquest conveni o que pugui produir-se en el futur en relació a la finca objecte
del conveni. 

En aquest pagament està comprès el preu just total de liquidació per tots els
bens i drets, que consten en els antecedents, afectats pel planejament, propietat
del Sr. Antonio Tusell Casabayo i de la Sra. Glòria Tusell Casabayó.

Segona.- Prèviament  al pagament de la quantitat pactada, els senyors Antonio i
Glòria Tusell Casabayo hauran de tenir inscrita la seva finca al Registre de la
Propietat, si no ho estès. En cas que no es realitzi  la inscripció, no s’abonarà
l'esmentada quantitat fins que no s’acrediti la inscripció registral.

Tercera.-  Totes les parts, tant els senyors Antonio i Glòria Tusell Casabayó, com
l’Ajuntament  renuncien  en aquest  acte  a  iniciar  accions  legals  i  als  recursos
contenciosos  administratius  interposats  en  virtut  de  qualsevol  expedient
d’expropiació forçosa incoat per aquesta Corporació i, fins i tot, a executar les
sentencies  fermes  que  contravinguessin  aquest  conveni.  La  renuncia  a  les
accions per part dels titulars s’entén condicionada a l’efectiu compliment d’aquest
Conveni, en els terminis de pagament previstos, sempre que, per la seva banda,
hagi complert amb la obligació de la clàusula segona.       

Quarta.-  Els  titulars  sotasignats  renuncien  expressament  al  dret  de  reversió
sobre la finca objecte d’aquest conveni.
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Cinquena.-  Aquest  conveni  té  naturalesa  administrativa.  Per  a  qualsevol
controvèrsia que pugui derivar-se del present conveni les parts es sotmetran als
Jutjats i Tribunals de la jurisdicció del contenciós administratiu.

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

Antoni Tusell Casabayo
Propietari                                                                           Jordi Solé Ferrando

    Alcalde-president

Glòria Tusell Casabayó
Propietària
                            
                                              Davant meu, EL SECRETARI
                                            Eduard Lluzar López de Briñas”

Tercer.  Anul·lar  el  document  comptable d’autorització  i  disposició  núm.
220140000515,  a  nom  del  senyor  Antoni  Tusell  Casabayó  (NIF
77064631A)  per  l’import  de  21.498,00  euros  i  aprovar  un  document
comptable  d’autorització  i  disposició  a  nom  del  senyor  Antoni  Tusell
Casabayó (NIF 77064631A ) per l’import  de 10.749,00 euros i  un altre
document comptable d’autorització i disposició a nom de la senyora Gloria
Tusell Casabayó (NIF 37239775S) per l’import de 10.749,00 euros. 

Quart. Procedir a sotmetre la relació de drets i béns afectats a un termini
d'informació pública de 20 dies amb la publicació de l'edicte al BOPB i al
diari Ara.

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

Sisè.   Donar  compte  al  Ple  de  l'Ajuntament  d'aquesta  resolució,  en  la
propera sessió que es convoqui, per a la seva ratificació.”

Tercer. Comunicar l'acord a las persones interessades.
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16. DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 328/2014,
DE  25  DE  MARÇ,  PEL  QUAL  ES  RESOL  APROVAR  ELS  MARCS
PRESSUPOSTARIS  2015-2017  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.

No hi ha intervencions.

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [d’ERC
(10);  del  PSC  (2);  del  PPC  (1);  d’ICV-EUiA  (1)  i  No  adscrita  (1)],  resta
assabentat de l'ACORD següent:

             
          

Identificació de l’expedient 

Expedient  número 38/2014 de l’Àrea Econòmica, corresponent  a l’aprovació
dels Marcs Pressupostaris 2015-2017 de l’Ajuntament de Caldes de Montbui.

DICTAMEN

Antecedents 

El dia 25 de març de 2014, el Sr. Jordi Solé i Ferrando, Alcalde-President de
l’Ajuntament de Caldes de Montbui, va aprovar els marcs pressupostaris 2015-
2017 de l’Ajuntament de Caldes de Montbui mitjançant decret d’alcaldia número
328/2014. 

Fonaments de dret 

I.  L’article  29  de  la  Llei  Orgànica  2/2012,  de  27  d’abril,  d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera estableix que:

“  1.  Les Administracions Públiques han d’elaborar  un marc  pressupostari  a
mitjà termini en el qual s’ha d’emmarcar l’elaboració dels seus pressupostos
anuals i  a  través del  qual  s’ha  de garantir  una programació pressupostària
coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic.

2. Els marcs pressupostaris a mitjà termini han d’abraçar un període mínim de
tres anys i contenir, entre altres paràmetres:

Els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic de les respectives ad-
ministracions públiques.
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Les  projeccions  de  les  principals  partides  d’ingressos  i  despeses  tenint  en
compte tant la seva evolució tendencial, és a dir, basada en polítiques no
subjectes a modificacions, com l’impacte de les mesures previstes per al
període considerat.

Els principals supòsits en els quals es basen les esmentades projeccions d’in-
gressos i despeses.

3. Els marcs pressupostaris serviran de base per a l’elaboració del Programa
d’estabilitat.”

II.  L’article  27  de  la  Llei  Orgànica  2/2012,  de  27  d’abril,  d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera estableix que:

“ (...)

2.  Abans  de  l’1  d’octubre  de  cada  any,  les  comunitats  autònomes  i
corporacions locals  han de remetre  al  Ministeri  d’Hisenda i  Administracions
Públiques informació sobre les línies fonamentals que han de contenir els seus
pressupostos,  als  efectes  de  donar  compliment  als  requeriments  de  la
normativa europea. 

3.  El  Ministeri  d’Hisenda  i  Administracions  Públiques  pot  sol·licitar  a  les
comunitats autònomes i les corporacions locals la informació necessària per
garantir el compliment de les previsions d’aquesta Llei, així com per atendre
qualsevol altre requeriment d’informació exigit per la normativa comunitària.

La  informació  subministrada  ha  de  contenir,  com  a  mínim,  els  documents
següents en funció del període considerat:

a) Informació dels projectes de pressupostos inicials o dels estats financers
inicials, amb indicació de les línies fonamentals que es prevegin en els
documents esmentats.

b) Pressupost general o si s’escau estats financers inicials, i comptes anu-
als de les comunitats autònomes i les corporacions locals.

c) Liquidacions trimestrals  d’ingressos i  despeses,  o  si  s’escau balanç i
compte de resultats, de les corporacions locals.

d) Liquidacions mensuals d’ingressos i despeses de les comunitats autòno-
mes.

e) Amb caràcter no periòdic, detall de totes les entitats dependents de les
comunitats autònomes i corporacions locals incloses en l’àmbit d’aplica-
ció de la Llei.

f) Qualsevol altra informació necessària per calcular l’execució pressupos-
tària en termes de comptabilitat nacional.
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4.  La  concreció,  procediment  i  termini  de  remissió  de  la  informació  a
subministrar  per  comunitats  autònomes  i  corporacions  locals,  així  com  la
documentació que sigui objecte de publicació per a coneixement general, han
de  ser  objecte  de  desplegament  per  Ordre  del  ministre  d’Hisenda  i
Administracions Públiques, amb l’informe previ del Consell de Política Fiscal i
Financera  de  les  Comunitats  Autònomes  i  de  la  Comissió  Nacional
d’Administració Local, en els seus àmbits respectius.

(...)”.

III.  L’article  6  de  l’Ordre  HAP/2105/2012,  d’1  d’octubre,  per  la  qual  es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la
Llei Orgànica 4/2012, de 28 de setembre, que modifica la Llei Orgànica 2/2012,
de 27 d’abril,  d’Estabilitat  Pressupostària  i  Sostenibilitat  Financera,  estableix
que abans del quinze de març de cada any, d’acord amb la informació sobre
l’objectiu  d’estabilitat  pressupostària  i  de  deute  públic  que  prèviament
subministri l’Estat, es remetran els marcs pressupostaris a mitjà termini en els
que s’emmarcarà l’elaboració dels seus Pressupostos anuals.

