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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Identificació de la sessió

Núm.: 6 /2015
Caràcter: Ordinari
Data: 30 d'abril de 2015
Horari: 20:00 hores
Lloc: Sala de Plens

Assistents

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

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

Montserrat Coll Mañosa, regidora
Xavier Ortega Guillén, regidor

Montserrat Romano Bosch, regidora

Pau Olóndriz de Moragas, regidor

Secretari
Secretària gral., Maria Remei Sala Leal

Interventor
Interventora, Gemma Riera Termes 
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Ordre del dia
       
     

1. Aprovar els esborranys de les actes plenàries següents:

-Sessió plenària ordinària de data 26 de març de 2015
-Sessió plenària extraordinària de data 27 d'abril de 2015.

        
2. Aprovar  l'expedient  de  modificació  de  crèdits  número  5/2015  del

pressupost municipal 2015, mitjançant crèdits extraordinaris. Expedient
núm. SEMC 9/2015, de Serveis Econòmics.

3. Donar compte al Ple dels informes de tresoreria corresponents al primer
trimestre de l’any 2015, sobre el compliments dels terminis previstos a 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.  Expedient  núm.  12/2015  de  Serveis
Econòmics.

4. Donar compte al Ple dels indicadors relatius als càlculs del període mitjà
de  pagament,  de  les  ràtios  de  les  operacions  pagades  i  de  les
operacions del pendent de pagament corresponents al primer trimestre
de  l'any  2015.(RD635/20147).  Expedient  núm.  29/2015,  de  Serveis
Econòmics.

5. Donar  compte  al  Ple  de  la  liquidació  del  pressupost  municipal  de
l’exercici  2014  de  l’Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui  aprovada
mitjançant  el  decret  d’alcaldia  núm.  000419/2015,  de  20  d’abril.
Expedient núm. SEMC 19/2015, de Serveis Econòmics.

6. Donar compte al Ple dels plans pressupostaris 2016-2018, d’acord amb
la  Llei  orgànica  2/2012,  de  27  d’abril,  d’estabilitat  pressupostària  i
sostenibilitat financera. Expedient núm. 52/2015, de Serveis Econòmics.

7. Coneixement  de  comunicacions  oficials  i  coneixement  de  decrets
d'alcaldia.

8. Mocions d'urgència.

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

L’alcalde obre la sessió.

0. Incorporar d’urgència una moció dins de l’ordre del dia.

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

-  MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC, DEL PSC,
D’ICV-EUiA I EL REGIDOR I LES REGIDORES NO ASDCRITES AL PLE DE
L’AJUNTAMENT  DE  CALDES  DE  MONTBUI,  DE  SUPORT  AL  TRÀMIT
D'URGÈNCIA DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR DE MESURES
URGENTS  PER  FER  FRONT  A  L'EMERGÈNCIA  HABITACIONAL  I  LA
POBRESA ENERGÈTICA PROMOGUDA PER LA PAH,  L'OBSERVATORI
DESC I L'ALIANÇA CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA.

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [17 vots
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); dels regidors no
Adscrits (3); del PSC (2); del PPC (1) i d’ICV-EUiA (1)], ACORDA la inclusió de
la moció a l'ordre del dia.

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

-Sessió plenària ordinària de data 26 de març de 2015
-Sessió plenària extraordinària de data 27 d'abril de 2015.

El Ple,  per unanimitat  dels  presents [17 vots  favorables dels membres dels
grups municipals d’ERC (10); dels regidors no adscrits (3); del PSC (2); del
PPC (1) i d’ICV-EUiA (1)], aprova l’esborrany de les actes de les sessions dels
dies 26 de març de 2015 i 27 d'abril de 2015.
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2.  APROVAR  L'EXPEDIENT  DE  MODIFICACIÓ  DE  CRÈDITS  NÚMERO
5/2015  DEL  PRESSUPOST  MUNICIPAL  2015,  MITJANÇANT  CRÈDITS
EXTRAORDINARIS.  EXPEDIENT  NÚM.  SEMC  9/2015,  DE  SERVEIS
ECONÒMICS.

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,  bàsicament  les modificacions que es proposen,  és per  fer  front  a
l'adquisició via leasing de nous vehicles per a la policia.
Hi ha alguna intervenció sobre aquest punt? No? Doncs passem a la votació.” 

