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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió

Núm.:  13 / 2015
Caràcter: Ordinari 
Data: 24 de setembre de 2015
Horari: 20’00 hores 
Lloc: Sala de Plens

Assistents

Jordi Solé i Ferrando, regidor
Isidre Pineda i Moncusí, regidor
Maria Pilar Aznar i López, regidora
Vicenç Personat i Pallarès, regidor
Jaume Mauri i Sala, regidor 
Josep Ramon Marañés i Vidal, regidor
Roser Guiteras i López, regidora
David Través i Ambrosio, regidor

Alexandra Redondo Ibáñez, regidora 
Anna Mata Domènech, regidora

Francesc Coral Prades, regidor 
Maria Dalmau Xalabarder, regidora 

Francisco Javier Ortega Guillén, regidor
Carla Millán Peñaranda, regidora 

Franscisco Martínez Boluda, regidor 

Montserrat Romano Bosch, regidora 

No Assistents

Núria Carné i Navarro, regidora

Secretari

Maria Remei Sala Leal, secretària gral.
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Ordre del dia

1.  Aprovar  els  esborranys  de  les  actes  de  les  sessions  plenàries
següents:

1.1. Sessió ordinària de data 30 de juliol de 2015.
1.2. Sessió extraordinària de data 2 de setembre de 2015.

2. Aprovar les dues festes locals de Caldes de Montbui per l'any 2016.
Exp. núm. 3.1.1/2015 d'Indústria i Empresa.

3.  Aprovar  els  dos  diumenges  o  festius  addicionals  amb  obertura
comercial autoritzada per a l'any 2016 a Caldes de Montbui.  Exp. núm.
4.5/2015 de Comerç.

4. Aprovar el Compte General de l’exercici 2014. Exp. núm. SEMC 21/2015
de l’Àrea Econòmica.

5.  Aprovar  el  Pla  Econòmic  Financer  (2015-2016),  en relació de la  Llei
orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera. Exp. núm. SEMC 66/2015 de l’Àrea Econòmica.

6.  Aprovar  la  declaració  de  les  obres  per  a  realitzar  la  instal.lació
d'enllumenament, senyalització i acústica d'emergència a l'Institut Manolo
Hugué d’especial interès. Expedient núm. 65/2015.

7. Aprovar donar compliment a la Sentència de 8 de juny de 2015 de la
Secció 4ª de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya,  recurs d’apel·lació 315/2014, entre altres acords,
expedient  contenciós  número  2013_133-G1500-2014-000002  de  Serveis
Generals.

8. Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de 8 de setembre
de  2015,  pel  qual  s’acorda  aprovar  les  obligacions  trimestral  de
subministrament d’informació corresponent al segons trimestre de 2015
de les entitats que formen la Corporació Local. Exp. núm. SEMC 27/2015
de l’Àrea Econòmica.

9.  Coneixement  de  comunicacions  oficials  i  coneixement  de  decrets
d'alcaldia.
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10. Mocions d'urgència

Moció que presenten els grups municipals d'ERC, CiU i  UPC al  Ple de
l'Ajuntament  de  suport  a  l’acollida  de  població  refugiada  víctima  dels
conflictes armats a la mediterrània.

11. Precs, preguntes i interpel·lacions

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

L’alcalde obre la sessió.

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Bon vespre. Comencem el  ple d'aquest mes. Vull  excusar l'absència de la
regidora d'ERC, la senyora Núria Carné, que per motiu personals no pot assistir
avui al ple, i seguidament els demano un minut de silenci a la memòria  de qui
fou regidor d'aquesta corporació, el senyor Pepe Navarro.
Vull manifestar, si m'ho permeteu, en nom de tota la corporació el condol als
seus familiars i amics més propers.
Pasem doncs, a l'ordre del dia.

1.  APROVAR  ELS  ESBORRANYS  DE  LES  ACTES  DE  LES  SESSIONS
PLENÀRIES SEGÜENTS:

1.1. SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 30 DE JULIOL DE 2015.

No hi ha intervencions.

En conseqüència el Ple, per unanimitat dels presents [16 vots favorables dels
membres dels grups municipals d’ERC (8); SOM CALDES (2);  CiU (2); del
PSC (2);  UP CALDES (1) i  del  PPC (1)],  aprova l’esborrany de l’acta de la
sessió del dia 30 de juliol de 2015.

1.2. SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 2 DE SETEMBRE DE 2015.

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 (8); SOM CALDES (2);
CiU (2); del PSC (2); UP CALDES (1) i  del PPC (1)],  aprova l’esborrany de
l’acta de la sessió del dia 2 de setembre de 2015.
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2. APROVAR LES DUES FESTES LOCALS DE CALDES DE MONTBUI PER
L'ANY 2016. EXP. NÚM. 3.1.1/2015 D'INDÚSTRIA I EMPRESA.

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 Ortega:
«Primer, vull agrair les mostres de condol en vers al nostre amic el senyor Pepe
Navarro i sobre aquest punt vull manifestar que el nostre vot serà favorable.»

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [16 vots
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (8); SOM CALDES (2);
CiU (2); del PSC (2); UP CALDES (1) i del PPC (1)],

             
              ACORDA:

   
Identificació de l’expedient

Expedient número 3.1.1/2015 d’Indústria i Empresa, relatiu a l’aprovació de les
dues festes locals a Caldes de Montbui per al 2016.

Antecedents

1. D'acord amb l'Ordre EMO/168/2015, de 25 de maig, per la qual s'estableix el
calendari  oficial  de festes laborals per a l'any 2016, es publiquen  les festes
laborals a Catalunya durant el 2016 que seran:

1 de gener (Any Nou).
6 de gener (Reis).
25 de març (Divendres Sant).
28 de març (Dilluns de Pasqua Florida).
16 de maig (Dilluns de Pasqua Granada).
24 de juny (Sant Joan).
15 d’agost (l’Assumpció).
12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya).
1 de novembre (Tots Sants).
6 de desembre (Dia de la Constitució).
8 de desembre (la Immaculada).
26 de desembre (Sant Esteve).

2. A més de les festes esmentades, es fixaran dues festes locals, retribuïdes i
no  recuperables,  a  proposta  dels  ajuntaments,  que  s'hauran  d'aprovar  en
sessió  plenària,  el  resultat  de  la  qual  s'haurà  de  notificar  al  Departament
d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, abans del proper 30 de
setembre.
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3.  Per  a  l'elecció  de  les  dues  festes  locals  del  2016,  s'ha  consultat,  amb
resposta oberta,  a totes les activitats empresarials del municipi, associacions
empresarials, entitats associatives, escoles i grups municipals.

4.  Tancat  el  període de consulta,  s'han rebut  propostes  diverses,  entre  les
quals es contemplen el dilluns 2 de maig de 2016 i el dilluns 10 d'octubre de
2016, ambdues amb el recolzament de la Unió de Comerciants i Industrials de
Caldes de Montbui, i la segona també amb la representativitat més alta del total
de consultes realitzades (28,26 %).

5. L’informe jurídic acredita la legalitat de la proposta.

Fonaments de dret  

-   Ordre EMO/168/2015, de 25 de maig, per la qual s'estableix el  calendari
oficial de festes laborals per a l'any 2016.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Aprovar les dues festes locals del municipi de Caldes de Montbui per a
l’any 2016 els dies:

 Dilluns, 2 de maig de 2016. 
 Dilluns, 10 d’octubre de 2016 (Dilluns de Festa Major).

Segon. Notificar l’acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat
de Catalunya abans del 30 de setembre de 2015, i a la resta de persones i
entitats interessades.

3.  APROVAR  ELS  DOS  DIUMENGES  O  FESTIUS  ADDICIONALS  AMB
OBERTURA COMERCIAL AUTORITZADA PER A L'ANY 2016 A CALDES
DE MONTBUI. EXP. NÚM. 4.5/2015 DE COMERÇ.

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 (8); SOM CALDES (2);
CiU (2); del PSC (2); UP CALDES (1) i del PPC (1)],

             
                 ACORDA:
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Identificació de l’expedient

Expedient  número  4.5/2015  de  Comerç,  relatiu  a  l'aprovació  dels  dos  dies
festius addicionals d'obertura comercial autoritzada a Caldes de Montbui per a
l'any 2016.

Antecedents

1.  La Generalitat  de Catalunya  va  aprovar  la  Llei  3/2014,  de  19 de febrer,
d'horaris comercials i de mesures per a determinades activitats de promoció, i
contempla,  en  la  disposició  addicional,  que  els  ajuntaments  puguin  tenir  la
possibilitat  de  substitució  de  dates  del  calendari  d'obertura  comercial
autoritzada, i en l'article 1.c) el nombre de diumenges i festius en què poden
romandre  oberts  els  establiments  comercials,  en  vuit,  més  dos  festius
addicionals que podrà fixar cada ajuntament.
 
2.  L'Ordre  EMO/156/2015,  de  22 de  maig,  estableix  el  calendari  d'obertura
comercial en diumenges i dies festius per als anys 2016 i 2017, que per a l'any
2016 són:

3 i 10 de gener.
3 de juliol.
15 d'agost.
6, 8, 11 i 18 de desembre.

3.  En cas de no comunicar  els  dos festius addicionals d'obertura comercial
autoritzada per a Caldes de Montbui, l'article 6 de l'Ordre, s'entendran com a
dates escollides i aplicables per a l'any 2016, el dia 1 de novembre i el dia 4 de
desembre.

4. S'ha realitzat una consulta als comerços de Caldes de Montbui (172) i a la
Unió de Comerciants i Industrials de Caldes de Montbui (UCIC) sobre els dos
diumenges o festius addicionals d'obertura comercial per a l'any 2016. S'han
elegit els dies 20 de març i 4 de desembre com a preferents. Aquestes dates
coincideix respectivament amb el Mercat de l'Olla (19 i 20 de març) i la Fira de
Nadal (3 i  4 de desembre), esdeveniments de gran afluència de visitants al
municipi.