El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques admet la remissió d’aquestes
dades fins el dia 31 de març de 2014.
 
Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer.  Donar  compte  al  Ple  dels  marcs  pressupostaris  2015-2017  de
l’Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui  aprovats  mitjançant  el  decret  d’alcaldia
núm. 328/2014, de 25 de març.
 
Segon. Trametre còpia marcs pressupostaris 2015-2017 al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques segons l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la
qual  es  desenvolupen  les  obligacions  de  subministrament  d’informació
previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera.
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17.  DONAR  COMPTE  AL  PLE  DELS  INFORMES  DE  TRESORERIA
CORRESPONENTS AL PRIMER TRIMESTRE DE L’ANY 2014, SOBRE EL
COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN LA LLEI 15/2010, DE 5 DE
JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER
LA  QUAL  S’ESTABLEIXEN  MESURES  DE  LLUITA  CONTRA  LA
MOROSITAT DE LES OPERACIONS COMERCIALS.

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 [d’ERC
(10);  del  PSC  (2);  del  PPC  (1);  d’ICV-EUiA  (1)  i  No  adscrita  (1)],  resta
assabentat de l'ACORD següent:

  
   
Identificació de l’expedient 

Expedient  núm.  12/2014  relatiu  a  la  presentació  al  Ple  dels  informes  de
Tresoreria  sobre  el  compliment  de  la  legislació  en  matèria  de  morositat
corresponents a l’any 2014.  

DICTAMEN

Antecedents 

La Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’establien mesures de lluita
contra  la  morositat  en  les  operacions  comercials  va  incorporar  el  que  es
disposava a la Directiva 2000/35/CE del Parlament Europeu i del Consell.

Anys després de l’entrada en vigor de la Llei 3/2004, ha esdevingut necessari
adaptar la legislació als canvis que s’han produït  en l’entorn econòmic.  En
aquest  sentit,  diverses  normatives  tant  estatals  com  d’abast  europeu,  han
modificat  l’anterior  reglamentació,  tant  en  l’àmbit  de  la  morositat  per  a
operacions comercials entre empreses com en el sector públic.

Concretament, per a les administracions públiques s’han fixat els terminis de
pagament en un màxim de trenta dies, a partir de l’1 de gener de 2013.
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Així  mateix,  les  administracions  públiques  estan  obligades  a  presentar  un
informe trimestral sobre el compliment dels terminis previstos en la legislació
per al  pagament de les obligacions de cada Entitat  Local  que ha d’incloure
necessàriament el  número i  quantitat  global  de les obligacions de les quals
s’estigui incomplint el termini.

La Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en
el sector públic ha modificat la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària  i  Sostenibilitat  Financera  imposant  a  les  Administracions
Públiques  l’obligació  de  publicar  el  seu  període  mitjà  de  pagament  a
proveïdors.

L’informe que es presenta correspon al primer trimestre de l’any 2014 i inclou la
informació preceptiva separada en cinc apartats:

a) Pagaments realitzats en el trimestre

b) Interessos de demora pagats en el període

c)  Factures  o  documents  justificatius  pendents  de  pagament  al  final  del
trimestre

d)  Factures  o  documents  justificatius  que  al  final  del  trimestre,  hagin
transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el  registre de
factures i no s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de
l’obligació

e) Informe resum per a Tutela financera dels Ens Locals de la Generalitat de
Catalunya.

De  les  dades  que  consten  en  aquests  estats  se  n’extreuen  les  següents
conclusions:

El període mitjà de pagament dels documents ha incrementat des del 23,07
dies de mitjana del trimestre passat als 26,85 dies d’aquest primer trimestre de
l’any 2014.  Aquest indicador segueix dins del límit legal de pagament de 30
dies. El percentatge de pagaments realitzats dins de termini ha estat el 84,69 %
del total.

Els pagaments realitzats fora del període legal han estat 236 documents entre
les que hi  ha algunes factures que portaven molt  de temps aturades i  que
finalment han regularitzat la seva situació.
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En informes anteriors ja s’esmentava que, si bé encara existeixen documents
que no es paguen a temps, això no és fruit de cap tipus de tensió de tresoreria
que no permeti realitzar els pagaments dins de termini sinó que respon a raons
de caire estructural o de gestió.  

Segons consta en l’informe, hi ha vint-i-cinc documents que no han estat pagats
durant el trimestre i que, a 31 de març, ja estaven fora del seu termini legal de
pagament.   

En aquest trimestre no hi ha cap document pel qual hagin transcorregut més de
tres mesos des de l’entrada de la factura a l’Ajuntament i que encara no hagi
estat  tramitat  el  reconeixement  d’obligació.   Durant  aquest  trimestre  s’han
regularitzat els documents antics que estaven pendents.

Aquesta informació ha de ser tramesa al Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques i  al  Departament  d’Economia i  Coneixement de la  Generalitat  de
Catalunya vist que l’Estatut d’Autonomia li atribueix la tutela financera de les
entitats  locals  territorials  i  publicada  al  web  de  l’ajuntament  per  a  la  seva
difusió.

L’Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui,  a  31  de  març  de  2014,  compleix  els
terminis legals de pagament per a operacions comercials tal i com estableix la
legislació vigent.

Fonaments de dret
Directiva 2000/35/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 de juny de
2000,  per  la  qual  s’estableixen mesures de lluita  contra la  morositat  en les
operacions comercials.

Llei  3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials.

Llei 15/2010, de 5 de juliol, d’establiment de mesures contra la morositat que
modifica la Llei 3/2004.

Directiva 2011/7/UE del Parlament europeu i del Consell, de 16 de febrer de
2011, de modificació de l’anterior Directiva 2000/35/CE.

Ordre ECO/1406/2011, d’1 de juny, per la qual es modifiquen els annexos de
l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela
financera dels ens locals.

Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera.
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Reial  Decret  Llei  4/2013,  de  22  de  febrer,  de  mesures  de  recolzament  a
l’emprenedor i d’estímul al creixement i de la creació d’ocupació que modifica la
Llei 3/2004, de 29 de desembre.

Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el
sector públic.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer.   Donar  compte  al  Ple  dels  informes  de  tresoreria  corresponents  al
primer trimestre de l’any 2014 que consten en l’expedient, sobre el compliment
dels terminis previstos en la legislació vigent per al pagament de les obligacions
de les Entitats Locals.

Segon. Publicar el present acord juntament amb els informes de tresoreria als
quals fa referència, en el web municipal. 

Tercer.  Trametre  els  esmentats  informes  al  Ministeri  d’Hisenda  i
Administracions Públiques i al Departament d’Economia i Coneixement de la
Generalitat de Catalunya.

18.  DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 417/2014,
DE  14  D’ABRIL,  RELATIU  AL  COMPLIMENT  DELS  REQUISITS  QUE
DISPOSA  LA  DISPOSICIÓ  ADDICIONAL  DESENA,  RELATIU  A  LES
LIMITACIONS RETRIBUTIVES QUE ESTABLEIX LA LLEI 27/2013, DE 27 DE
DESEMBRE,  DE  RACIONALITZACIÓ  I  SOSTENIBILITAT  DE
L’ADMINISTRACIÓ LOCAL.

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

No hi ha intervencions.

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [d’ERC
(10);  del  PSC  (2);  del  PPC  (1);  d’ICV-EUiA  (1)  i  No  adscrita  (1)],  resta
assabentat de l'ACORD següent:

             
Identificació de l’expedient 

Expedient de l'Àrea de Serveis Econòmics núm. 45/2014, relatiu al compliment
dels requisits que estableix la disposició transitòria desena de la Llei 27/2013,
de 27 de desembre, de racionalització i  sostenibilitat  de l’administració local
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(LRSAL), respecte a l’aplicació de les limitacions retributives dels membres de
les corporacions locals. 

DICTAMEN

Antecedents 

En data 14 d’abril de 2014, el señor Jordi Solé i Ferrando, Alcalde-President de
l’Ajuntament de Caldes de Montbui, ha signat el  decret 417/2014 en el qual
s’acordava donar-ne compte al Ple en la propera sessió a celebrar.