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per  majoria absoluta dels presents
[11 vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10) i del PPC
(1); i 6 abstencions, dels regidors no Adscrits (3); del PSC (2) i d’ICV-EUiA (1)],

             
         ACORDA:

  
Identificació de l’expedient 

Expedient  número SEMC 9/2015,  relatiu  a la  modificació de crèdits  número
5/2015  del  pressupost  municipal  de  l’exercici  2015,  mitjançant  crèdits
extraordinaris.

DICTAMEN

Antecedents 

I. La Policia ha sol·licitat dur a terme una modificació de crèdits per tal de poder
realitzar unes despeses que no es poden demorar fins a l’exercici següent i que
en el pressupost de la Corporació no hi ha crèdit previst. Es proposa la creació
de dues aplicacions pressupostàries, 60.1320.62401 Vehicles segways policia i
21.0110.35861  Lísing  vehicles  segways  policia per  tal  de  portar  a  terme
l’adquisició  mitjançant  un  arrendament  financer  de  vehicles  segways  per  la
policia.    S’adjunta a l’expedient la sol·licitud amb l’ informe justificatiu.

II.  Es detallen les aplicacions pressupostàries que es creen:  60.1320.62401
Vehicles segways policia, finançada mitjançant la baixa de crèdits de despeses
no compromeses de l’aplicació 60.1320.63900 Equipament policial, i l’aplicació
pressupostària  21.0110.35861  Lísing  vehicles  segways  policia,  finançada
mitjançant  la  baixa  de  crèdits  de  despeses  no  compromeses  de  l’aplicació
21.9340.35900  Altres  despeses  financeres;  les  dotacions  de  les  quals  es
consideren reductibles sense pertorbació del servei respectiu.
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Per tant, l’expedient que es presenta té per objecte aprovar una modificació de
crèdits mitjançant crèdits extraordinaris per un import total de 2.900,00 euros. 

III. Vist l’informe de la Intervenció Municipal.

Fonaments de dret

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

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer.  Aprovar  l’expedient  de  modificació  de  crèdits  número  5/2015,  del
pressupost de l’Ajuntament de Caldes de Montbui de l’exercici  2015, per un
import  total  de  2.900,00 euros,  segons el  detall  següent,  on  s’especifica  la
previsió de les noves despeses i la seva font de finançament que és a càrrec
de baixa de crèdits de despeses d’unes altres aplicacions pressupostàries.

Org. Prog. Econ. Descripció
Crèdits
extraordinaris

Baixa
crèdits  per
anul.lació 

60 1320 62401 Vehicles segways policia 2.200,00
60 1320 63900 Equipament policial 2.200,00

                                                Total 2.200,00 2.200,00

21 0110 35861 Lísing vehicles segways policia 700,00
21 9340 35900 Altres despeses financeres 700,00

                                                Total 700,00 700,00

Total modificació:  2.900.00€

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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3.  DONAR  COMPTE  AL  PLE  DELS  INFORMES  DE  TRESORERIA
CORRESPONENTS AL PRIMER TRIMESTRE DE L’ANY 2015, SOBRE EL
COMPLIMENTS DELS TERMINIS PREVISTOS A 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.  EXPEDIENT  NÚM.
12/2015 DE SERVEIS ECONÒMICS.

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

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, passo la paraula al regidor d'hisenda, senyor Marañés.”

Pren la paraula el senyor Marañés:
“Sí, bon vespre, vull informar que el període mig de pagament és de 36'28 dies,
si  ho  comparem amb l'últim  període  mig  de  pagament  semblaria  que  hem
augmentat dies, però no ha estat així, perquè ara ens han canviat la forma de
calcular-ho i ara la base és sobre 60 dies. Per tant, queda més reduït.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, algun comentari sobre aquest punt? No? Doncs passem al següent
punt.” 

En  conseqüència  el  Ple  de  l’Ajuntament,  per  unanimitat  dels  presents  [17
membres dels grups municipals d’ERC (10); dels regidors no Adscrits (3); del
PSC (2); del PPC (1) i d’ICV-EUiA (1)], resta assabentat del següent:

   
Identificació de l’expedient 

Expedient  núm.  12/2015  relatiu  a  la  presentació  al  Ple  dels  informes  de
tresoreria  sobre  el  compliment  de  la  legislació  en  matèria  de  morositat  en
termes comptables corresponents a l’any 2015.  