5. L’informe jurídic acredita la legalitat de la proposta

Fonaments de dret  

-   Llei  3/2014,  del  19 de febrer,  d'horaris i  de mesures per a determinades
activitats de promoció.
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-  Ordre EMO/156/2015,  de  22 de maig,  per  la  qual  s'estableix  el  calendari
d'obertura dels establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys
2016 i 2017.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer.  Aprovar,  amb  el  suport  de  la  UCIC,  els  dos  diumenges  o  festius
addicionals amb obertura comercial autoritzada per a l'any 2016 a Caldes de
Montbui, el 20 de març i el 4 de desembre.

Segon.  Notificar l’acord a la Direcció General de Comerç de la Generalitat de
Catalunya abans del 30 d'octubre de 2015 i a la resta de persones i entitats
interessades.

4.  APROVAR  EL COMPTE  GENERAL  DE L’EXERCICI  2014.  EXP.  NÚM.
SEMC 21/2015 DE L’ÀREA ECONÒMICA.

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 la senyora Romano:
«Bon vespre a tothom. A la liquidació del 2014 es constata que s'incompleix la
regla de la despesa, d'acord amb la informació que es despren de la liquidació i
de l'informe de la interventora municipal de data 14 d'abril de 2015, la base de
la despesa de l'exercici 2014 era ja en aquells moments de 14.011,453 euros
que correspon a un increment del 7,02 respecte a la base de l'exercici anterior,
per tant l'ajuntament incompleix la regla de la despesa, així com ho remarca
l'informe de la pròpia interventora i com sabem que aquesta informació no es
procedís el juliol passat a fer un Pla econòmic i finacer com indica l'estat, per
tant com compendran el notre vot no por ser positiu, doncs, també indica el
pressupost  2015,  del  desembre  de  2014,  s'havia  de  tenir  molta  cura  en
l'execusió de les aplicacions i això no s'ha fet. Gràcies.»

Pren la paraula el senyor Marañés:
«Bon vespre, entenc que el juliol passat es refereix fa tres mesos o dos. De fet
el Pla estava fet, ja estavem treballant, ja l'estavem complint però l'hem pogut
portar per temps fins aquest Ple per aprovar-lo, que de fet és el punt que ve
després.  És més, ja en la pròpia inversió ja erem conscients que s'havia d'anar
diluint durant els anys.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Hi  ha  més  intervencions  abans  de  la  votació?  No?  Doncs  passem  a  la
votació.»
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En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per  majoria absoluta dels presents
[10 vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (8) i del PSC
(2); 5 abstencions de SOM CALDES (2);  CiU (2) i d'UP CALDES (1); i 1 vot en
contra del PPC (1)],             

          ACORDA:
   
Identificació de l’expedient

Expedient número 21/2015 de l’Àrea Econòmica, corresponent a l’aprovació del
Compte General de l’exercici 2014 de l’Entitat.

Antecedents i Fonaments de dret

Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2014 van ser sotmesos a
informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual va emetre el seu dictamen
en data 30 de juliol de 2015.

Exposat el Compte General, al públic, en el Butlletí Oficial de la Província de 10
d’agost de 2015 i en el tauler d’anuncis de la Casa Consistorial, pel període
reglamentari,  no  se’n  varen  formular  reclamacions,  al·legacions  ni
observacions.

Articles 208 a 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el  Text  refós de la Llei  reguladora de les hisendes locals i  l’Ordre
EHA/4041/2004, de 23 de novembre, mitjançant la qual s’aprova la Instrucció
del model normal de comptabilitat local.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer.  Aprovar el  Compte General  de l’exercici  2014, integrat pel  del propi
Ajuntament de Caldes de Montbui, el de la societat municipal Gestió Municipal
de Serveis, SA i el de la societat municipal Caldes Habitatge, SL.

Segon.  Rendir  els  esmentats comptes a la  Sindicatura de Comptes d’acord
amb el conveni signat, en data 18 de desembre de 2009, entre el president del
Tribunal de Comptes i el síndic major de la Sindicatura de Comptes, per a la
coordinació  de  la  rendició  telemàtica  dels  comptes  generals  de  les  entitats
locals.
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5. APROVAR EL PLA ECONÒMIC FINANCER (2015-2016), EN RELACIÓ DE
LA  LLEI  ORGÀNICA  2/2012,  DE  27  D'ABRIL,  D'ESTABILITAT
PRESSUPOSTÀRIA  I  SOSTENIBILITAT  FINANCERA.  EXP.  NÚM.  SEMC
66/2015 DE L’ÀREA ECONÒMICA.

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

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Hi ha intervencions? Sí? Doncs fem-ho de major a menor. Senyora Romano.

Pren la paraula la senyora Romano:
«Moltes gràcies senyor alcalde. Seguint una mica amb el punt anterior, tal com
deia el senyor Marañés, aquesta informació que no cumpliem la Llei ve d'un
decret  del  passat  abril,  vull  dir,  que  des  de  l'abril  vostés  ja  sabien  que
incumplien i  que haurien de fer un Pla financer i  fins a dia  d'avui  no l'hem
presentant, per tant estem fora de termini. 
Veient  també  l'informe  que  se'ns  ha  presentat  entenem  que  no  inclou  els
mínims que la mateixa llei ens diu. 
No  inclou,  aquest  Pla  financer,  les  causes  d'inclumpliment  de  l'objectiu
establert,  per exemple les previsions d'ingressos i despeses, la quatificació i
calendari d'aplicacions de les mesures incloses en el pla. Aquestes coses que
són els mínims que la llei ens diu que ha d'haver en aquest pla no existeix. 
Com poden entendre nosaltres no podem votar a favor d'un pla econòmic que
no respecta ni els mínims que ens marca la llei. Per tant, nosaltres votarem en
contra. Gràcies.»

Pren la paraula el senyor Martínez:
«Moltes  gràcies  i  bona  tarda.  El  nostre  vot  serà  en  contra  de  l'aprovació
d'aquest  pla.  En primer  lloc,  apreciem l'esforç  de  l'equip  de  govern  per  fer
aquest pla. Però veiem que manquem requisits de l'article 21 de la llei.
Però més important que els requisits que marca l'article 21 de la llei és que no
és creible. Podriem començar a discutir variacions, de fet quan es fa un pla
sobre les dades que tenim avui  i  parlar  del  futur  sempre és una cosa que
resulta complicada i fer previsions és molt complexa.
Però  de fet  em centraré  en una dada.  Una dada més gran i  la  dada més
important  que  hi  ha  en  aquest  pla  és  l'import  de  la  xifra  de  l'execusió  del
parking de les Hortes. Segons el pla,  896.000 euros l'any 2016. Això és el que
diu el pla. Segons la informació que disposem, el senyor Personat, el Ple de 30
de  juliol  es  va  dir  que  s'havia  de  començar  les  obres  abans  del  31  de
desembre, per no perdre la subvenció. El temps d'execusió del parquing són 15
mesos i segons la pàgina 412 i 413 del pla d'execusió de les obres, hi ha un
pla, un diagrama gand, i es diu quan estan fetes les despeses. 
Si apliquem aquest diagrama gand ens surt que al 2016 no són 896,000 euros
sino que són 1.631.000 euros la despesa pel parquing de les Hortes. Tenim
una diferència de 734.000 euros.
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Estem parlant  de futur  i  entenc que es puguin  forçar  els  números però en
aquest cas es forcen en 734.000 euros i entenc que el Pla està mal fet. No
tindrem un 1,79 l'any que ve, com a mínim tindrem un 8%. Gràcies.»

Pren la paraula la senyor Dalmau:
«Gràcies  i  bona  tarda  a  tothom.  Nosaltres  en  aquest  punt  el  que  sí  que
vuldriem  és  una  mica  més  d'informació  en  el  sentit  de  què  és  el  que  va
provocar l'increment d'aquesta despesa de l'any anterior i tambè una pregunta
que tambè mirant cap al futur creiem que és important. Que és el fet de saber
fins a quin punt aquest pla ens pot condicionar o limitar tenint en comte que
tenim una inversió important com és l'aparcament de les hortes. 
Com ens veuriem limitats  a  l'hora  d'haver  de  cometre  alguna altra  inversió
important que es pugui plantejar. Potser avui no la tenim a la vista però que es
pugui plantejar en els propers mesos. Ens preocupa que aquesta inversió que
és molt important, del parquing de les hortes, ens estigui hipotecan, en certa
manera. en els propers anys. Gràcies.»

Pren la paraula la senyora Mata:
«Bon vespre  a  tothom.  Una  mica  en la  línia  de  les  darreres  intervencions,
nosaltres  considerem  que  hi  ha  una  mala  previssió  de  la  despesa,
especialment quan ja es preveu que el proper any s'haurà de fer un altre pla,
com deia  la  companya,  pel  tema de  l'aparcament.  Volem tralladar  aquesta
lectura que fem nosaltres sense entrar en masses tecnicismes. Gràcies.»