El text de la resolució és el que es transcriu a continuació:

“DECRET NÚM. 417/2014

Identificació de l’expedient

Expedient  de  l'Àrea  de  Serveis  Econòmics  núm.  45/2014,  relatiu  al
compliment dels requisits que estableix la disposició transitòria desena de
la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’administració  local  (LRSAL),  respecte  a  l’aplicació  de  les  limitacions
retributives dels membres de les corporacions locals. 

Antecedents

L’article 75 bis de la LRSAL disposa que les retribucions dels membres de
les corporacions locals no podran superar, en el  cas dels municipis de
10.001 a 20.000 habitants, el 50% de la retribució del secretari d’estat per
l’any 2014, és a dir, 35.943,15€. 

La disposició transitòria desena de la LRSAL preveu un règim transitori
per l’aplicació de les limitacions referides al nombre de personal eventual i
càrrecs públics amb dedicació exclusiva. 

Aquesta  disposició  transitòria  desena  estableix  que  les  entitats  que
compleixin  els  tres  requisits  següents  no  se’ls  aplicarà,  amb  caràcter
excepcional,  els límits  previstos a l’article 75 bis  entre d’altres.  Aquest
requisits són:

−Objectiu d’estabilitat pressupostària en la liquidació de 2013, segons el
Sistema Europeu de Comptes.
−Límit  de deute públic,  segons els  criteris  de la  llei  reguladora de les
hisendes locals.
−Compliment del període mitjà de pagament, calculat segons els criteris
que indica la nota del Ministeri d’Hisenda de 14 de gener de 2014.
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Amb motiu de la disposició final sisena, la LRSAL va entrar en vigor el
mateix  dia  de  la  seva  publicació,  d’acord  amb  la  nota  explicativa  del
Ministeri d’Hisenda, les entitats locals podran actuar de la següent manera
per l’aplicació d’aquesta norma.

Pel que fa al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, s’haurà
de  comprovar  el  compliment  a  la  liquidació  de  l’exercici  2013,  en  el
seguiment trimestral del 4t trimestre de 2013.

En relació amb el límit de deute públic, s’haurà de considerar a 31 de
desembre de 2013, d’acord el que disposa l’article 51 i 53 del Reial decret
legislatiu 2/2001, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei
reguladora de les hisendes locals,  en relació amb l’aplicació  del  règim
d’autorització per les operacions d’endeutament.

En referència a l’últim requisit, relatiu al compliment del termini mitjà de
pagament a proveïdors es tindrà en compte pel seu càlcul, als efectes
exclusius  de  l’aplicació  transitòria  desena,  els  criteris  de  la  nota  del
ministeri d’Hisenda del 14 de gener de 2014.  

Aquesta intervenció ha verificat el compliment dels requisits que disposa
la disposició transitòria desena de la LRSAL amb els resultats següents:

El seguiment de l’execució pressupostària del 4t trimestre de 2013 enviat
al Ministeri d’Hisenda el 30 de gener de 2014, determina que la capacitat
de  finançament  de  l’Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui  és  de
2.137.756,79€ per tant, es compleix el principi d’estabilitat pressupostària
(s’adjunta a l’annex 1 d’aquest informe)

Del mateix seguiment pressupostari se’n deriva que el deute públic és de
8.549.233,23€. Aquest import correspon a l’endeutament a llarg termini,
l’entitat no té endeutament a curt termini.

Els ingressos corrents liquidats de l’exercici 2012, calculats d’acord amb
l’article 53 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes local són de 16.551.162,44€. Per
tant,  la  ràtio  d’endeutament  és del  51,62%, inferior  al  110%. Per  tant,
l’entitat  compleix  amb  el  límit  de  deute  públic  (s’adjunta  a  l’annex  1
d’aquest informe).

Pel que fa al tercer requisit, el termini mitjà de pagament a proveïdors,
calculat segons els criteris de la nota del Ministeri d’Hisenda del 14 de
gener de 2014, és de 19,73 dies (s’adjunta a l’annex 2 d’aquest informe).

Per tant, aquesta entitat compleix amb els tres requisits que estableix la
disposició transitòria desena de la LRSAL.
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D’acord amb el certificat del responsable del departament de Recursos
Humans les retribucions dels tres regidors amb dedicació exclusiva són
de 39.552,32€, 38.827,68€ i 38.827,68€. 

Aquest sou és superior al que estableix l’article 75 bis de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, llei de bases del règim local. Pet tant, és d’aplicació l’excepció
de la disposició transitòria desena de la LRSAL.

Els requisits  que estableix aquesta disposició transitòria es compleixen
d’acord amb el que s’ha informat anteriorment.

Per  aquest  motiu  i  d’acord  amb  aquesta  disposició  transitòria  no
s’aplicarà, fins  el 30 de juny de l’any 2015, l’article 75 bis de la LRSAL
sempre que durant aquest termini es compleixen els requisits d’estabilitat
pressupostària, deute públic i període mitjà de pagament que estableix la
LRSAL.

En tot cas els sous dels membres de les corporacions locals no podran
superar, encara que es compleixin els requisits anteriors, els imports que
estableixin les lleis de pressuposts generals de l’estat de cada any.

Pel que respecte a l’any 2014, el sou màxim del tram, segons el nombre
d’habitants d’aquest municipi, és de 50.000€, d’acord amb el Reial decret-
llei 1/2014, de 24 de gener, de reforma en matèries d’infraestructures i
transport i altres mesures econòmiques que ha inclòs una nova disposició
addicional  a la Llei  22/2013, de 23 de desembre, Llei  de Pressuposts
Generals de l’Estat per l’any 2014.

Segons conclusions de l'informe de la Intervenció municipal que consta a
l'expedient,  la  retribució  dels  tres  regidors  amb dedicació  exclusiva  es
troba dins dels límits establerts d’acord amb la normativa legal vigent. 

Fonaments de dret

−Llei 7/1985, de 2 d’abril, Llei de bases del règim local.

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

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

−Llei  27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local.
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−Nota del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de 14 de gener
de 2014, relativa a l’aplicació de la disposició transitòria desena de la Llei
27/2013,  de  27  de  desembre,  de  Racionalització  i  Sostenibilitat  de
l’Administració Local.

−Nota  del  Ministeri  d’Hisenda  i  Administracions  Públiques  del  mes  de
març  explicativa  de  la  Llei  27/2013,  de  27  de  desembre,  de
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local.

−Llei  22/2013,  de 23 de desembre,  Llei  de Pressupostos Generals  de
l’Estat per l’any 2014.

−Reial  decret-llei  1/2014,  de  24  de  gener,  de  reforma  en  matèries
d’infraestructures i transport i altres mesures econòmiques

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

RESOLC: 

Primer.  Comunicar al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques de
l'estat  que  l'Ajuntament  de  Caldes  de Montbui  acompleix  els  objectius
d'estabilitat  pressupostària  i  deute  públic,  que  el  període  mitjà  de
pagament als  proveïdors no sobrepassa en més de 30 dies el  termini
previst en la legislació de morositat i que, per tant, sol·licita que no se li
apliquin les limitacions que, amb caràcter excepcional, marca la Llei de
Racionalització  i  Sostenibilitat  de  l'Administració  Local  a  la  disposició
transitòria desena.

Segon.  Donar compte al Ple de l'Ajuntament de la present resolució en la
primera sessió que celebri.”

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Únic.   Donar  compte  al  Ple  de  l'Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui  de  la
resolució d’alcaldia amb núm. 417/2014 relativa al  compliment dels requisits
que estableix  la  disposició  transitòria  desena de la  Llei  27/2013,  de  27  de
desembre,  de racionalització  i  sostenibilitat  de l’administració  local  (LRSAL),
respecte  a  l’aplicació  de  les  limitacions  retributives  dels  membres  de  les
corporacions locals. 
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19. MOCIONS

19.1.  MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS  D'ERC I  CIU
D'ADHESIÓ  A  LA  COMMEMORACIÓ  DEL  CENTENARI  DE  LA
MANCOMUNITAT DE CATALUNYA.