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.
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Anys després de l’entrada en vigor de la Llei 3/2004, va esdevenir necessari
adaptar la legislació als canvis produïts en l’entorn econòmic.  La Llei 15/2010,
de  5  de  juliol,  va  determinar  l’obligatorietat  de  les  Corporacions  Locals
d’elaboració  i  remissió  al  Ministeri  d’Economia  i  Hisenda  i  al  Departament
d’Economia  i  Coneixement  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  d’un  informe
trimestral sobre el compliment dels terminis previstos per al pagament de les
obligacions  de  cada  Entitat  Local  que  havia  d’incloure  necessàriament  el
número i quantitat global de les obligacions de les quals s’estigués incomplint el
termini legal de pagament.

Concretament, per a les administracions públiques el termini legal de pagament
està  fixat  en  un  màxim  de  trenta  dies  a  comptar  des  de  la  data  del
reconeixement de l’obligació de les factures o l’expedició de les certificacions
d’obres.

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

El Reial Decret 635/2014 de 25 de juliol va introduir un nou paquet de ràtios a
calcular per les entitats locals relatives als períodes mitjans de pagament.  És
necessari diferenciar els dos mètodes de càlcul tenint en compte que mesuren
coses similars i, evidentment, es basen en les mateixes dades, però no són
coincidents.  El present informe mesura la morositat en termes comptables que
equival a valorar com estan gestionant les factures les entitats locals, el temps
que tarden en pagar-se a comptar des de la data d’aprovació del document i el
temps transcorregut des de la seva entrada fins a la seva aprovació.

L’Ordre  HAP/2105/2012,  d’1  d’octubre,  desenvolupa  les  Obligacions  de
Subministrament d’Informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i determina el procediment
a seguir per a la seva remissió.

El  Reial  Decret-llei  4/2013,  de  22 de febrer,  de  mesures de recolzament  a
l’emprenedor  i  d’estímul  del  creixement  i  de  la  creació  d’ocupació,  la  Llei
Orgànica 9/2013,  de 20 de desembre, de control  del  deute comercial  en el
sector  públic,  la  Llei  27/2013,  de  27  de  desembre,  de  racionalització  i
sostenibilitat  de l’Administració  Local  i  la  Llei  25/2013,  de 27 de desembre,
d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en
el sector públic han modificat, en diferents aspectes, la legislació anterior.

Recentment,  l’Ordre  HAP/2082/2014,  ha  modificat  l’Ordre  Ministerial
HAP/2105/2012 introduint canvis en la informació a subministrar relativa a la
morositat en les operacions comercials.
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Per  altra  banda,  en  la  Resolució  ECO/2876/2014,  de  16  de  desembre  del
Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, òrgan
a qui  l’Estatut  d’Autonomia atorga la tutela financera de les Entitats  Locals,
s’estableix que se suprimeix el model IT (informe de tresoreria) previst a l’annex
4 de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de
tutela financera dels ens locals.  

Aquesta  supressió  és  deguda  al  fet  que  la  publicació  del  període  mitjà  de
pagament a proveïdors a la Central d’Informació Econòmica i Financera de les
Administracions Públiques prevista a l’article 28 de la Llei Orgànica 2/2012, de
27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, fa innecessària
la tramesa d’aquest model que se suprimeix a partir de l’entrada en vigor de la
Resolució, l’1 de gener de 2015.

L’informe que es presenta correspon al primer trimestre de l’any 2015 i inclou la
informació preceptiva separada en quatre 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) Detall del període mitjà de pagament global a proveïdors i del període mitjà
de pagament trimestral i acumulat a proveïdors.

L’Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui,  a  31  de  març  de  2015,  compleix  els
terminis legals de pagament en termes comptables per a operacions comercials
tal i com s’estableix a la legislació vigent.

Aquesta informació ha estat tramesa al Ministeri d’Hisenda i Administracions i
publicada al  web de l’ajuntament per  a la seva difusió dins del  termini  que
marca  l’Ordre  Ministerial  HAP/2105/2012  de  desenvolupament  de  les
obligacions de subministrament d’informació.

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.
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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.

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.

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.
Llei  27/2013,  de  27  de  desembre,  de  racionalització  i  sostenibilitat  de
l’Administració Local.

Llei 25/2013, de 27 de desembre d’impuls de la factura electrònica i creació del
registre comptable de factures en el Sector Públic.