Pre la paraula el senyor Marañés:
«Bon  vespre.  Començarem  explicant  que  és  la  regla  de  despesa,  que
simplement vol dir que hem trencat, hem pressupostat més d'1,5% de despesa
en  relació  amb  l'any  anterior.  Econòmicament  ni  és  catastròfic,  ni  estem
arruinats, tot el contrari. 
Llavors, havent explicat això, intentaré anar responent a tots.
Pel que fa a la senyora del PPC que comentava el pla tempo, de fet el senyor
Boluda en la seva intervenció ha explicat el tempo del parquing, o sigui que en
l'expedient  deu  ser,  suposo.  Entenc  que  el  pla  cumpleix  tots  els  requisits
reglamentaris, sino no l'haguesim fet. I si l'aprovem avui és perquè anem amb
termini  per  aprovar-lo.  No  aprovem fora  de  termini  ni  cap  cosa.  No  estem
forçant res, de fet és la realitat, vostè ha fet un tempo màgic del parquing, però
també podria ser que comencessin les obres pel motiu que fos a l'abril  o al
maig i tot el seu càlcul es desmonta. A data d'avui hem cregut que són les
dates  reals  que  estem  presentant  en  aquest  pla  i  creiem  que  seran  les
correctes. 
L'augment de despesa del 2014, bàsicament està centrat en tres factors: 
Un va ser el  pont,  820.000 euros, tot  i  la subvenció va ser un augment de
despesa, vull dir la incongruència d'aquesta regla és que en aquell mateix any
ens  va  caure  la  sentència  de  Les  Cremades  i  van  tenir  que  pagar  una
expropiació de l'aparcament i llavors aquest conjunt va pujar aproximadament
1.100.000 euros, que va ser el que ens va fer trencar la famosa regla aquesta. 
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Però  en  el  mateix  any  que  trencavem  això,  teniem  més  d'1.500.000  de
romanent. Crec que he contestat a tothom.»

Pren la paraula l'alcalde:
«Vull aclarir que totes les ràtios financeres i econòmiques que reflecteixen els
Comptes  Generals  i  altres  documents  comptables  i  financers,  la  regla  de
despesa és la menys relevant de totes. 
Els darrers anys des del ministeri d'hisenda ha augmentat la fiscalització i la
duressa  de  la  fiscalització  a  les  entitats  públiques,  molt  especialment  als
ajuntaments, fa uns anys no existia, o no existia amb tanta duressa, però en
qualsevol cas el que vull deixar clar és que de fet acaben d'aprovar el Compte
General de 2014, amb unes ràtios totes positives i totes aquestes ràtios molt
més significatives i molt més que la regla de la despesa.»

Pren la paraula la senyora Dalmau:
«Simplement que havia fet una segona pregunta? Sí? Gràcies.» 

Pren la paraula el senyor Marañés:
«Disculpi. El futur no ens condiciona en res. Aquesta regla és tan extrambótica
que  al  2013  teniem  una  despesa  total  d'aproximadament  uns  13.200.000
milions d'euros, al 2014  la trenquem i ens anem al 14.000.000 milions d'euros,
però la pròpia norma diu que jo al 2015 si haguessim volgut ens haguessim
pogut endeutar en funció d'aquests 14.000.000 milions d'euros, per tant dius
trenco una regla però em permetés gastar-ne sobre el trencament d'aquesta
regla. Per tant, condicionar... condicionar, no ens condiciona. 
Possiblement  si  tornem a  realitzar  una  obra  gran  i  en  anys  anteriors  hem
contingut  la  inversió,  possiblement  la  tornem a  trencar.  És  el  peix  que  es
mosega la cua, però no ens condiciona.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«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 [8
vots  favorables  dels  membres del  grup municipal  d’ERC (8);  6  abstencions
SOM CALDES (2);  CiU (2) i del PSC (2);  i 2 vots en contra d'UP CALDES (1) i
del PPC (1)],

              ACORDA:

Identificació de l’expedient

Expedient número 66/2015 de l’Àrea Econòmica, corresponent a l’aprovació del
Pla  Econòmic  Financer  (2015-2016)  per  l'incompliment  de  la  regla  de  la
despesa a la liquidació del pressupost de l'exercici 2014, en relació de la Llei
orgànica  2/2012,  de  27  d'abril,  d'estabilitat  pressupostària  i  sostenibilitat
financera. 
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Antecedents  

1. En  base a la informació que es desprèn de la liquidació del pressupost de
l'exercici 2014, en la qual es constata l'incompliment de la regla de la despesa. 

2. D'acord amb el que disposa la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat
pressupostària  i  sostenibilitat  financera,  en  referència  a  l'incompliment  dels
objectius d'estabilitat pressupostària, en el sentit que el Ple haurà de aprovar
un  Pla  Econòmic  Financer  per  regularitzar  els  objectius  d'estabilitat
pressupostària en el termini d'un any (any en curs i següent).

3.  Segons  les  estimacions  d'ingressos  i  despeses  que  consten  en  el  Pla
Econòmic  Financer  (2015-2016)  es  complexen  els  objectius  d'estabilitat
pressupostària, regla de la despesa i objectiu de deute.  Aquestes estimacions
són les següents:

Ingressos
Real 2014

(euros)

Estimació
2015

(euros)

Estimació 2016
(euros)

Cap1-Impostos Directes 8.454.246 8.275.000 8.275.000

Cap2-Impostos Indirectes 119.178 150.000 150.000,00

Cap3-Taxes i altres ingressos 3.659.087 3.604.869 3.604.133

Cap4-Transferències corrents 3.932.418 4.686.534 4.691.608

Cap5-Ingressos patrimonials 101.501 103.052 103.052

Cap7-Transferències  de
capital

1.166.140 423.106 0

Cap9-Passius financers 2.173.948 960.650 0

TOTAL 19.606.518 18.203.444 16.824.762

Despeses Real 2014
(euros)

Estimació
2015

(euros)

Estimació 2016
(euros)

Cap1-Despeses de personal 7.182.729 7.306.990 7.109.701

Cap2-Despeses  de  béns
corrents i serveis

5.987.729 5.771.086 5.417.384

Cap3-Despeses financeres 135.058 168.806 164.700

Cap4-Transferències corrents 804.642 849.299 823.820

Cap6-Inversions reals 2.162.479 2.149.233 2.333.234

Cap7-Transferències  de
capital

15.415 137.820 1.000

Cap9-Passius financers 1.870542 1.488.537 1.400.000

TOTAL 18.158.396 17.871.772 17.249.840
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Objectius d'estabilitat
pressupostària

Real 2014
(euros)

Estimació 2015
(euros)

Estimació 2016
(euros)

Capacitat/necessitat  de
finançament  (límit  ha  de  ser
positiu)

610.864 473.587 1.536.385

Regla de la despesa 7,92% (límit 1,5%) 0,21% (límit 1,3%) 1,79% (límit 1,8%)

Objectiu de deute (límit 110%) 57% 51% 43%

4. Vist l'informe de la intervenció municipal.

Fonaments de dret

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

 Llei orgànica 4/2012, de 28 de setembre, per la qual es modifica la
Llei  orgànica  2/2012,  de  27 d’abril,  d'estabilitat  pressupostària  i
sostenibilitat financera.

 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.

 Ordre  HAP/2105/2012,  de  l'1  d'octubre,  per  la  qual  es
desenvolupen  les  obligacions  de  subministrament  d'informació
previstes  a  la  Llei  orgànica  2/2012,  de  27  d’abril,  d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.

 Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la qual es modifica
l'ordre  HAP/2105/2012,  de  l'1  d'octubre  per  la  qual  es
desenvolupen  les  obligacions  de  subministrament  d'informació
previstes  a  la  Llei  orgànica  2/2012,  de  27  d’abril,  d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.

 Ordre  del Departament d’Economia i Coneixement 138/2007, de 27
d'abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens
locals.

 Nota informativa, de 6 de febrer de 2015, en relació al règim de
tutela financera dels ens locals per a l'exercici 2015.
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Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer.  Aprovar  el  Pla  Econòmic  Financer  (2015-2016)  d'acord  amb  les
estimacions que  s’adjunten en l’annex 1 d'aquesta proposta.

Segon. Trametre al Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat
de Catalunya la documentació corresponent. 

6.  APROVAR  LA DECLARACIÓ DE LES OBRES PER A REALITZAR  LA
INSTAL.LACIÓ  D'ENLLUMENAMENT,  SENYALITZACIÓ  I  ACÚSTICA
D'EMERGÈNCIA A L'INSTITUT MANOLO HUGUÉ D’ESPECIAL  INTERÈS.
EXPEDIENT NÚM. 65/2015.

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

Pren la paraula el senyor Coral:
«Gràcies, bona nit. Només vull fer un apunt i és que en el Ple del mes de juliol
també vam aprovar una bonificació pel que feia al Centre Democràtic, és a dir,
en  l'àmbit  cultural  i  també en l'àmbit  de  l'ensenyament  també està  bé  que
intentem  afavorir  el  que  siguin  les  obres,  donat  el  seu  especial  interès.
Gràcies.»

Pren la paraula l'alcalde:
«Passem a la votació d'aquest punt.»

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [16 vots
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (8); SOM CALDES (2);
CiU (2); del PSC (2); UP CALDES (1) i del PPC (1)],

            
             ACORDA:

Identificació de l’expedient

Expedient  núm.  65/2015  relatiu  a  la  sol·licitud  de  bonificació  per  obres
d’especial  interès de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres per
realitzar  la  instal·lació  d’enllumenat,  senyalització  i  acústica  d’emergència  a
l’Institut Manolo Hugué.

Antencedents

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, ha sol·licitat
una llicència urbanística per a realitzar la instal·lació d’enllumenat, senyalització
i acústica d’emergència a l’Institut Manolo Hugué, a la finca situada al carrer
Josep Germà, núm.2

14



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

L’article  6  de  l’Ordenança  reguladora  de  l’Impost  sobre  Construccions,
Instal·lacions  i  Obres,  indica  que,  en  el  cas  que  el  Ple  de  la  Corporació
determini que les obres es consideren d’especial interès o utilitat municipal per
concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de
l’ocupació, s’aplicarà una bonificació sobre la quota de l’impost del 75 %.

Les obres que tenen per  objecte la millora i  adequació a la normativa dels
edificis  on es duen a terme activitats  d’interès cultural  es consideren obres
d’especial interès.

Fonaments de dret

Article  6  de  l’Ordenança  fiscal  reguladora  de  l’Impost  sobre  Construccions,
Instal·lacions i Obres.  

Article 103 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. 