L’alcalde llegeix literalment la moció.

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Com sempre que es tracta de mocions, passaré la paraula als portaveus, de
major a menor representació, per tant, senyora Grau, si us plau.”

Pren la paraula la senyora Grau:
“Bona nit. Tal com diu la moció, les quatres províncies catalanes el 6 d’abril de
1914 es varen unir i van constituir la Mancomunitat de Catalunya al Palau de la
Generalitat. La primera institució nacional d'autogovern des del 1714 presidida
per Prat de la Riva, per cert mort als 47 anys a Castellterçol. Quatre mesos
després  de  la  constitució  de  la  Mancomunitat  esclata  la  Primera  Guerra
Mundial.  Mentre  a  Europa  es  destrueixen  vides,  pobles  i  monuments,  a
Catalunya la Mancomunitat comença a construir una nació. 
L’objectiu prioritari de la Mancomunitat és dotar a tots els municipis d’escola, de
biblioteca,  telèfon  i  carreteres,  assumeix  les  funcions  dels  serveis  i  crea
organismes com el Servei Meteorològic de Catalunya.
Aquí  a  nivell  local  estem mirant  de  fer  un  acte a la  Torre  Marimón ja  que
aquesta va ser ideada per la Mancomunitat 
Entre les moltes iniciatives programades per commemorar el centenari de la
Mancomunitat  la  Diputació  ha  posat  en  funcionament  la  web
www.mancomunitatdecatalunya.cat que  recomano  a  tots  aquells  qui  tinguin
interès per l’història de Catalunya.
I  és que és  la  història  de  Catalunya  dels  darrers  cent  anys,  la  que ens fa
recordar que a cada pas endavant en l'autogovern del nostre país hi ha hagut
una reacció espanyola recentralitzadora: 

• La Mancomunitat la va liquidar la dictadura de Primo de Rivera al 1925.

•  La  Generalitat  republicana  va  acabar  amb  la  guerra  del  1936-1939  i  la
dictadura del general Franco. 

• I l'Estatut del 2006 per la sentència del Tribunal Constitucional del 2010.

Ara tenim una altra gran efemèride pel  poble de Catalunya i  encara que el
congrés del  Diputats digui  que no a la transferència de la  competència per
convocar la consulta del 9 de novembre, el procés cap a la llibertat del poble
català no s’atura, gràcies.”
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Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, seguidament, senyora Coll, si vol intervenir?”

Pren la paraula la senyora Coll:
“Disculpi,  bé  doncs,  el  nostre  grup  votarà  a  favor  d'aquesta  moció,  també
perquè des de l'àmbit municipal en aquest moment en el plenari, creiem que tot
aquest procés va portar també el posar en valor o va comportar també posar en
valor la tasca des de l'àmbit municipal.
Ja  el  6  d'abril  de  1914  en  el  seu  missatge  de  presa  de  possessió  a  la
presidència de la Mancomunitat de Catalunya, Prat de la Riva destacava també
aquest objectiu municipalista de la institució que complementava i ampliava el
que havia desplegat la Diputació de Barcelona.
Deia que volem que els nostres municipis puguin dotar-se de tots els serveis
d'instrucció,  de policia  urbana i  d'aprofitament  rural  proporcionats  a  la  seva
importància fins arribar entre l'esforç propi i el dels organismes superiors a fer
que no hi hagi ni un sol ajuntament de Catalunya que deixi de tenir, a part dels
serveis de policia, la seva escola, la seva biblioteca, el seu telèfon i la seva
carretera. Per això calen grans institucions culturals i educacionals que creïn la
llum que  ha  de  guiar-nos  per  camins  propis  i  tota  una  xarxa  d'institucions
secundàries, tècniques i professionals i d'humanitats a les poblacions capitals
de comarques que venen a vertebrar la vida Catalana. 
Ja en aquell moment es posava de relleu la importància del món municipal, tan
menystingut  i  tan  maltractat  actualment,  jo  crec  que  com  reafirma  també
aquesta voluntat de reconeixement i el contingut de la moció, gràcies.”

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

Pren la paraula el senyor Olóndriz:
“Si, jo m'adhereixo totalment a la declaració i a la moció tot recordant que és un
primer  assoliment  o  recuperació  d'autogovern  del  nostre  país  que  en  els
darrers anys ens hem passat la vida recuperant i perdent llibertats i autogovern,
i que tenim l'oportunitat d'aconseguir-ne un, ja d'una forma definitiva, la manera
que  la  gent  expressi,  res  definitiu  perquè  precisament  la  voluntat  popular
permet anar millorant i canviant les coses, però que els canvis no siguin perquè
ens imposen o ens prenguin res, que serveixin tota la història de recuperacions
i de creacions de cotes d'autogovern o d'autorganització per assolir-ne una que
no ens pugui ser presa.”

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

Pren la paraula la senyora Pou:
“Gràcies, per no fer-me repetitiva en els meus companys portaveus, realment
estic totalment d'acord i m'adhereixo i donaré suport a aquesta moció, gràcies.”
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Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, doncs passem a la votació.”  

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

 
El  18  de  desembre  de  1913  s’aprovà  el  Reial  Decret  que  facultava  a  les
Diputacions Provincials a mancomunar-se. Els dies 20,  22 i  23 del  mes de
desembre es reuniren a l’antic Palau de la Generalitat la junta de delegats de
les  quatre  diputacions  catalanes  per  tal  de  redactar  l’estatut  de  la
Mancomunitat de Catalunya.

El  8  de  gener  de  1914  els  delegats  de  les  quatre  diputacions  catalanes,
encapçalats pels respectius presidents, van subscriure el projecte d’estatut de
la mancomunitat  i  el  6  d’abril  de 1914 es va constituir  la  Mancomunitat  de
Catalunya, fruit  de la unió de les quatre diputacions i  va ser escollit  com a
President de l’Assemblea de la Mancomunitat de Catalunya el President de la
Diputació de Barcelona,  Enric  Prat  de la  Riba,  que s’erigia com a veritable
inspirador de tot aquell procés.

La institució naixia com a resultat de la suma de capacitats i esforços de les
diputacions catalanes i amb la voluntat de servei a les expectatives de major
reconeixement polític de Catalunya i com a instrument de modernització de les
estructures  existents  i  absents-  des  de  les  viàries  fins  a  les  educatives  i
culturals.

En un període de temps certament breu es van realitzar accions concretes per
a la millora de la qualitat de vida i pel benestar de la ciutadania al temps que es
posaren les primeres pedres d’institucions culturals, científiques i acadèmiques
que han estès la seva actuació fins als nostres dies.

La  Mancomunitat  de  Catalunya  va  significar  una  gran  aportació  al  progrés
social, econòmic i nacional del nostre País i de la seva gent, al mateix temps
que  posà  les  bases  per  a  estructures  i  institucions  culturals,  científiques  i
educatives  que  perviuen  en  el  temps,  entre  d’altres,  l’Institut  d’Estudis
Catalans, la Biblioteca de Catalunya, l’Escola Superior de Belles Arts, l’Escola
Industrial o l’Escola del Treball.

Aquest  any  2014  es  compleixen  100  anys  des  del  naixement  de  la
Mancomunitat,  i,  és  per  això  que  la  Diputació  impulsa  la  commemoració
d’aquesta data tan important, i vol traslladar a la societat l’evidència de la feina
feta per aquesta singular institució.
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Sense la Mancomunitat, sense en Prat de la Riba, en Puig i Cadafalch i tanta
altra gent,  la Catalunya actual  no seria  pas la  mateixa.  Sense ells i  el  seu
esperit  i  el  seu treball  no  seríem on som.  Perquè certament  la  gent  de  la
Mancomunitat sabien el que es feien, com si s’haguessin avançat cent anys en
el temps, com si fos avui mateix, Prat de la Riba escrivia el 1917:

“No hem fet la Mancomunitat per a tenir una Diputació més gran, ni per a donar
a l’ànima catalana un petit cos d’administració subordinada, secundària: una
província. Tots, anant més o menys enllà, qui deturant-se aviat, qui veient lluny
encara el terme del seu ideal, tots volem per a Catalunya un cos d’Estat, tots
sentim que la voluntat popular catalana exigeix  imperiosament, més o menys
accentuades o atenuades, formes d’Estat”

En  conseqüència,  atesos  els  motius  exposats  i  la  normativa  aplicable,  es
proposa al Ple, l’adopció dels següents acords:

Primer.- Adherir-se a la commemoració del centenari de la Mancomunitat de
Catalunya, tot fent extensiva aquesta adhesió a la comunitat veïnal per tal de
participar-ne i programar-ne actes, si s’escau.