Ordre Ministerial  HAP/2105/2012 de desenvolupament de les obligacions de
subministrament d’informació.
Ordre Ministerial HAP/2082/2014, de modificació de l’Ordre HAP/2105/2012.

Resolució  del  Departament  d’Economia  i  Coneixement  de  la  Generalitat  de
Catalunya ECO/2876/2014, de 16 de desembre, 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.

Resolució,

Primer.   Donar  compte  al  Ple  dels  informes  de  tresoreria  corresponents  al
primer trimestre de l’any 2015 que consten en l’expedient i que s’han tramès al
Ministeri  d’Hisenda  i  Administracions  Públiques,  sobre  el  compliment  dels
terminis previstos en la legislació vigent per al pagament de les obligacions de
les Entitats Locals, en termes de morositat comptable.

Segon. Publicar el present acord juntament amb els informes de tresoreria als
quals fa referència, en el web municipal.
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4. DONAR COMPTE AL PLE DELS INDICADORS RELATIUS ALS CÀLCULS
DEL  PERÍODE  MITJÀ  DE  PAGAMENT,  DE  LES  RÀTIOS  DE  LES
OPERACIONS  PAGADES  I  DE  LES  OPERACIONS  DEL  PENDENT  DE
PAGAMENT CORRESPONENTS AL PRIMER TRIMESTRE DE L'ANY 2015.
(RD635/20147). EXPEDIENT NÚM. 29/2015, DE SERVEIS ECONÒMICS.

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:
“Sí, aquesta és l'altra fórmula amb la qual ens fan calcular el període mitjà de
pagament i en aquest cas surten 7'39 dies. Aquesta xifra es calcula en base a
30 dies, llavors si  li  suméssim aquests 7'39 als 30 dies seria el mateix que
l'anterior.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, alguna intervenció per part de la resta de grups? No? Doncs passem
al següent punt.”

En  conseqüència  el  Ple  de  l’Ajuntament,  per  unanimitat  dels  presents  [17
membres dels grups municipals d’ERC (10); dels regidors no Adscrits (3); del
PSC (2); del PPC (1) i d’ICV-EUiA (1)], resta assabentat del següent:

Identificació de l’expedient 

Expedient  de  l’Àrea  de  Serveis  Econòmics  núm.  29/2015  relatiu  a  la
presentació al Ple dels informes sobre el compliment de la legislació en matèria
de morositat en termes econòmics corresponents a l’any 2015. 

DICTAMEN

Antecedents 

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

El Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, en desenvolupa la metodologia de
càlcul  i  estableix quines entitats han de calcular-lo,  comunicar-lo al  Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques i donar-ne publicitat mitjançant els propis
portals web.
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Aquest paquet d’indicadors és diferent al període legal de pagament en termes
comptables establert en el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
aprovat  pel  Reial  Decret  Legislatiu  3/2011,  de  14  de  novembre,  en  la  Llei
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’establien mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials i en la Llei 15/2010 que la modifica.

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

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

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

PMP=
RàtioOP x Import P+RàtioOPP x Import PP

Import total P+ Import total PP

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

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

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

Els indicadors referents al  primer trimestre de l’any 2015 presenten,  a data
d’avui, el següent resultat:
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Indicadors del Període Mitjà de Pagament segons el RD 635/2014 corresponents a
l’Ajuntament de Caldes de Montbui i relatius al 1r trimestre de 2015.

Ràtio d’operacions pagades 6,27  dies

Import d’operacions pagades 1.657.930,99 €

Ràtio d’operacions pendents de pagament 10,29  dies

Import d’operacions pendents de pagament 640.573,69 €

Període Mitjà de pagament de l’Entitat 7,39  dies

L’Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui,  a  31  de  març  de  2015,  segons  els
informes que consten en l’expedient, compleix els terminis legals de pagament
per a operacions comercials tal i com estableix la legislació vigent en matèria
de morositat en termes econòmics.

Aquesta informació ha de ser tramesa al Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques i publicada al web de l’ajuntament per a la seva difusió abans del dia
30 d’abril de 2015.