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Declarar que les obres sol·licitades pel Departament d’Ensenyament de
la  Generalitat  de  Catalunya  i  per  a  dur  a  terme  obres  per  a  realitzar  la
instal·lació  d’enllumenat,  senyalització  i  acústica  d’emergència  a  l’Institut
Manolo  Hugué,  es  consideren  obres  d’especial  interès  per  concurrència  de
circumstàncies de caire cultural.

Segon.  Concedir  una  bonificació  del  75  %  de  la  quota  de  l’Impost  sobre
Construccions,  Instal·lacions  i  Obres  a  les  obres  indicades,  a  l’empara  de
l’article 6è de la vigent Ordenança reguladora.

Tercer.  Comunicar  els  presents  acords  a  l’Àrea  de  Serveis  Econòmics  i  al
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
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7. APROVAR DONAR COMPLIMENT A LA SENTÈNCIA DE 8 DE JUNY DE
2015 DE LA SECCIÓ 4ª DE LA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
DEL  TRIBUNAL  SUPERIOR  DE  JUSTÍCIA  DE  CATALUNYA,  RECURS
D’APEL·LACIÓ  315/2014,  ENTRE  ALTRES  ACORDS,  EXPEDIENT
CONTENCIÓS  NÚMERO  2013_133-G1500-2014-000002  DE  SERVEIS
GENERALS.

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 la senyora Romano:
«Gràcies. Abans de plantejar-nos què votarem en aquest punt vuldriem explicar
que nosaltres estem d'acord a que es doni cumpliment a la sentència, com no
podria  ser  d'una  altra  manera.  Ara  bé,  ens  agradaria  que  el  govern  ens
expliquès més detalladament com pensen cumplir aquesta sentència i quines
són les modificacions que vostès plantejan, perquè segons la proposta no ens
acaba de quedar massa clar i ens agradaria que ens expliquessin quin és el
seu acatament de la sentència. Gràcies.»

Pren la paraula el senyor Martínez:
«En aquest  cas hi  ha dos acords a prendre.  En el  primer no hi  tenim cap
inconvenient a votar a favor però el segon, sincerament, no l'entenc. 
He  revisat  tot  l'expedient  i  no  he  vist  cap  explicació,  ni  cap  informe  de
secretaria,  no  sé  si  és  pertinent  o  no,  ni  cap  informe  de  l'advocat  de  la
corporació, ni de cap altre servei jurídic explicant això. Si pugués votar a favor
del primer i en contra del segon? Sé que no pot ser així que votaré en contra.
Gràcies.»

Pren la paraula la senyora Millan:
«Bon vespre. En el nostre cas es va consultar durant la Comissió Informativa si
hi havia algun treballador que es veiés afectat per aquesta sentència i la nostra
pregunta era la mateixa, si algun treballador es veurà afectat per la sentència i
que pugui perdre el seu lloc de treball.»

Pren la paraula el senyor Coral:
«Gràcies. En primer lloc s'ha de respectar la sentència,  creiem que és una
sentència força clara i que no deixa lloc a gaires interpretacions. En primer lloc
preguntariem quines són les mesures concretes que des de l'ajuntament es
pensen dur a terme per donar cumpliment a la sentència, també preguntar de
quina  manera  afectarà  l'aplicació  de  la  sentència  en  relació  amb  els
treballadors acodimiadats com de les persones que han participat d'un procès
de  funcionarització,  i  per  últim  una  reflexió  més  general  i  és  que  no  ens
agradaria que haguès una interpretació, incorrecte o subjectiva de la sentència,
que  pugués  allargar  aquest  procés  indefinidament  en  noves  obertures  de
demandes per incompliment. Gràcies.»
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Pren la paraula la senyora Redondo:
«Nosaltres  estem en la  meteixa  línia  en  relació  amb la  informació  de  com
s'aplica la sentència. Estem bastant d'acord amb la resta de grups i per altra
banda donar tot  el  suport  als treballadors i  esperem que tal  i  com ens veu
comunicar  a  la  Comissió  Informativa  que  les  condicions  laborals  siguin  les
mateixes i que s'eviti qualsevol acomiadament. Gràcies.»

Pren la paraula el regidor Personat:
«Gràcies  senyor  alcalde.  Bona  tarda  a  tothom.  Aquest  punt  que  anem  a
aprovar ara vol donar cumpliment a la sentència que anul.la l'cord de ple de 8
de novembre de 2012, i que en el segon punt diu: «estimar en part el recurs
contenciós administratiu interposat per representació de la senyora Montserrat
Romano Bosch contra l'acord del ple ordinari  de 8 de novembre de 2012 de
l'ajuntament de Caldes de Montbui pel qual es declara nul de ple dret en quan
als llocs de treball que han estat objecte del procés». 
L'informe  jurídic  diu  que  la  sentència  de  la  sala  anul.la  l'acord  del  8  de
novembre de 2012, per un sol motiu; perquè considera que el referit acord crea
llocs de treball de funcionaris. Cosa que va en contra del que estableix la llei de
pressupostos que prohibeixen els increments de personal a les administracions
públiques,  les  altres  causes  de  nulitat  al.legades  a  la  demanda  són
desestimades per la sentència,  per tant, procedeix anul.lar qualsevol  lloc de
treball que s'hagués incrementat a la plantilla de l'ajuntament en base al referit
acord plenari anul.lat. 
L'alcalde haurà de procedir al  cessament dels que haguin ocupat una plaça
nova. En principi no hi ha cap increment de personal produït per l'aplicació del
punt  de  ple  de  8  de  novembre  de  2012,  objecte  de  les  al.legacions  i
consequència de la sentència. 
Per  tant,  comunicarem  l'acord  del  Ple  al  jutjat  en  cumpliment  de  la  seva
execusió. No hi ha cap personal afectat per cumplir la sentència i quan a les
preguntes de com farem l'acompliment? Ho acabo de dir ara. 
No veieu si falten informes en l'expedient. 
I si hi ha algun treballador afectat? No hi ha cap treballador afectat. 
I quines són les mesures que pendrem per fer l'acompliment aquest? Doncs,
prendre l'acord de complir-ho i enviar-ho conforme s'ha complert. 
Quan als treballadors acomiadats, ja vaig dir-ho a l'altre ple. L'amortització de
places  no  implica  necessàriament  l'acomiadament  de  treballadors.  Els
treballadors eren treballadors laborals i anaven pel social i tenim una sentència
del  Tribunal  Superior  de  Justícia  que  dóna  raó  a  l'Ajuntament  que
l'acomiadament va ser correcte i ni que vulguessim els podriem aceptar, a no
ser que tinguessin un auto del jutge que digués que l'acceptessin. 
I els únics que poden recorre en tot cas que veiessin alguna cosa per recorre,
que són a temps per recorre, però si anessin al Suprem serien els treballadors
afectats i de moment això no ho han fet. 
I  quan  als  treballadors  que  s'han  funcionaritzat,  evidentment,  continuen
funcionaritzats perqué no ha d'haver cap tipus de moviment.»
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Pren la paraula el senyor alcalde:
«Hi ha alguna rèplica? Senyora Romano.»

Pren la paraula la senyora Romano:
«Després d'haver sentit al senyor Vicenç Personat, un cop més vosté interpreta
la sentència d'una manera i nosaltres d'una altra. No ho acabem d'entendre.
Vosté diu que els treballadors que s'han funcionaritzat que fins a dia d'avui, si
no m'equivoco, són 25 places que s'han publicat al BOP, entenem segons diu
la  sentència  que  aquestes  persones  han  de  tornar  al  seu  lloc  de  laborals,
perquè recordem que la sentència dóna nul de ple dret aquell acte, per tant nul
vol dir que no ha existit. Vostés sabran de quina manera acatar la sentència
tenen, però vull recordar que també hi havia una administrativa de la policia en
aquest acte que s'ha donat nul de ple dret per part del tribunal i els treballadors
que van ser acomiadats i que tenen una sentència favorable l'ajuntament, però
que aquest sentència diu que allò és nul i  per tant que no existeix. Per tant,
entenem que vostés acatan allò que creuen i no és el que diu la sentència.
Per la nostra part el nostre vot serà  en contra i els nostres advocats estàn al
cas de quina és la seva acatació de la sentència. Gràcies.»