Segon.-  Notificar  el  present  acord  a  la  Diputació  de  Barcelona  per  al  seu
coneixement i efectes.

19.2.  MOCIÓ,  AMB  UNA ESMENA TRANSACCIONAL,  QUE PRESENTEN
ELS  GRUPS MUNICIPALS  D'ERC,  PSC I  ICV-EUIA PER  GARANTIR  LA
CONTINUÏTAT DE L’ESCOLA EL CALDERÍ.

L’alcalde  abans  de  llegir  literalment  la  moció,  explica  la  existència  d'una
esmena transaccional i passa la paraula a la senyora Grau, que explica l'abast
de l'esmena transaccional.

Pren la paraula la senyora Grau:
“Bé, bona nit. Tal com aquest mati us he enviat un correu electrònic comentant
que  hi  havia  hagut  un  malentès  amb  la  moció  presentada  pel  Calderí  el
divendres, al migdia, a primera hora de la tarda ens van enviar la modificació
del text i si esteu tots d'acord faríem el canvi del text, és un paràgraf, d'acord?”

Pren la paraula el senyor secretari:
“Estan d'acord? Sí? “

Pren  la  paraula  el  senyor  alcalde  per  llegir  la  moció  un  cop  feta  l'esmena
transaccional  i  a  continuació  passa  la  paraula  a  la  regidora  d'Esquerra
Republicana, senyora Guiteras.
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Pren la paraula la senyora Guiteras:

“Gràcies, bona nit,  Caldes de Montbui té una bona qualitat educativa, des de
les  escoles  bressol  fins  a  l'escola  d'adults,  passant  per  tots  els  nivells
educatius. Aquesta dada podríem suposar-la subjectiva, però hi ha una dada
objectiva  que  la  corrobora  i  és  l'èxit  educatiu  de  l'alumnat  que  acaba
l'escolarització obligatòria, que és de més del 90% -recordem que a Catalunya
és del 75%- i aquest èxit no és pas de l'últim any d'escolarització, sinó que ve
des dels inicis de l'escola, ja que només una bona base aconsegueix aquests
èxits.

Des d'Esquerra Republicana de Catalunya de Caldes de Montbui donem suport
a aquesta moció bàsicament per dos motius:
A Caldes tenim quatre escoles que imparteixen infantil  i  primària obligatòria.
Totes  quatre  són  bones  escoles,  són  escoles  de  qualitat  -ja  he  parlat  de
resultats-.  Totes elles es financen amb diners públics,  cosa que vol  dir  que
totes han d'impartir els mateixos continguts, o dit d'altra manera, l'alumnat que
va  en  aquestes  escoles  ha  d'acabar  la  primària  amb  els  mateixos
coneixements, amb aquells que diu el Departament d'Ensenyament. I és així,
perquè a les nostres escoles hi ha grans professionals que es dediquen a la
seva  professió  i  treballen  per  a  l'educació  d'aquests  infants.  Per  tant,  totes
quatre han d'impartir els mateixos continguts i ho fan, però alhora totes quatre
tenen singularitats que les fan diferents les unes de les altres. Això és riquesa
educativa per al nostre poble. Per continuar tenint aquesta riquesa educativa,
però, cal continuar tenint totes quatre escoles.

D'altra banda, hem de tenir en compte les famílies calderines. Les famílies del
nostre poble ja saben que els  portin a l'escola que els  portin,  els seus fills
rebran una bona educació  i  acabaran l'escolarització  amb un bon nivell  de
coneixements, però també saben que cada escola és singular i és important
que aquestes famílies puguin triar quina escola volen per als seus fills, perquè,
tal  i  com he  dit  i  reitero,  totes  les  escoles  són  bones,  però  cadascuna  té
característiques que la fan única.
Per  això,  perquè  tenim  bones  escoles  i  tenim  escoles  diferents,  no  volem
perdre'n cap. Volem que totes les escoles continuïn fent la bona feina que fan,
volem que totes les escoles calderines continuïn educant els nostres infants,
volem que cada família pugui triar l'escola per als seus infants.  Per tot això
donem suport a aquesta moció.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, senyora Coll”
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Pren la paraula la senyora Coll:
“Si, moltes gràcies, bé, des del grup municipal Socialista també ens hem afegit
a la presentació d'aquesta moció, com en altres ocasions en què hem tractat la
qüestió  de  l'escola  Calderí,  majoritàriament  en  molts  casos  pel  tema de  la
construcció, en aquest cas, també em parlat en el Consell Escolar Municipal.
Creiem doncs,  com hem dit  en altres ocasions,  que no s'ha de tancar  cap
centre educatiu del nostre poble. Que l'educació i la qualitat de l'educació és un
valor i una necessitat pel futur d'un país, d'un poble, i en aquest sentit donem
recolzament a la moció i esperem que d'aquí a les dates que ens fan més por,
tot  això  es pugui  resoldre i  continuem tenint  aquesta escola com fins ara i
millor, gràcies.”

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

Pren la paraula la senyora Romano:
“Bé, gràcies, el nostre posicionament també la subscrivim totalment i votarem a
favor perquè ja des del primer moment nosaltres hem cregut en què el Calderí
ha de ser sí o sí una escola, o ha de ser sí o sí un institut, però el que no
podem deixar perdre és la qualitat educativa que tenim a Caldes i que podem
lloar-nos tots plegats, creiem que des del Parlament i tots els partits polítics ens
hem de posar davant del Calderí fins a l'últim moment. Creiem que nosaltres us
hem posat en contacte amb la nostra diputada directament, la senyora Maria
José perquè crec que són els nostres diputats qui ara els hi toca fer la feina.
Crec que la meva diputada ha deixat la seva tasca molt clara i crec, que des del
primer i fins a l'últim moment, la tindreu al vostre costat i  des de Caldes de
Montbui el Partit Popular també ho defensarà i votarem a favor, gràcies.”

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

Pren la paraula el senyor Olóndriz:
“Evidentment com que també l'he signat estic totalment d'acord amb el que s'ha
dit i amb la reflexió que s'ha fet. Vull recordar que malgrat sigui una decisió que
ha de prendre la Generalitat, i que pren el Departament, és important que el
poble de Caldes amb els seus representants, amb la seva comunitat educativa
en  conjunt,  expressi  d'una  manera  clara  la  seva  voluntat.  Crec  que  queda
resumit en el primer punt “la continuïtat de l'escola” després venen les diferents
fórmules que es poden utilitzar. Crec que en defensa de l'escola i de  l'escola
pública s'ha de fer  tots  els  esforços polítics i  de relació  amb la  Generalitat
perquè no es tanqui el Calderí, per no perdre el Calderí, gual que no perdre cap
altre de les escoles. 
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Hi  ha  aquestes  fórmules,  n'hi  ha  d'altres,  però  en  qualsevol  cas,  des  de
Barcelona, des de la Generalitat han de veure que anem a una i de la manera
que faci  falta,  vull  dir  que no quedi  només amb un paper  i  que si  fa  falta
desplaçar-nos  a  parlar  amb  consellers  i  presidents,  fem-ho  plegats  perquè
segur  que  demostrarem  més  força  i  més  capacitat  de  que  això  sigui  una
realitat, gràcies.”