Fonaments de dret

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

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

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

Resolució,

Primer.  Donar compte al Ple i als membres de la Comissió Informativa dels
indicadors definitius relatius als càlculs del període mitjà de pagament, de les
ràtios de les operacions pagades i de les operacions del pendent de pagament
corresponents al primer trimestre de l’any 2015, en termes econòmics, segons
el resum següent:

Indicadors del Període Mitjà de Pagament segons el RD 635/2014 corresponents a
l’Ajuntament de Caldes de Montbui i relatius al 1r trimestre de 2015.

Ràtio d’operacions pagades 6,27  dies

Import d’operacions pagades 1.657.930,99 €
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Ràtio d’operacions pendents de pagament 10,29  dies

Import d’operacions pendents de pagament 640.573,69 €

Període Mitjà de pagament de l’Entitat 7,39  dies

Segon.   Trametre  al  Ministeri  d’Hisenda  i  Administracions  Públiques  la
informació definitiva abans del dia 30 d’abril de 2015.

Tercer.  Publicar  el  present  acord,  juntament  amb  les  sèries  històriques  de
cadascun dels indicadors, en el web municipal.

5.  DONAR  COMPTE  AL  PLE  DE  LA  LIQUIDACIÓ  DEL  PRESSUPOST
MUNICIPAL  DE  L’EXERCICI  2014  DE  L’AJUNTAMENT  DE  CALDES  DE
MONTBUI  APROVADA  MITJANÇANT  EL  DECRET  D’ALCALDIA  NÚM.
000419/2015,  DE  20  D’ABRIL.  EXPEDIENT  NÚM.  SEMC  19/2015,  DE
SERVEIS ECONÒMICS.

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:
“Sí, un altre cop, bon vespre, simplement informar que un any més hem tancat
l'exercici amb els ingressos superiors a les despeses. Voldríem comentar que
tenim una ràtio d'endeutament actualment del 54'17%, quan el límit està en el
75% i un romanent de tresoreria de 2.637.772 euros. 
Per  tant,  podem dir  que l'Ajuntament  actualment  compleix  tots  els  requisits
excepte un que ha trencat  que és una mica estrany,  que és la regla de la
despesa, que simplement indica que tenim pressupostada més despesa de la
que podríem tenir, en certa forma. Llavors, aquest trencament simplement ens
implica que a l'hora de fer les inversions, fem unes inversions escalonades,
però de fet és el que hem estat fent els quatre anys, vull dir que tampoc ens
implica gran cosa.
Paral·lelament a això, vull destacar que si volguéssim part d'aquest romanent
de 2.600.000 euros, el podríem destinar a inversió, és una cosa rara, però la llei
està així i no podem fer-hi res.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, intervencions per part de la resta de grups? Senyora Pou.”
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Pren la paraula la senyora Pou:
“Bona nit, només voldríem fer algunes consideracions que ha l'analitzat l'estat
del pressupost de 2014 hem vist alguna cosa que, potser, no sé si ens haurien
d'explicar una altra estona que puguin. Perquè, per exemple, hem trobat que hi
ha una despesa, s'ha abonat un Pla de Mobilitat de Millora per valor de 97.430
que no hem sabut trobar quin és. Sí que hem pagat un de camins escolars per
valor de 30.000 euros. 
I una consideració a fer és que la suma total gastada en projectes per obres ha
estat de 238.000 euros. Creiem que és una mica excessiva.
Pel  tema de  manteniment  de  clavegueram,  a  part  dels  174.000  euros  que
paguem anualment,  ens  hem gastat  en  reparacions  33.000  euros  més;  no
entenc, si això està contractat, a més a més, amb un conveni que tenim amb
Drenatges del Besós, com hem arribat a superar aquest import tan gran de
reparacions?
Alguna cosa també, així una mica sorprenent, és que els serveis de transport
urbà hem reduït amb una modificació de crèdit, menys 25.000 euros, els ajuts a
la  gent  gran,  d'un  pressupost  que  teníem de  7.000  euros  ens  hem gastat
només 3.473, vol dir que no hem acabat d'exhaurir el que estava pressupostat,
i la partida d'Atenció Social que hi havia un pressupost de 100.000 euros, s'han
acabat gastant 79.651 euros, perquè s'ha fet una modificació de crèdit menys
20.000  euros  per,  suposo,  cobrir  amb  una  altra  partida.  Amb  Foment  a
l'Ocupació també 1.429 euros que tampoc s'han gastat, o en serveis d'advocat
hem  pagat  36.000  euros,  quan  teníem  tot  inclòs  dins  de  les  gestions  del
secretari de la Corporació.
I  una coseta  més,  que el  conveni  de  natació  escolar  també s'ha  reduït  en
24.000 euros amb una reducció de crèdits. Per tant, no s'ha acabat d'aportar
tots els diners que tocaven, gràcies.”