Pren la paraula el senyor Personat:
«Bé, l'administrativa que vosté fa referència de la policia va fer una impugnació
i  tambè una demanda i  la va perdre, per tant  ni  que vulguessim tampoc la
podriem recullir. Si vosté diu que sí i el jutjat diu que no... és que no.
De totes formes li agraeixo que hagi concretat tant que tenim que donar acord a
la sentència que diu que desentima els acords pressos el 8 de novembre de
2012.  Ja  fem d'una  vegada  l'aclariment  per  totes,  a  veure  si  el  procés  de
funcionarització queda clar. 
L'esmentat procés no es va fer en base a l'acord de 8 de novembre de 2012,
objecte de les al.legacions seves i la sentència, aquest acord no es va aplicar,
va quedar buit, no es va aplicar res.
La funcionarització es va fer d'acord amb les bases aprovades pel ple de 19 de
desembre de 2013, que es va aprovar sense cap vot en contra, ni el seu, i la
relació de llocs de treball del 2014 també es va aprovar i tampoc va haver cap
vot en contra, ni el seu, objecte de la funcionarització. Aquest acord no ha estat
impugnat  i,  per  tant,  és  vigent  i  legal.  En  conseqüència  no  procedeix  a
retrocedir la funcionarització. Es va publicar al BOE, DOG i al BOP i s'ha enviat
al Ministeri d'administració pública, quan vam fer la funcionarització, no el 8 de
novembre de 2012, no, aquest acord no es va aplicar, res amb aquest acord,
res de funcionarització, es va fer amb el del 2014, es va publicar, es va enviar
al Ministeri d'administració pública i no va dir res, al contrari, va publicar-ho al
BOE sense cap tipus de problema. 
La  Llei  de  pressupostos  sí  que  diu  clarament  que  no  es  pot  incrementar
personal,  però  tambè  diu  que  l'article  21.3  d'aquesta  mateixa  llei  que  no
computaran dins del  límit  màxim de la taxa de reposició d'efectius aquelles
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places que es convocan per la seva previsió mitjançant procesos de promoció
interna, que és aquest el cas.  
I  també diu  aquesta  llei  que està  restringida  la  possibilitat  d'incorporar  nou
personal a les administracions públiques a les quals serà d'aplicació aquest
percepte,  per  la  qual  cosa  permet  convocar  procesos  selectius  que  no
comportin la incorporació de nou personal, com és aquest també el nostre cas.
Finalment, no cobrim places de personal del servei de l'ajuntament de Caldes
de Montbui com el personal laboral fix, el personal funcionari de carrera, així
mateix i un cop portat a terme el procés selectiu s'extinguiran les places que
anteriorment hagin estat ocupades pel personal que hagui promocionat, com
així ha estat. 
Per tant, la promoció de personal laboral fixa a funcionari de carrera comporta
un estalvi, que deia vosté que no estalviavem i que gastavem 300,000 euros
més i que a més a més les despeses del judici, d'uns 42,985 euros, i com a
consequència els funcionaris de carrera no cotitzen a la Seguretat Social, ni les
contingències d'atur, ni al fons de garantia salarial.
Hem donat curs i efecte a la sentència del 8 de novembre de 2012, eh! 
Aquesta no, perqué no ha hagut cap tipus d'al.legació.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, 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 dels grups municipals d’ERC (8) i del PSC
(2); 4 abstencions de SOM CALDES (2) i de CiU (2); i 2 vots en contra d'UP
CALDES (1) i del PPC (1)],

            
          ACORDA:

   
Identificació de l’expedient

Expedient  contenciós  número  2013_133  –  G1500-2014-000002  de  Serveis
Generals, en relació amb l'acord plenari per a donar compliment a la Sentència
de la Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC de data 8
de juny de 2015.

Antecedents

1. Amb data 8 de novembre de 2012, el  Ple de l’Ajuntament de Caldes de
Montbui va aprovar un expedient de modificació de la plantilla i la relació de
llocs de treball.

2. El referit acord va ser impugnat per la regidora del grup PPC Sra. Montserrat
Romano Bosch.  El  recurs tramitat  com a procediment  abreujat196/2013 pel
Jutjat  contenciós  administratiu  núm.  9  de  Barcelona  fou  desestimat  per
Sentència de 9 de juliol de 2014.
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3.  Apel·lada  la  referida  Sentència,  la  Secció  4ª  de  la  Sala  contenciosa
administrativa  del  Tribunal  Superior  de  Justícia  de  Catalunya,  recurs
d’apel·lació 315/2014, ha dictat la Sentència de 8 de juny de 2015, en la qual
ha estimat parcialment el recurs. El fallo del recurs estableix el següent:

1ª) Estimar el  recurs d’apel·lació interposat per la Sra. MONTSERRAT
ROMANO BOSCH, contra la Sentència a dalt indicada, la qual revoquem. 
2º) Estimar en part el recurs contenciós administratiu interposat per
la representació de la Sra. MONTSERRAT ROMANO BOSCH, contra
l’acord del Ple Ordinari de 8 de novembre de 2012 de l’Ajuntament de
Caldes de Montbui,  el qual es declara nul de ple dret en quan als
llocs de treball que han estat objecte del present procés.
3º) Desestimar la resta d’impugnacions de la demanda.
4º) Sense imposar les costes en cap de les dues instàncies”.

4. La Sentència de 8 de juny de 2015 ha estat notificada a l’Ajuntament amb la
tramesa de l’expedient administratiu,  el dia 3 de setembre de 2015, per al seu
compliment. L’Ajuntament ha acusat la rebuda i ha notificat al Jutjat contenciós
administratiu  núm.  9  de  Barcelona,  l’òrgan  municipal  que  ha  de  donar
compliment a la Sentència.

Fonaments de dret

- L’article 104 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, estableix el següent:

Artículo 104. 
1.  Luego  que  sea  firme  una  sentencia,  el  Secretario  judicial  lo
comunicará en el plazo de diez días al órgano que hubiera realizado la
actividad objeto del recurso, a fin de que, recibida la comunicación, la
lleve a puro y debido efecto y practique lo que exija el cumplimiento de
las declaraciones contenidas en el fallo, y en el mismo plazo indique el
órgano responsable del cumplimiento de aquél.
2. Transcurridos dos meses a partir de la comunicación de la sentencia o
el plazo fijado en ésta para el cumplimiento del fallo conforme al artículo
71.1.c), cualquiera de las partes y personas afectadas podrá instar su
ejecución forzosa.
3. Atendiendo a la naturaleza de lo reclamado y a la efectividad de la
sentencia, ésta podrá fijar un plazo inferior para el cumplimiento, cuando
lo  dispuesto  en  el  apartado  anterior  lo  haga  ineficaz  o  cause  grave
perjuicio.

- Procedeix per tant  donar compliment a la Sentència,  com màxim el dia 3 de
novembre de 2015, ja que el termini per a donar compliment a la Sentència és
de dos mesos.  L’òrgan que ha de donar compliment a la Sentència és el Ple
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de la Corporació, tota vegada que s’anul·la un acord plenari. Ara bé, el Ple pot
acordar que l’execució de l’acord plenari recaigui en la persona de l’Alcalde.

- La Sentència de la Sala anul.la l’acord de 8 de novembre de 2012 per un sol
motiu: perquè considera que el referit acord crea  llocs de treball de funcionaris,
cosa  que  va  contra  el  que  estableix  l’article  3  del  Reial  Decret  Legislatiu
20/2011, de 30 de desembre; i contra el que determina l’article 23 de la Llei
2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat de 2012, normes
que prohibeixen els increments de personal en les Administracions Públiques,
llevat de certes excepcions que no són d’aplicació al present cas.  Les altres
causes de nul.litat al.legades a la demanda són desestimades per la Sentència.

- Per tant, procedeix anul·lar qualsevol lloc de treball que s’hagués incrementat
en la plantilla de l’Ajuntament en base al referit Acord plenari anul·lat. I l’Alcalde
haurà de procedir a ordenar el cessament dels que els haguessin ocupat.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Aprovar donar compliment a la Sentència de 8 de juny de 2015 de la
Secció  4ª  de  la  Sala  contenciosa  administrativa  del  Tribunal  Superior  de
Justícia  de  Catalunya,  recurs  d’apel·lació  315/2014,  portar-la  al  pur  i  degut
efecte i practicar el que exigeix el compliment de les declaracions contingudes
en el fallo de la referida Sentència.

Segon.  Anul·lar  qualsevol  lloc  de  treball  que  s’hagués  incrementat  en  la
Plantilla i en la Relació de Llocs de Treball  de l’Ajuntament en base al referit
Acord plenari anul·lat per la Sentència, per la qual cosa l’Alcalde procedirà a
ordenar el cessament dels que els haguessin ocupat. 

Tercer. Comunicar el present Acord al Jutjat contenciós administratiu núm. 9 de
Barcelona, que ha tramès la Sentència i l’expedient administratiu.

Quart. Notificar igualment el present Acord als representants del personal de
l’Ajuntament.
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8. DONAR COMPTE DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 8
DE  SETEMBRE  DE  2015,  PEL  QUAL  S’ACORDA  APROVAR  LES
OBLIGACIONS  TRIMESTRAL  DE  SUBMINISTRAMENT  D’INFORMACIÓ
CORRESPONENT AL SEGONS TRIMESTRE DE 2015 DE LES ENTITATS
QUE FORMEN LA CORPORACIÓ LOCAL.  EXP. NÚM. SEMC 27/2015 DE
L’ÀREA ECONÒMICA.

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

No hi ha intervencions.

En  conseqüència  el  Ple  de  l’Ajuntament,  per  unanimitat  dels  presents  [16
membres dels grups municipals d’ERC (8); SOM CALDES (2);  CiU (2); del
PSC (2); UP CALDES (1) i del PPC (1)], resta assabentat del següent:             

Identificació de l’expedient

Expedient número 27/2015 de l’Àrea Econòmica, corresponent a l’aprovació de
les obligacions trimestrals de subministrament d’informació de les entitats que
formen la Corporació Local.

Antecedents i Fonaments de dret

1. La Junta de Govern Local, en la sessió del dia 8 de setembre de 2015, va
acordar  aprovar  les  obligacions  trimestrals  de  subministrament  d’informació
corresponent al 2n. trimestre de 2015 de les entitats que formen la Corporació
Local, el contingut del qual es transcriu literalment a continuació:

“Identificació de l’expedient
Expedient  número  27/2015  de  l’Àrea  Econòmica,  corresponent  a
l’aprovació de les obligacions trimestrals de subministrament d’informació
de les entitats que formen la Corporació Local.

Antecedents i Fonaments de dret 

1. L’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la qual  es modifica
l’Ordre  HAP/2105/2012,  d’1  d’octubre,  per  la  qual  es  despleguen  les
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera
estableix, en el seu article 10, que abans de l’últim dia del mes següent a
la finalització de cada trimestre de l’any,  s’ha de remetre la informació
següent:
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 L’actualització dels pressupostos en execució, incorporades les modifi-
cacions pressupostàries que ja s’han tramitat i/o les que es preveu trami-
tar fins a final d’any, i de les previsions d’ingressos i despeses de les en-
titats subjectes al Pla general de comptabilitat d’empreses o a les seves
adaptacions sectorials, i els seus estats complementaris. 

 Les obligacions enfront tercers, vençudes, líquides, exigibles, no imputa-
des al pressupost.

 La informació que permeti relacionar el saldo resultant dels ingressos i
despeses del pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament,
calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes.