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

Pren la paraula la senyora Pou: 
“Gràcies, com sóc la darrera, per no fer-me molt repetitiva amb les paraules de
tots els portaveus, només dir que estic totalment d'acord en subscriure aquesta
moció  i  que  esperem que  totes  les  institucions  que  estiguin  implicades  en
aquesta situació puguin donar o, si més no, arribar a una solució més viable per
tots plegats, gràcies.”

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

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

L’Escola El Calderí, que va iniciar la seva activitat el setembre de 2006, amb
aquest  ja  farà  vuit  cursos,  tot  i  les  dificultats  de  no  disposar  d’uns  espais
adequats  per  desenvolupar  la  seva activitat  educativa per  la  manca d’unes
instal·lacions  en  condicions  -l’edifici  havia  d’haver-se  construït,  segons  les
promeses  de  l’administració  educativa,  al  cap  d’uns  tres  anys  de  la  seva
entrada  en  funcionament-  ha  anat  creixent  i  configurant  el  seu  projecte
educatiu a partir del model pedagògic de les comunitats d’aprenentatge, una
alternativa  educativa  que  promou  la  superació  de  les  desigualtats  socials
mitjançant una pràctica educativa solidària, participativa i basada en un diàleg
igualitari. 

El centre acull actualment 284 alumnes i un total de 20 mestres, a banda del
personal no docent, 8 voluntaris i un bon nombre de famílies implicades amb el
seu projecte educatiu, amb la voluntat d’afavorir el procés d’aprenentatge i de
socialització dels infants, així com l’arrelament de l’escola al barri, tot fomentant
la participació, la solidaritat i la convivència. 
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L’escola El Calderí ha anat consolidant-se com una alternativa educativa més
de l’oferta del nostre municipi i ja forma part del mapa educatiu de Caldes de
Montbui  i  hi  està  plenament  integrada.  A  més  l’escola,  oberta  al  barri  del
Bugarai on està ubicat, s’està erigint com un important element de dinamització
sociocultural que afavoreix la integració i la cohesió social en un barri dels més
populars i amb més presència d’immigració del poble. 

En els darrers anys s’ha produït al nostre municipi, com en el conjunt del país,
una davallada de la natalitat,  el  que ha provocat un descens en el  nombre
d’infants  que  s’incorporen  al  sistema educatiu.  Com a conseqüència  es  va
reduir, el curs 2012-13 una línia de P-3 del Calderí pel fet de ser la darrera
escola  creada  al  municipi.  Sembla  que,  de  confirmar-se  la  tendència
demogràfica a la baixa, segons el Departament d’Ensenyament, el curs 2015-
16 podria haver-se de reduir una nova línia a l’oferta de P-3, tot i que seria
preferible aprofitar l’avinentesa per mantenir el nombre d’aules i rebaixar les
ràtios, fet que garantiria una millor atenció educativa com a element clau per
afavorir l’èxit escolar i educatiu de l’alumnat.

En cas de produir-se la reducció d’una nova línia de P-3, si aquesta s’apliqués
un altre cop a l’escola el Calderí suposaria l’inici de la desaparició del centre,
extrem  que  els  grups  municipals  d’aquest  Consistori  consideren  del  tot
inacceptable.  La  desaparició  d’un  centre consolidat  en  l’oferta  educativa de
Caldes, com és l’escola El Calderí,  suposaria una pèrdua pel conjunt de la
població  i  un  empobriment  de l’oferta  educativa,  carregaria  encara més  les
ràtios dels altres centres d’educació infantil i primària per la possible migració
de germans més grans i suposaria una discriminació i  total desconsideració
envers el barri on es troba ubicada, que ja se l’ha fet seva. 

No és el mateix que es perdi una línia en una escola, per alguns anys o en
alguns cursos, que un poble perdi tota un escola.

Atès  que  el  Departament  d’Ensenyament  no  ha  pres  cap  determinació  en
relació a aquesta qüestió i que en d’altres municipis amb una situació semblant
a la que es produeix al nostre, ha optat per la matrícula lliure, i que siguin les
mateixes famílies que puguin escollir el centre per al seus fills i  filles sense
limitacions prèvies.

Atès  que  la  Comissió  d’Ensenyament  i  Universitats  del  Parlament  de
Catalunya,  en  data  20  de  març  de  2014  ja  va  aprovar  per  unanimitat  la
següent Resolució:  
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El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Revisar, en funció de les previsions demogràfiques i de la previsible evolució
de la demanda, la decisió del Departament d’Ensenyament de no oferir places
de P3 del curs 2015-2016 a l’Escola El Calderí, de Caldes de Montbui (Vallès
Oriental), i en cap cas avançar la possible decisió de tancament, que podria
condicionar  aquesta  o  qualsevol  demanda nova,  fins  que no es  tinguin  les
dades definitives de preinscripció per a cada curs.

b) Continuar garantint la continuïtat de la construcció de la Secció d’Institut El
Calderí durant l’exercici 2015.

És per tot això que, a proposta dels grups municipals, el Ple de l’Ajuntament,
acorda: 

Primer. Manifestar la voluntat d’aquest Ajuntament de garantir la continuïtat de
l’escola  El  Calderí  com  a  centre  d’educació  infantil  i  primària  del  nostre
municipi. 

Segon. Instar el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
perquè, en cas que s’evidenciï  que a partir  del curs escolar 2015-16 calgui
reduir una nova línia de P-3 a Caldes de Montbui, aquesta reducció no s’apliqui
de forma automàtica i unilateral a l’escola El Calderí, si no que es deixi llibertat
a les famílies per a l’elecció de centre, d’aquesta manera es garantirà el dret a
escollir  el  centre  educatiu  segons  el  criteri  d’aquestes,  entre  totes  les
alternatives de l’oferta educativa actual. 

Tercer.  Sol·licitar al Departament d’Ensenyament, que estudiï la possibilitat de
baixar les ràtios a P3,tal i com ja va expressar el Consell Escolar Municipal i
garantir,  d’aquesta  manera,  una  millor  atenció  educativa  a  l’alumnat  per
afavorir  l’èxit  escolar,  com  una  oportunitat  d’aprofitar  la  situació  que  ens
proporciona  la  demografia  actual,  almenys  mentre  aquesta  no  es  tornin  a
recuperar.

Quart.-  Comunicar  el  present  acord  a  la  comunitat  educativa  de  Caldes
mitjançant el Consell Escolar Municipal i al Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya.
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19.3.  MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC, PSC I
ICV-EUIA  MANIFESTANT  EL  COMPROMÍS  DE  L’AJUNTAMENT  A  LA
CELEBRACIÓ DEL MULTIREFERÈNDUM.

L’alcalde llegeix literalment la moció.

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Per part d'Esquerra Republicana passo la paraula al regidor Jaume Mauri”