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

Pren la paraula el senyor Marañés:
“En tot cas, miraré les partides perquè n'hi  ha un munt, vull  dir, lògicament,
preguntaré a cada regidor el que li correspon i llavors li donaria resposta de tot,
però entenc que si hi ha hagut aquests moviments, lògicament  ha estat perquè
han estat coherents amb els regidors.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Sí, de fet vostè ha fet una sèrie de consideracions i apreciacions, que són les
seves, evidentment no són les nostres, i ha fet alguna pregunta, ha preguntat
sobre el Pla de mobilitat que diu que no l'ha trobat. El Pla de mobilitat inclou els
aparcaments i, per tant, amb aquesta partida hem fet algun dels aparcaments,
dels quatre aparcaments que hem posat en marxa recentment, estan finançats,
en part, amb diners d'aquesta partida.
Hi ha més preguntes? No? Doncs passem al següent punt.”
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En  conseqüència  el  Ple  de  l’Ajuntament,  per  unanimitat  dels  presents  [17
membres dels grups municipals d’ERC (10); dels regidors no Adscrits (3); del
PSC (2); del PPC (1) i d’ICV-EUiA (1)], resta assabentat del següent: 

Identificació de l’expedient 

Expedient  número  SEMC  19/2015,  de  l’Àrea  Econòmica,  corresponent  a
l’aprovació de la liquidació pressupostària de l’exercici 2014 de l’Ajuntament de
Caldes de Montbui.

DICTAMEN

Antecedents 

El dia 20 d’abril  de 2015, el  Sr. Jordi Solé i  Ferrando, Alcalde-President de
l’Ajuntament de Caldes de Montbui, va aprovar la liquidació pressupostària de
l’exercici  2014  de  l’Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui  mitjançant  decret
d’alcaldia número 000419/2015. 

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 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.

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

- Ordre HAP/2105/2012, de l’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obli-
gacions 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.

- Nota informativa, de 6 de febrer de 2015, en relació al règim de tutela finance-
ra dels ens locals per a l’exercici 2015.

Resolució,

Primer.  Donar  compte  al  Ple  de  la  liquidació  del  pressupost  municipal  de
l’exercici 2014 de l’Ajuntament de Caldes de Montbui aprovada mitjançant el
decret d’alcaldia núm. 000419/2015, de 20 d’abril.
 
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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6. DONAR COMPTE AL PLE DELS PLANS PRESSUPOSTARIS 2016-2018,
D’ACORD  AMB  LA  LLEI  ORGÀNICA  2/2012,  DE  27  D’ABRIL,
D’ESTABILITAT  PRESSUPOSTÀRIA  I  SOSTENIBILITAT  FINANCERA.
EXPEDIENT NÚM. 52/2015, DE SERVEIS ECONÒMICS.

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

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, hi ha alguna intervenció sobre aquest punt? No? Doncs passarem al
apartat C que és Control de l'acció de govern.”

En  conseqüència  el  Ple  de  l’Ajuntament,  per  unanimitat  dels  presents  [17
membres dels grups municipals d’ERC (10); dels regidors no Adscrits (3); del
PSC (2); del PPC (1) i d’ICV-EUiA (1)], resta assabentat del següent:

   
Identificació de l’expedient 

Expedient  número 52/2015 de l’Àrea Econòmica, corresponent  a l’aprovació
dels Plans Pressupostaris 2016-2018 de l’Ajuntament de Caldes de Montbui.

DICTAMEN

Antecedents 

El dia 27 de març de 2015, es va aprovar per decret d'alcaldia 368/2015,  els
marcs pressupostaris 2016-2018 de l’Ajuntament de Caldes de Montbui.

Fonaments de dret 

-  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.

- Els marcs pressupostaris a mitjà termini han d’abraçar un període mínim de
tres anys i contenir, entre altres paràmetres:
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a) Els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic de les respec-
tives administracions públiques.

b) Les projeccions de les principals partides d’ingressos i despeses tenint
en compte tant la seva evolució tendencial, és a dir, basada en políti-
ques no subjectes a modificacions, com l’impacte de les mesures previs-
tes per al període considerat.

c) Els principals supòsits en els quals es basen les esmentades projecci-
ons d’ingressos i despeses.