 L’actualització de l’informe de la Intervenció del compliment de l’objectiu
d’estabilitat i del límit del deute. Així mateix, la intervenció ha de fer una
valoració del compliment de la regla de la despesa al tancament de l’e-
xercici.

 Un resum de l’estat d’execució del pressupost acumulat a final de cada
trimestre, dels ingressos i despeses del pressupost, i dels seus estats
complementaris, amb indicació els drets recaptats tant de l’exercici cor-
rent i dels exercicis tancats i les desviacions respecte a les previsions.
Els  estats  d’execució,  per  al  mateix  període,  dels  ingressos  i  les
despeses,  per  a les entitats  subjectes al  Pla  general  de comptabilitat
d’empreses o a les seves adaptacions sectorials

 Les actualitzacions del Pla de Tresoreria i el detall de les operacions de
deute viu,  que ha de tenir,  almenys,  informació relativa a: calendari  i
pressupost de tresoreria amb cobraments i pagaments mensuals per rú-
briques, distingint els pagaments inclosos en el càlcul del període mitjà
de pagament a proveïdors i incloent la previsió del seu mínim mensual
de tresoreria; previsió mensual d’ingressos; saldo del deute viu; impacte
de les mesures d’estalvi i mesures d’ingressos previstes i calendari pre-
vist d’impacte en pressupost; venciments mensuals de deute a curt i llarg
termini; calendari i quanties de necessitats d’endeutament; evolució del
saldo de les obligacions reconegudes pendents de pagament tant de l’e-
xercici corrent com dels anys anteriors, distingint l’import de les obligaci-
ons pendents de pagament incloses en el càlcul del període mitjà de pa-
gament  a  proveïdors;  perfil  de venciments  del  deute  dels  propers  10
anys.

 Les dades d’execució de les despeses de personal, així com el nombre
d’efectius referits a l’últim dia del trimestre anterior.

2.  El  30 de juliol  de 2015 es va trametre la  informació referent  al  2n.
trimestre de 2015 de les entitats que formen la Corporació Local requerida
pel  Ministeri  d’Hisenda  i  Administracions  Públiques  i  que  consta  en
l’annex I.

3. Vist l’informe de la intervenció municipal.
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Resolució

Per tot això, a la Junta de Govern Local elevo la següent:

PROPOSTA D’ACORD

Primer.  Aprovar  les  obligacions  trimestrals  de  subministrament
d’informació  corresponent  al  2n.  trimestre  de  2015 de les  entitats  que
formen la Corporació Local que consten a l'expedient administratiu com a
annex I.

Segon. Donar compte del contingut d’aquest acord en la propera sessió
plenària.”

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament resta assabentat del següent:

Únic. Restar assabentats de l’acord de la Junta de Govern Local, en la sessió
del dia 8 de setembre de 2015, pel qual es va resoldre aprovar les obligacions
trimestrals  de subministrament d’informació corresponent  al  2n.  trimestre de
2015  de  les  entitats  que  formen la  Corporació  Local,  el  qual  s'ha  transcrit
anteriorment. 

9.  CONEIXEMENT DE COMUNICACIONS OFICIALS  I  CONEIXEMENT DE
DECRETS D'ALCALDIA.

Des del número 715, de data 17 de juliol de 2015, fins al número 790, de data
15 de setembre de 2015.

10. MOCIONS D'URGÈNCIA

MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D'ERC, CIU I UPC AL
PLE  DE  L'AJUNTAMENT  DE  SUPORT  A  L’ACOLLIDA  DE  POBLACIÓ
REFUGIADA VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS A LA MEDITERRÀNIA.

L'alcalde llegeix els acords de la moció.

Pren la paraula el senyor Pineda:
«Bona tarda senyor alcalde, bon vespre. 
Dilluns passat el poble de Caldes va donar un exemple de sol.lidaritat en una
multitudinària i intensa a la taula de cooperació, pau, solidaritat, drets humans,
en  ella  es  van  debatre  i  es  van  tractar  diferents  temes,  entre  ells  com
canalitzarem el lideratge de l'ajuntament, totes aquelles persones i entitats que
s'han ofert per col.laborar des del voluntariat, que han estat moltes, i que volem
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posar en valor avui mateix, per exemple una noia s'ha adreçat a l'ajuntament
per oferir-se com a intérprete, que és una ajuda que ens anirà molt bé. 
Molta gent està oferint diferents maneres de col.laborar. Per això volem agrair a
tothom que s'ha posat a disposició per ajudar als refugiats per mostrar el seu
esforç i la seva sol.lidaritat.
Destaquem que, tal i com vam parlar, a la sessió de la taula de dilluns passat
crearem un grup de treball on s'elaborarà aquest protocol d'actuació de fugida i
que també treballarà temes de sensibilització tal i com es proposa a la moció. 
La previssió que fem es que el primers refugiats pugin arribar a Catalunya els
voltants de Nadal, així ens ho ha comunicat el Fons Català de Cooperació, per
tant estarem preparats per acollir-los. Els volem acullir, i tant que sí, ara per ara
aquests refugiats segueixen el seu trànsit,  i  hi ha qüestions bàsiques en les
quals podem donar  suport  com a poble.  Per  això  aportarem més de 6.000
euros  a  la  campanya  d'emergència  que  ha  impulsat  el  Fons  Català  de
Cooperació tal com ho vam debatre i ho vam acordar a la taula de Cooperació.
Per últim, vull comentar que aquesta voluntat acullidora del poble de Caldes i
del  poble català  en general,  topa amb la  voluntat  del  govern  espanyol  que
segueix mercadejant la seva quota de refugiats que li correspon com a regne
d'espanya, però això canviarà no pateixin que ven aviat tindrem les eines de
l'estat. Moltes gràcies.»

Pren la paraula el senyor Coral:
«Creiem que des del  món local  és  molt  important  que intentem donar  una
resposta a allò que els estats, fins a dia d'avui, els estats  propers estan deixant
en un segon terme. De fet lamentem això, que la Unió Europea no s'hagi pogut
agilitar tot aquest procès d'organització dels refugiats al diferents estats i per
tant  celebrem que des del  món local  s'hagi  presentat  aquesta  moció  i  ens
organitzem, i comencem a preveure com podrem donar una resposta humana a
aquest conflicte. 
Per acabar, cometar que estem dins d'un estat, l'estat espanyol, que ha tornat a
donar  baixes  mostres  de  sol.lidaritat,  en  aquest  cas  de  sol.lidaritat  amb
ciutadans de la resta del món quan a intentar des d'un primer moment regatejar
el nombre de refugiats que havia de recullir l'estat. Per tant en aquest sentit
reforçar la idea que des del món local és importantíssim que ja estiguem a
sobre i  des de Caldes de Montbui  farem tot  el  possible  per  donar  aquesta
resposta humana. Gràcies.»

Pren la paraula el senyor Martínez:
«Nosaltres  ens  hem  afegit  a  aquesta  moció  per  una  obligació  moral  que
sentiem. Personalment cada cop crec menys en les fronteres, crec més en les
persones i tenim tota l'obligació de donar aquest reculsament  i, si pugués ser,
molt més. Gràcies.»

Pren la paraula la senyora Mata:
«Primer volem clarificar el motiu pel qual nosaltres no hem presentat aquesta
moció i és simplement perquè a la Comissió Informativa que es va celebrar el
dimarts passat no es va arribar a concretar, ja que nosaltres teniem un parell
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d'esmenes que voliem afegir en aquesta moció que ara us llegiré, i per aquest
motiu no ens hem adherit. Els dos punt que volem afegir són de la moció Stop
Mare Mortum, és pràcticament idèntica a la que heu presentat,  per això no
presentem una altra sinó que afegim aquest punt.
Per una banda es treballa per ampliar el concepte de refugiada a tota persona
que es vegi obligada a abandonar el seu país per motius econòmics en la línia
que proposa Stop Mare Mortum i en segon lloc, facilitar l'empadronament de
totes les persones que declarin viure al municipi i conseqüèntment garantir-ne
l'accés als serveis bàsics. Res més, gràcies.»

Pren la paraula la senyora Milla:
«En el cas del PSC ens va passar una cosa similar i per no presentar dues
mocions només voldriem fer una esmena a la  moció presentada,  que seria
instar al govern de l'estat que aprovi al més aviat possible el Reglament de la
Llei  12/2009,  de  30  d'octubre,  Reguladora  del  dret  de  l'asil  i  la  protecció
subsidiària, amb aquest fet l'únic que volem és donar un dret més i intentar que
estigui més actualitzats els drets dels refugiats en el nostre país.
Per  una  altra  banda,  volem remarcar  la  importància  del  món  municipal  en
aquesta crisis humanitària que estem patint actualment i  alegrar-nos que un
cop més, la població de Caldes sigui sol.lidària i rebi amb les mans obertes a
tota aquesta gent. Moltes gràcies.»

Pren la paraula la senyora Romano:
«Seguint  el  que  deien  la  resta  de  partits,  la  veritat  és  que  a  la  Comissió
Informativa  vam dir  d'arribar  a  un  concens amb les  diverses  esmenes  que
haviem presentat la resta de partits i lamentem que, en aquesta moció que es
presenta avui al plenari, no hagin inclós les demandes que haviem fet la resta
de portaveus. Dit això el nostre vot serà favorable tot i que teniem un parell
d'esmenes no molt importants però sí que creiem que havien d'estar a la moció
d'avui.  Crec  que  la  situació  del  refugiats  i  els  drets  humans  els  hem  de
fonamentar des del ens locals. Crec que des dels ajuntaments tenim molt a fer,
encara que sempre ens toca fer la feian més dura, però crec que el poble de
Caldes, un cop més, està a l'alçada i el nostre vot serà favorable. Gràcies.»