Pren la paraula el senyor Mauri:
“Gràcies  senyor  alcalde,  bona  nit  a  tothom,  bé,  entenem que  Catalunya  a
madurat, vol ser responsable del seu futur, decidir-lo entre els catalans, és per
això que Catalunya vol també entre d'altres coses, a part de decidir qüestions
socials, també vol decidir qüestions nacionals com és la seva independència, la
seva llibertat nacional, per tal de poder construir un nou país on els errors i
fatalitats que hem viscut durant aquesta democràcia espanyola subjugada pels
que van pactar amb els franquistes, els franquistes i els colpistes del 23 F, no
es tornin a repetir en aquest nou estat. Volem viure millor i perquè així sigui
necessitem un estat que procuri pels interessos dels seus ciutadans i pel seu
benestar i per tal que això sigui una realitat, hem de donar als ciutadans allò
que Espanya mai ens ha retornat, la sobirania popular. Segurament això ha
estat així perquè els governants espanyols i catalans que hem tingut fins a dia
d'avui  no  han cregut  en  la  maduresa dels  seus ciutadans,  i  diguem-ho tot,
perquè poguessin servir als interessos del estatus quo que majoritàriament no
són els interessos de l'interès públic general. 
La majoria dels catalans ens veiem capaços de construir aquest nou país i fer-
ho d'una manera pro activa i  això es pot  veure a les organitzacions civils i
polítiques que treballen en la mateixa direcció, tant en l'alliberament nacional
com en l'alliberament social que dia rere dia veiem com proposen iniciatives,
organitzen mobilitzacions multitudinàries i fan reivindicacions que lluiten per un
futur més pròsper i més satisfactori en la cerca de la felicitat.
La Catalunya que volem construir a començat a fer-se des de baix, com cal, i
hem de dotar d'eines necessàries perquè la sobirania popular tingui la veu i el
vot en tot allò rellevant que pot afectar els seus drets, el seu benestar i el seu
futur, sense trampes ni retòriques que toregin aquest dret inalienable.
Una de les eines viables és la que avui es proposa en aquesta moció aprofitant
comicis electorals com per exemple el del 25 de maig per preguntar sobre més
qüestions.  Pel  qui  li  passi  pel  cap  pensar  que  aquesta  proposta  de
multireferendum és un experiment que crea incerteses, només cal posar com
exemple estats que fa anys que ho practiquen amb total normalitat com Suïssa,
com Holanda o ni més ni  menys els Estats Units d'America, on escullen els
governants amb primàries obertes a tot el cens, on els fiscals i caps de policia
són  escollits  per  la  sobirania  popular,  a  part  de  moltíssimes  qüestions  de
interès públic o qüestions polèmiques com per exemple, com es van aprovar
les últimes eleccions allò recreatiu de la Marihuana en segons quins estats o la
legalització dels matrimonis homosexuals.
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A la Democràcia madura no li fa por parlar sobre cap qüestió i té la necessitat
de resoldre-les donant  la  veu al  poble i  així  esperem poder-ho fer  el  9  de
novembre, el 25 de maig i tantes vegades com faci falta. Amb el futur polític de
Catalunya i amb tantes altres qüestions que es puguin plantejar en el futur. En
un  futur  on  Catalunya  ja  tingui  les  estructures  d'un  estat  democràtic  i  una
societat madura i responsable.”

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

Pren la paraula la senyora Coll:
“Bé, moltes gràcies, com en altres ocasions en què hem tractat qüestions de
qualitat democràtica, de participació, d'escoltar als ciutadans, de poder opinar,
de poder participar,  el  nostre grup ens hem afegit  a aquesta moció perquè
entenem va en aquesta línia, no? I esperem que hi hagi molta més consulta a
l'opinió pública, molta més participació, molta més possibilitat d'opinar per part
dels  ciutadans i  també esperem que quan es  doni  l'oportunitat  d'opinar  els
ciutadans,  l'aprofitem i  opinem,  i  donem el  nostre  vot  en  qualsevol  qüestió
referent a l'interès públic.”

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

Pren la paraula el senyor Olóndriz:
“Si, gràcies, bé evidentment jo també em sumo i votaré a favor d'aquesta moció
perquè el que es pretén, no solament fer un acta de votació el mateix dia de les
eleccions  Europees,  que  està  molt  bé  perquè  d'alguna  manera  posem  a
consideració,  es  posa  a  consideració  de  la  ciutadania  temes  concrets,
concretament sobre els cultius transgènics, sobre l'auditoria del deute, sobre la
sobirania energètica i sobre que les ILP, les iniciatives legislatives populars,
puguin ser refrendades també en referèndum. Quatre temes que si els mirem
com estan avui dia en les institucions, la ciutadania o part de la ciutadania i part
dels polítics també notem que queden bloquejades quan arriben els moments
de decidir  o que es prenen decisions poc encertades.  Es pretén fer aquest
exercici de votació, però tan important com el de votació és el de deliberació
prèvia, el debat i la deliberació és una primera onada de preguntes que tenen
intenció  de  repetir-les  i  que  continuïn  en  el  temps  en  la  qual  ens  anem
entrenant, anem practicant una manera d'exercir la democràcia més enllà del
vot, més enllà del vot en un sol moment, sinó a partir de la deliberació, com
deia abans, i del contrast d'opinions. No allargar-me, m'hi afegeixo i repeteixo
que votaré a favor.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, senyora Pou.”
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Pren la paraula la senyora Pou:
“Evidentment  també  em  sumaré  i  votaré  a  favor  i  com  un  país  que  som
democràtics, hem de poder decidir sobre el nostre futur més immediat i entenc
que aquests actes ajuden a que sigui això com una cosa instaurada i que a
més a més aporti que s'acabi convertint amb una rutina ja dins de la nostra
societat. Per tant, evidentment que m'hi sumaré, gràcies.”

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

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

 
El proper 25 de maig de 2014, coincidint amb la celebració de les eleccions
europees,  tindrà  lloc  la  primera  onada  de  Multireferèndum  al  Principat  de
Catalunya. 

Atès que l’objectiu principal d’aquest no és altre que consultar a la població,
mitjançant el vot, el seu posicionament respecte temes que ens són comuns,
demanem al consistori la seva implicació i suport perquè el dia 25 de maig sigui
una  jornada  exemplar  de  compromís  democràtic  i  respecte  a  la  voluntat
popular.

Declarar que en cap cas el Multireferèndum pretén obstaculitzar el transcurs de
la jornada electoral de les eleccions europees i que l’organització de les meses
de vot es realitzarà de forma independent a l’activitat dels col·legis electorals.

En  un  moment  on  la  societat  civil  catalana  està  reclamant,  de  forma
sostinguda, un augment de l’exercici democràtic, el Multireferèndum significarà
un avenç cap un sistema més participatiu i directe, que ens acosta se’ns dubte,
cap una societat més responsable i conscient dels temes que l’envolten. 

Per tot això, els grups municipals d’ERC, PSC i d’ICV-EUiA proposen al Ple de
l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:  

1. Que,  en  atenció  al  caràcter  cívic  i  democràtic  de  la  convocatòria,  el
consistori es comprometrà a vetllar pel bon funcionament de la jornada.

2. La voluntat de facilitar als organitzadors del Multireferèndum l’ocupació
de la via pública per poder muntar les meses de vot pertinents, així com
la cessió del  material  logístic  que es pugui  necessitar i  s’hagi  pactat
prèviament.
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3. Compromís  del  consistori  en  la  difusió  de  la  celebració  del
Multireferèndum,  mitjançant  els mitjans de comunicació institucionals
que estiguin al seu abast.

4. Comunicar aquest acord als organitzadors del Multireferèndum, així com
a les instàncies que es creguin oportunes. 

19.4.  MOCIÓ  QUE  PRESENTA  EL  GRUP  MUNICIPAL  D'ERC  i  ICV-EUiA
REFERENT A LA DECLARACIÓ DEL DIA D’EUROPA.

L’alcalde llegeix literalment la moció.

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Aquests dies parlarem molt d'Europa arran de les eleccions del 25 de maig al
Parlament Europeu, cada cop que s'acosta el Dia d'Europa que és el 9 de maig
que enguany s'escau precisament en el primer dia de la campanya electoral
oficial, és bo renovar el compromís de les forces Europeistes amb el projecte
polític d'integració Europea. Alguns anys des d'aquest Consistori em celebrat el
dia 9 de maig, el Dia d'Europa. Enguany hem considerat adient no fer-ho, atesa
la proximitat dels comicis electorals, però en qualsevol cas sí que és un bon
moment a les portes de l'inici de la campanya electoral per recordar que estem
completament adherits en els principis fonamentals de l'Unió Europea i  en els
valors fundacionals, tot i que algunes deriven de l'actual Unió Europea, no ens
agraden, les volem canviar, les volem millorar, per tant que creiem en la Unió
Europea , però també creiem en un altre Unió Europea. 
En qualsevol cas manifestem el compromís de continuar reconeixent el marc
de la Unió Europea com el marc polític on els Catalans, com a mínim la nostra
formació política així ho pensa, s'ha de desenvolupar a nivell  polític, a nivell
també principalment econòmic i, a més a més, doncs la nostra voluntat, d'un
cop siguem un estat  independent,  poder continuar formant part  del  projecte
Europeu,  però  aquesta  vegada  amb  peu  d'igualtat  amb  la  resta  d'estats
membres.
Passo la paraula a la resta de portaveus, senyora Coll.”