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

-  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 23 de març de 2015.
 
Resolució,

Primer.  Donar  compte  al  Ple  dels  marcs  pressupostaris  2016-2018  de
l’Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui  aprovats  mitjançant  el  decret  d’alcaldia
núm. 368 /2015, de 27 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.

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

Des del número 289, de data 17 de març de 2015, fins al número 418, de data
16 d'abril de 2015.

No hi ha intervencions.
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8. MOCIONS D'URGÈNCIA

MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS  D’ERC,  DEL PSC,
D’ICV-EUiA I EL REGIDOR I LES REGIDORES NO ASDCRITES AL PLE DE
L’AJUNTAMENT  DE  CALDES  DE  MONTBUI,  DE  SUPORT  AL  TRÀMIT
D'URGÈNCIA DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR DE MESURES
URGENTS  PER  FER  FRONT  A  L'EMERGÈNCIA  HABITACIONAL  I  LA
POBRESA ENERGÈTICA PROMOGUDA PER LA PAH,  L'OBSERVATORI
DESC I L'ALIANÇA CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA.

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Per la defensa i posicionament de la moció, passaré la paraula als grups que
l'han presentat  de major  a menor representació,  primer passo la  paraula al
regidor Isidre Pineda.”

Pren la paraula el senyor Pineda:
“Moltes gràcies, bon vespre a tothom, aquesta i especialment les mesures que
planteja  l'ILP  resumeixen  el  que  hem estat  fent  durant  els  últims  anys  en
defensa pel dret a l'habitatge, ens sentim identificats amb la iniciativa legislativa
popular, entenem la seva urgència i aquelles reivindicacions que, a més a més,
ha  estat  fent  la  Plataforma d'Afectats  per  la  Hipoteca,  amb qui  hem pogut
treballar durant els últims temps, fet que els agraeixo.
Des d'Esquerra Republicana recolzarem la moció, recolzem també el fet que es
pugui  tirar  endavant  aquesta  ILP  al  més  aviat  possible  al  Parlament  de
Catalunya, i de fet els últims temps hem estat els ajuntaments els que hem fet
front a la crisi, els que hem estat a la primera línia de la crisi social, hipotecària
i habitacional, però amb iniciatives com aquesta ILP segur que tindrem més
eines per combatre-la també, gràcies.”

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

Pren la paraula el senyor Ortega:
“Gràcies senyor alcalde, bona tarda, bé, primer agrair a la PAH que ens fes
arribar aquesta moció i que es pogués aprovar avui en el plenari. Agrair a les
altres dues entitats que han fet recollida de signatures. 
I bé, aquestes mesures per fer front a l'emergència habitacional i de pobresa
energètica, creiem que són necessàries i també creiem que haurien de ser uns
drets  bàsics  i  fonamentals.  El  que  sí  em  fa  reflexionar  és  que  si  aquesta
defensa d'aquests drets s'ha de fer des d'una iniciativa popular, no sé, em fa
reflexionar que potser des dels partits polítics, no, els que estan governant, els
que hem governat  i  els  que  hauran  de  governar  o  governaran,  que potser
alguna cosa no estem fent gaire bé. O, potser, alguna cosa s'hauria de canviar,
no? 
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Perquè crec que aquests drets s'haurien de defensar des dels partits polítics,
que benvinguda sigui la iniciativa popular, però, crec que alguna cosa potser o
no estem fent gaire bé o bé hauria de canviar.
De totes maneres no m'estendré gaire més. Vull agrair, com deia, a la PAH i a
totes les entitats que han recollit les cent i escaig mil signatures, i com no pot
ser d'altra manera, nosaltres votarem a favor aquesta moció, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, per Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa passo
la paraula al regidor Pau Olóndriz.”