Pren la paraula l'alcalde:
«S'ha proposar introduir tres emenes al text de la moció i votarem l'introducció
de les emenes. Primer votarem la inclusió de les esmenes i després el text,
amb o sense les emenes depenent de la votació.»

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [16 vots
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (8); SOM CALDES (2);
CiU (2); del PSC (2); UP CALDES (1) i del PPC (1)],  ACORDA incorporar la
inclusió de les esmenes al text de la moció.
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En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [16 vots
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (8); SOM CALDES (2);
CiU (2);  del  PSC (2);  UP CALDES (1)  i  del  PPC (1)],  ACORDA aprovar  la
moció, essent aquesta la següent:

«El món local català manifesta la seva preocupació per la crisi humanitària en
matèria de refugi que està tenint lloc a la Mediterrània, arran de la guerra civil a
Síria i d’altres conflictes internacionals.

Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la
Mediterrània durant el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i
la persecució, de les quals almenys la meitat provenen de Síria. A més, es
compta que 2.750 persones han desaparegut o mort en els primers vuit mesos
de l’any i es preveu que el nombre d’arribades continuï augmentant els propers
dos mesos.

El  Fons  Català  de  Cooperació  al  Desenvolupament  és  una  organització
formada per ens locals que destinen una part del seu pressupost a finançar
accions de Cooperació al Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels
països més desfavorits, i actua com a instrument de coordinació dels esforços
dels ajuntaments catalans en els casos d’actuacions en situació d’emergència i
especialment en la postemergència i reconstrucció.

L’any 2013 el  Fons Català  va obrir  una campanya d’emergència per  donar
suport a la població arran de la guerra civil  a Síria en la qual  ha continuat
treballant des de llavors, amb el suport dels municipis catalans. 

Davant de la situació actual i, 

- Atès que la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, en el
seu article 1, determina que la dignitat humana és inviolable i ha de ser
respectada i protegida.

- Atès  que  la  Declaració  Universal  dels  Drets  Humans  reconeix  en
l’article 14 que, en cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil, i
a gaudir-ne, a qualsevol país.

- Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre l’Estatut
del Refugiat de 1967, tots dos signats i ratificats per l’Estat espanyol,
preveuen que cal  facilitar  l’estatut  de refugiat  i  garantir  els  drets que
aquest estatut preveu.

- Atesa  la  crida  de  la  Plataforma  Stop  Mare  Mortum  als  municipis
catalans per la creació d'una Xarxa de Municipis Acollidors.
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- Atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer-se en una
administració propera a la ciutadania no cal que es faci en una de rang
superior. 

- Atès que del  2013 al  2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786
peticions d'asil i només 28 places d'acollida.

- Atès  que  els  municipis  catalans  s’han  caracteritzat  per  respondre
solidàriament a l’arribada de persones refugiades de conflictes com el
dels Balcans i que compten amb un teixit associatiu vinculat a la pau, els
drets humans i el desenvolupament.

- Atesa la demanda de la societat civil catalana als respectius municipis
per a què donin resposta a la situació dels refugiats.

Per  tot  això,  els  grups  municipals  d'ERC,  CIU  I  UPC proposen  al  Ple  de
l'Ajuntament de Caldes de Montbui,  l'adopció dels acords següents:

Primer. Instar el Govern espanyol a:

• Demanar  una  major  dotació  de  recursos  a  la  UE  per  suport  jurídic,
assistència, acollida i integració social i  que s’estableixin mecanismes
perquè es transfereixin a les administracions municipals per a la gestió
descentralitzada. 

• Augmentar  el  nombre  de  places  d'asil,  també  com  la  dotació
pressupostària per millorar la qualitat en les diferents fases de l'atenció a
aquest col·lectiu. 

• Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida
de les persones sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada
persona. 

• Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren
el 85% de les persones refugiades del món a través de la cooperació al
desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, tot garantint
els drets de totes les persones. 

Segon. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a:

• Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a
Catalunya (PPIC),  aprovat  el  28 de gener de 2014,  adequant-la  a la
situació actual i assegurar-ne el desplegament. 

• Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i
en paral·lel formar i/o especialitzar aquelles persones dels municipis que
s'hauran de fer càrrec del suport i l'atenció a les persones sol·licitants. 

• Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació. 
• Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren

el 85% de les persones refugiades del món a través de la cooperació al

28



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

desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, garantint els
drets de totes les persones. 

Tercer.  Elaborar,  en el  cas que no n'hi  hagi,  o  revisar/actualitzar  els  plans
d'acollida municipals (o comarcals) per a incorporar-hi l'asil.

Quart. Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en
l'acollida i el servei a les persones sol·licitants d'asil.

Cinquè. Definir quin suport (servei i infraestructura) pot oferir el municipi per
acollir les persones sol·licitants.

Sisè. Treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat
de les persones refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària.

Setè. Endegar  i  garantir  polítiques  municipals  de  cooperació  al
desenvolupament amb vocació transformadora. 

Vuitè. Oferir els municipis com a territori d’acollida. 

Novè. Sumar-se a les línies de treball identificades i consensuades a la reunió
en matèria de refugi, celebrada el passat 4 de setembre de 2015 a la seu del
Fons  Català  amb  la  participació  de  més  d’una  vuitantena  d’ajuntaments.
Aquestes són: 

• Assistència en les rutes de fugida 
• Suport als municipis de la ruta 
• Planificació i gestió de l’acollida 
• Acollida a Catalunya 

Desè.  Coordinar  i  concentrar  els  esforços  del  món  local  davant  la  situació
d’emergència actual, a través del Fons Català, en col·laboració amb les entitats
municipalistes,  per  tal  de  tenir  una  veu  conjunta  que  interlocuti  amb  la
Generalitat de Catalunya i el Govern de l’Estat espanyol.

Onzè.  Fer  arribar  aquest  acord  al  Fons  Català  de  Cooperació  al
Desenvolupament,  a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació
Catalana de Municipis,  a la Generalitat  de Catalunya i  al  Govern de l’Estat
espanyol.»

Dotzè: Treballar per ampliar el concepte de refugiada a tota persona que es
vegi obligada a abandonar el seu país per motius econòmics, en la línia del que
proposa Stop Mare Mortum.
 
Tretzè: Facilitar l'empadronament de totes les persones que declarin viure al
municipi i conseqüentment garantir-ne l'accés als serveis bàsics. 
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Catorzè: Instar  el  govern  de  l'Estat  que  aprovi  al  més  aviat  possible  el
Reglament de la Llei 12/2009, de 30 d'octubre, reguladora del dret de l'asil i la
protecció subsidiària. 

11. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

Pren la paraula el senyor Martínez:
«Moltes  gràcies.  Tinc  dues qüestions que m'han anant  comentant  veïns  de
Caldes i una tercera que és més personal. 
El  primer  punt  és  referent  a  l'obra  del  carrer  Pi  i  Margall  a  l'alçada  del
Canaletes, el  tema del pas de vianants,  compleix la normativa, amb aquest
tipus de sistema de rajoles posades de forma aleatòria o seguint un patró?
Compleix normativa, això?
Segona pregunta, encara que no es tracti de competència d'aquesta corporació
entenc que sí  es  tracta  d'inconvència de la  corporació municipal,  el  passat
dijous, dia 17, al centre de salut durant tot el dia només va haver un metge i
cap enfermera.  Es veu que tenien un curs,  però alguns calderins m'han fet
aquest comentari. No ha estat un, sinó diversos. I sé que no és competència
nostra però sí que ens inconveix perquè és el nostre poble. 
I  per últim, referent al  pàrquing de Font i  Boet,  com estan les al.legacions?
Gràcies.»

Pren la paraula la senyora Millan:
«La nostra consulta també es va portar a la Comissió Informativa i era per què
no  es  podien  fer,  ja,  les  instàncies  de  forma  telemàtica  per  la  web  de
l'Ajuntament. Perquè ja fa un parell de setmanes que no està l'opció i era per si
s'havia pres una decissió de treure aquesta opció o per si per algun motiu no
estava operatiu el servei.»

Pren la paraula el senyor Coral:
«El ple del mes de juliol vem preguntar arran del projecte de l'aparcament si
existia algun tipus d'estudi de sostenibilitat econòmica i se'ns va dir que ja se'ns
convocaria per a una reunió.  Se'ns va convocar,  és cert,  per a principis de
setembre es va fer una reunió on se'ns va presentar l'estudi de sostenibilitat
econòmica de l'aparcament de les hortes. Jo en aquella reunió el que vaig fer
va ser preguntar aquesta previssió de sostenibilitat en base a que s'havia basat
l'estudi  i  se'n  va  contestar  que  en  base  a  plans  de  sostenibilitat  d'altres
municipis de Granollers, de Mollet, de Castellar, que tambè tenien aparcaments
similars i que per tant es feia un estudi d'hàbits per intentar extrapolar aquesta
situació  i fer aquest estudi a Caldes, L'estudi el que vol sobretot és veure quin
tipus d'ocupació tindrà l'aparcament un cop entri en funcionament. 
Per tant, nosaltres del nostre grup creiem que si hem de fer un estudi de la
sostenibilitat econòmica de l'aparcament que hagi a Caldes de Montbui, creiem
que s'hauria de fer en base a un pla de movilitat del nostre municipi, de Caldes
de Montbui. 
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Pel que sabem n'hi ha algun de plan de movilitat demanat, però encara no el
tenim, per tant, ens preguntem si aquest estudi de sostenibilitat econòmica de
l'aparcament no s'hauria de fer un cop tinguessim el pla de movilitat de Caldes
de Montbui. 
En segon lloc, hem vist a la Junta de Govern Local del 22 de setembre que hi
ha tres baixes de titularitat dels horts domèstics, en concret la parcel.la número
4, 24 i 53, i sencillament voldriem preguntar els motius de les baixes d'aquestes
titularitats  i  donar  que aquestes  parcel.les  queden lliures,  si  es  farà  alguna
actuació perquè nous veïns puguin ocupar-les.
I en tercer  i últim lloc, veïns del barri antic, del casc antic, ens pregunten quan
es podrà reobrir el carrer del Pont i en quines situacions es troba aquest carrer i
si les obres d'afectació del pont afecten a aquest carrer, ja que és interesant
que aquest carrer que atravesa el casc antic pugui tornar a funcionar sempre i
quan les mesures de seguretat ho permetin. Gràcies.»