Pren la paraula la senyora Coll:
“Sí, moltes gràcies, el nostre grup en aquesta moció hi votarà a favor, està clar
l'esperit que des del Partit Socialista em tingut sempre Europeista, en aquests
moments que no només el contingut de la moció, sinó les dates en les quals
estem, fa tan rellevant parlar d'Europa, participar respecte a Europa i decidir
respecte a Europa, perquè som Europa. Vull dir que no ens oblidem de pensar
que és una cosa que passa fora, és una cosa que passa dintre, que diàriament
veiem les conseqüències, en les nostres vides, que degut aquest triangle de
dretes que ens governen a Catalunya, Espanya i Europa, perquè estem sota
aquestes circumstancies, les polítiques públiques són les que són i ara ve una
oportunitat per com a mínim canviar un eix d'aquest triangle i esperem que la
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gent sigui participativa, perquè Europa no ens és alíena sinó que som Europa,
gràcies.”

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

Pren la paraula el senyor Olóndriz:       
“Caldes està a Europa, li recordo, sempre estarà a Europa, sempre estarà a
Europa  senyora  Romano.  Jo  m'adhereixo  a  la  declaració  naturalment,  tot
recordant que Europa, la seva, fundacionalment o la seva, s'hauria de basar
en la democràcia i el benestar i malauradament les decisions que es prenen
des d'Europa darrerament, com deies alcalde, no ens agraden, s'ha de canviar
la manera en què Europa tracta o decideix sobre les qüestions socials dels
diferents  països,  qüestions  econòmiques  sobre  com  afrontar  l'atur  i  les
retallades que ens venen d'Europa, les imposicions de la banca a les polítiques
Europees  són  les  que  hem  de  canviar,  les  podem  canviar  anant  a  votar
segurament,  però  en  aquest  cas  donem  suport  al  Dia  d'Europa  com  una
esperança i que puguem avançar en aquest sentit.”

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

Pren la paraula la senyora Pou:
“Gràcies, donaré suport evidentment en aquesta moció perquè el nostre futur
va enllaçat sempre al costat, en el meu parer de la ma d'Europa i hem d'estar
lligats els uns als altres per seguir treballant per millorar, gràcies.”

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

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

El Consell Català del Moviment Europeu ha fet arribar a l’Ajuntament de Caldes
de Montbui la declaració que es transcriu a continuació: 

“Si el lema de la Unió Europea és “Units en la diversitat”, el procés d’integració
europea va aparellat també als conceptes de pau i solidaritat. Pensem que cal
recordar-lo en uns moments com els actuals en que tants dubtes assetgen als
ciutadans colpejats per la crisi i que no veuen propera cap disminució ràpida
d’uns nivells d’atur inimaginables fa una dècada.

Malgrat  que  el  moviment  europeista  té  les  seves  arrels  modernes  a
començaments del segle XX, el procés institucional s’endegà en acabar la IIª
Guerra Mundial i ens ha  portat al Premi Nobel de la Pau concedit l’any 2012.
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Cal destacar la rapidesa en termes històrics! Al Congrés de la Pau de 1849, el
gran  poeta  francès  Víctor  Hugo  ja  tenia  la  visió  d’un  “Senat  europeu”  per
integrar els pobles del continent però augurava que hom trigaria segles per
arribar-hi...I  ara,  en  tres  quarts  de  segle,  tenim  un  Consell  Europeu  que
representa els governs dels estats europeus, i un Parlament elegit al sufragi
universal directe dels ciutadans europeus.

Un somni per generacions no massa anteriors a la nostra però també per a
molts dels nostres veïns. Quina distancia política i econòmica des del Tractat
de París,  que instituïa la Comunitat Europea del Carbó i del Acer, o del de
Roma! Hem avançat en tants fronts...Ja no hi han fronteres ni duanes al nostre
espai  europeu.  Gaudim  d’una  moneda  única  per  a  la  majoria  dels  estats
membres.  Som  el  major  donant  del  món  al  desenvolupament  dels  països
menys afavorits del planeta. Milers dels nostres joves han cursat part dels seus
estudis superiors en un altre estat gràcies a un programa comunitari. Estem
teixint una xarxa de comunicacions realment continental.

La crisi ha palesat la urgència d’avançar en la governança econòmica, tenint
ben present que la unió bancària i la fiscal són premisses necessàries de la
unió política. I això s’ha de fer amb la màxima participació ciutadana.

Ja la pròpia CECA va tenir una “Assemblea comú” de 78 membres designats
pels parlaments dels sis països fundadors. El Tractat de Roma l’amplià a 142
que s’autodenominà “Parlament europeu”. Però aquest no va existir realment,
amb membres votats directament pels ciutadans, fins al 1979. Des d’aleshores,
els poders del Parlament s’han ampliat a cada Tractat. Hom pot dir que ara és
realment colegislador en peu d’igualtat amb el Consell Europeu, competències
pressupostàries incloses.

Per tant, cada elecció del Parlament Europeu ha suposat pràcticament elegir-
ne  un  amb  competències  ampliades  respecte  de  l’anterior.  Perquè  doncs
aquest any s’afirma que és tan especial la votació? Perquè, en base al Tractat
de Lisboa que preveu que el President de la Comissió Europea es nomenarà
tenint  en  compte  els  resultats  de  les  eleccions  al  Parlament,  les  famílies
polítiques europees es presenten a escala europea anunciant el  candidat a
presidir  la  Comissió.  I  això  donarà  al  nou  President,  representant  de  la
majoritària, una força política que cap president ha tingut mai fins ara; força per
coordinar realment als comissaris i per plantar cara al Consell. Això significa la
possibilitat d’una inflexió en totes les polítiques comunitàries, des de l’economia
a les relacions exteriors.

D’aquí que el Consell Català del Moviment Europeu fa una crida al ciutadans
perquè participin més que mai a aquestes eleccions el 25 de maig.”

Per  tot  això,  el  grup d’ERC,  proposa  al  Ple  de  l’Ajuntament  de  Caldes  de
Montbui l’adopció dels següents acords:
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Primer. Adherir-se al contingut de la declaració presentada pel Consell Català
del Moviment Europeu.

Segon. Comunicar aquest acord al Consell Català del Moviment Europa.

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

Des del número 293, de data 14 de març de 2014, fins al número 418, de data
14 d'abril de 2014.

No hi ha intervencions.

21. DESPATX ORDINARI

No hi ha intervencions.

22. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Demano que qui vol intervenir? Només el senyor Olóndriz, endavant.”

Pren la paraula el senyor Olóndriz:
“Una  pregunta  perquè  ho  vaig  veure  ahir,  sinó  hagués  pogut  preguntar-ho
directament,  no? Fa poc es va  inaugurà el  tapat  aquest  de la plaça 11 de
setembre, es va estrenar, cosa que em sembla molt bé, perquè realment queda
molt  millor  com està,  però  s'ha  tornat  a  obrir  per  fer-hi  alguna  intervenció,
només que m'expliqueu o expliqueu a què és deguda aquesta intervenció tan
recent de les mateixes obres, no?”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Si, estem fent els embornals perquè aquesta plaça té un pendent molt clar,
força pronunciat, i al ser una plaça tova, de sauló doncs, i ja ha passat alguna
vegada, aquests últims dies s'ha desplaçat bona part, una part del sauló. 
Per tant, el que estem fent és fer uns grans embornals per evitar que l'aigua
baixi cap a la plaça del Lleó, és senzillament això, a part queda instal·lar bancs,
implantar l'arbrat, en el temps que sigui més idoni per l'arrelament dels arbres i
acabar  el  pipican,  aquestes  són  les  actuacions  que  queden  pendents  per
acabar l'arranjament d'aquest nou espai.
Molt bé, si per part dels regidors i regidores no hi ha més paraules? Acabem
aquí el ple.”   
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L’alcalde aixeca la sessió a les 22 hores i 13 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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