Pren la paraula la senyora Redondo:
«Des de Som Caldes volem recordar que a l'anterior ple es va aprovar una
moció de suport als treballadors de Valeo. La moció donava suport a la lluita
dels treballadors perquè no es vol que es deslocalitzi la fàbrica de Martorelles a
Saragossa. Aquests treballadors porten 58 dies de vaga, vol dir que no cobren
cap mena de subsudi ni d'atur ni estan cobrant per la seva feina, llavors no
tenen cap mena de recurs econòmic per subsistir en les seves vides. És per
això que hem fet una caixa de resistència per tal que es puguin fer donacions
per a les més de dues-centes famílies i puguin pagar la llum, l'aigua, el menjar i
puguin subsistir  en  la  seva lluita,  en aquest  sentir  des de Som Caldes,  us
animem, tan a l'ajuntament, com els grups, com les persones que formem part
d'aquest ple i tambè a tots els que ens estan mirant, la resta de ciutadans de
Caldes, a fer donacions a la caixa de resistència de Valeo perquè la seva lluita
és la nostra lluita i sense aquests diners serà difícil que puguin fer front. 

Pren la paraula l'alcalde:
«Anirem donant  resposta  a  totes  les  preguntes.  En primer  lloc  la  pregunta
sobre la plataforma de la plaça del Canaletes. Senyor Mauri?»

 Pren la paraula el senyor Mauri:
«Bona nit. En principi entenem que sí. Ho ha dissenyat el director de l'obra,
l'empresa constructora ha dit que ho ha fet a molts altres municipis, però ja
m'assabentaré. Hi ha previst posar una placa on es digui que aquell tram és
una zona prioritària per vianants, el vehicles en aquell espai passaran de ser
anfitrios a convidats i els vianants seran els anfitrions. Per tant, entenem que
amb aquesta  placa  s'enten  que  el  pas  de  vianants  serà  tota  la  cruïlla,  no
existiran.»
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Pren la paraula l'alcalde:
«Cal  tenir  en  compte  que  la  senyalització  vertical  està  reforçada  per  dos
elements de senyalització horitzontal, una d'elles que fa panpallugues. Creiem
que la senyalització ha quedat prou clara, que aquest és un espai on cal anar
en compte i que la prioritat és pel vianant. 
La qüestió del dijous 17 de setembre que no hi havi cap enfermera al cap, no
ens  havia  arribat  res,  a  mi  no  em  consta,  demanarem  explicacions  a  qui
pertoqui i li traslladarem la resposta.
Pel  que  fa  a  les  al.legacions  de  Font  i  Boet  passo  la  paraula  al  senyor
Personat.»

Pren la paraula el senyor Personat:
«En relació amb les al.legacions del parquing de Font i Boet no hi ha hagut cap.
Quan a les al.legacions del carrer Font i Boet les estem tractant. Suposo que
les podrem aprovar el proper ple segur. Les estem tractant ara, tampoc han
estat moltes, uns quants veïns que ha tingut com a representant un arquitecte
que han mirat el que la llei podria ser millor. De totes formes hem tingut moltes
reunions amb aquest  arquitecte i  hem consensuat  moltes de les coses que
proposaven, altre no les podrem consensuar, evidentment que no, però crec
que s'ha arribat a tenir un acord bastant consensuat.»

Pren la paraula l'alcalde:
«Pel que fa a la pregunta del partit dels socialistes sobre els tràmits telemàtics
passo la paraula al regidor David Través.»

Pren la paraula el senyor David Través:
«Bona nit. Sí que s'està duent canvis a nivell telemàtic, tenia constància que
havia  fallat  alguns  dies,  poder  hi  haurà  alguns  dies  que  no  està  del  tot
disponible,  de totes  maneres si  dius  que ho has provat  i  dius que avui  no
estava disponible en prendré nota. Gràcies.»

Pren la paraula l'alcalde:
«Pel que fa a les preguntes de Convergència i Unió sobre el pla de movilitat i
sobre el carrer del Pont passo la paraula al regidor Vicenç Personat.»

Pren la paraula el senyor Personat:
«Sobre la movilitat o sobre l'estudi de sostenibilitat econòmica i la movilitat que
comentava, evidentment, jo no vaig entendre el que vosté ha dit. L'estudi no
s'ha fet sobre la movilitat dels altres pobles sinó sobre la rotació que tenen els
altres pàrquings dels altres pobles i sobre tot un poble semblant al nostre, com
pot ser Castellar del Vallès, la rotació del pàrquing, no la movilitat.
La movilitat,  malgrat  no hi  hagui  cap necessitat  de presentar  cap estudi  de
movilitat,  el  projecte hi  és segons determina el  decret  344, de 2006,  19 de
setembre. El cas que ens ocupa no és necessari  un estudi de valoració de
movilitat  generada  al  no  estar  dins  de  cap  de  les  suposicions  que
s'especifiquen, ni supera la inversió de 25 milions d'euros. 

32



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

Tot i això el projecte recull indicacions assenyalades a la xarxa bàsica a Caldes
de Montbui  així  com les indicacions rebudes per part  dels  responsables de
movilitat  del  municipi.  S'ha  basat,  també  la  movilitat,  en  el  Pla  director
d'urbanització  del  nucli  urbà,  que  també  està  a  l'expedient,  redactar  per
l'ingenier de camins, canals i ports, senyor Gustavo Farell, que contemplava
establir els carrers de vianats del nucli antic i la movilitat de Caldes. 
A més del pla d'accessibilitat de la via pública del nucli urbà del municipi de
Caldes de Montbui redactat pel Consorci de recursos per a la integració de la
diversitat. A més a més s'ha tingut en comte tambè el Pla de movilitat fet per
l'estudi de Pi i Margall. Tot això s'ha tingut en compte a l'hora de fer-ho. 
Quan a obrir el carrer Pont, hem parlat amb el veïns i el carrer Pont s'obrirà
quan estigui acabat, perquè és perillós passar per allà, no es pot passar. De
totes formes tots els veïns tenen accés tant a peu com en vehicle per puguer
entrar  als  parquings  particulars  de  cada  casa.  I  continuarà  tallat  fins
l'acabament de les obres.»

Pren la paraula l'alcalde:
«Sobre la pregunta dels horts passo la paraula el senyor Marañés.»

Pren la paraula el senyor Marañés:
«De fet, les baixes dels horts són, segurament, voluntàries i sí que és cert que
hi  ha una contínua rotació.  En cas que hi  ha  una baixa  i  tenim sol.licituds
pendents automàticament tramitem perquè s'incorporin.»

Pren la paraula l'alcalde:
«Crec que hem respós totes les preguntes. Senyor Coral?»

 Pren la paraula el senyor Coral:
«Només un comentari final sobre el tema del pla de movilitat. El que se'ns va
explicar és que la rotació, es a dir, el número de cotxes, la rotació que hi havia
en l'aparcament de Caldes s'havia fet en funció de comparà amb altres estudis
de movilitat d'altres municipis. La pregunta era, tindrem un pla de movilitat a
Caldes? Per acabar d'afinar. 
I la segona pregunta era si tenim previst fer alguna cosa amb els aparcament
de l'Escola Pies, darrera la Residència, un cop entri en funcionament aquest
aparcament? És a dir,  ens preguntem, la ciutadania potser hauria de saber
quina és la visió d'aparcaments, les places d'aparcament, que volem tenir al
municipi i per tant, aquests aparcaments, que de moment tenim provisionals,
què passarà amb ells un cop l'aparcament entri en funcionament. Gràcies.»

Pren la paraula el senyor Personat:
«De fet,  ja tenim encarregat el  pla de movilitat  per actualitzar-lo.  Hi ha dos
vigents que els tenim ara aquí i que quan volgui els pot consultar. Repeteixo,
que s'han fet les rotacions de quants vehicles i places de pàrquing ocupen cada
dia.  Una  hora,  dues  hores.  Això  ha  fet  l'estudi  de  viabilitat,  per  saber  els
ingressos que podien tenir d'acord amb els pagaments que puguessin haver
d'acord amb altres pobles. 
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L'estudi de viabilitat és quin preu podem posar per recuperar el milió d'euros
que ha posat l'ajuntament. I es van comptar totes les depeses, ja vam explicar-
li,  possibles  amb la  seva  vida  establerta,  si  són  cinc  anys,  cinc  anys,  que
automàticament es renovi, que no s'hagi de fer cap més tipus d'inversió durant
tota la vida del pàrquing. I,  fins i tot,  que al cap de cinquanta anys puguem
invertir un milió d'euros en el pàrquing per reformar-lo.
La segona part de la pregunta de que farem amb els aparcaments, com diu la
paraula són provisionals i  els  vam fer  per  poder  desembossar  i  netejar  els
cotxes que estaven aparcats pels carrers i per això vam fer els provisionals,
que tenim cinc anys de contracte, pensant en la construcció del pàrquing. Un
cop estigui el pàrquing, evidentment, els aparcament provisonals als cinc anys
la gent té dret a tornar les finques que ens han cedit, que paguem lloguer. 
Hi ha previst poder negociar la compra d'una part d'aquell pàrquing però això
encara està per decidir.»

L’alcalde aixeca la sessió a les 21 hores i 01 minuts, de la qual cosa, com a
secretària gral., estenc aquesta acta.

La secretària gral.  Vist i plau
L’alcalde

Maria Remei Sala Leal         Jordi Solé i Ferrando
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