Pren la paraula el senyor Olóndriz:
“Gràcies, voldria destacar algunes coses. Primer que es tracta d'una iniciativa
legislativa popular que ja porta bastants anys de recorregut,  que a qui hem
d'agrair o qui realment ha estat en primera línia d'evitar desnonaments a les
portes de les cases, en primera línia lluitant contra la pobresa energètica, ha
estat la PAH entre d'altres col·lectius i molts altres ciutadans que dia a dia amb
el seu compromís personal i col·lectiu han estat lluitant i continuen lluitant per
aquestes coses, i ells mateixos són els que han presentat i els que han afavorit
aquesta  iniciativa  legislativa  popular  que  necessitava  50.000  signatures  per
poder ser admesa a tràmit, i s'han aconseguit més de 100.000, per tant reitero
la meva satisfacció i felicitació a tota la societat que ha estat davant d'això.
Després tornar a parlar de tot  el  que comporta la iniciativa legislativa no té
sentit,  perquè  portem  molts  anys  parlant,  però  si  el  compromís  que  se'ns
demana  als  partits  perquè  en  el  Parlament  es  doni  tràmit  ràpid,  urgent  i,
sobretot,  que  amb  mecanismes  estranys,  com  la  presentació  de  moltes
compareixences i no demanar-les totes alhora, s'allargui el termini, o s'allargui
el procés i faci més complicada l'aprovació.
És evident que els partits que hi estem a favor de totes les mesures que es
presenten, en el Parlament farem això, els partits que potser no ho estan, el
que inclús, legítimament, encara que sigui una visió molt diferent del que ha de
ser la llei, els que puguin arribar a votar que no, també crec que és de rebut
que no allarguin els tràmits, que no utilitzin els mecanismes legals per fer llarg o
impossible l'aprovació d'aquesta iniciativa legislativa popular. 
Res més, el meu vot naturalment serà afirmatiu.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, pel grup de membres no adscrits, passo la paraula al regidor Joan
Vendrell.”
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Pren la paraula el senyor Vendrell:
“Moltes gràcies, bona nit, em sumo a tot el que es diu, ens repetiríem una mica,
el que sí que volia recordar, que la Democràcia és un valor social i és molt
important que hi hagi persones, entitats i col·lectius que encara vetllin pel que
significa, pel que significa la nostra vida social i política, participar i no estar,
sinó tenir poder de decisió, incidència no real, per transformar, millorar i canviar
coses, per poder donar veu a tantes veus silencioses. Això és important, que hi
hagi grups com els que hi ha, que a vegades criden més que els que estem en
una taula o dient que estem a favor d'una moció i després tornar al cap d'un
temps a presentar una altra moció molt semblant. Seria bo que el Parlament fos
tan ràpid com nosaltres, moltes  gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, i per últim, pel PP passo la paraula a la regidora Montserrat Romano.”

Pren la paraula la senyora Romano:
“Bona nit, moltes gràcies senyor alcalde, bé, nosaltres no ens hem adherit a la
moció per qüestió de temps, però sí que volem dir que estem d'acord amb tot el
que demana la PAH i, per tant, el nostre vot, com ha estat i serà fins que tot
això es pugui resoldre i la ciutadania torni a tenir tots els drets que tenia, el
nostre vot serà favorable, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies,  doncs un cop posicionats tots  els grups,  fem la  votació  d'aquesta
moció.”    

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [17 vots
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); dels regidors no
Adscrits (3); del PSC (2); del PPC (1) i d’ICV-EUiA (1)],  ACORDA aprovar la
moció, essent aquesta la següent:

El passat 10 de juliol  es va presentar al  Parlament de Catalunya la ILP de
Mesures  Urgents  per  fer  front  a  la  Emergència  Habitacional  i  la  Pobresa
Energètica  promoguda per  la  PAH,  l'Observatori  DESC i  l'Aliança contra  la
pobresa energètica

En data 13 d'octubre, la Mesa del Parlament de Catalunya, va admetre a tràmit
la ILP. Aquesta ILP, a partir de les competències del govern de la Generalitat
en matèria d'habitatge i protecció de consumidors, exigeix canvis legals urgents
a  Catalunya  per  fer  front  a  l'emergència  habitacional  i  garantir  el  dret  a
l'habitatge digne i una segona oportunitat.
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En  concret  la  ILP  recull  mesures  contra  el  sobre  endeutament,  els
desnonaments i els talls de subministraments bàsics:

• Mecanismes  que  atorguin  una  segona  oportunitat  a  les  famílies  sobre
endeutades amb despeses vinculades a l'habitatge habitual.
• Lloguer social per a les persones en situació de vulnerabilitat que es troben
en risc de desnonament, quan el propietari sigui una entitat financera o un
posseïdor d'habitatges.
• Reallotjament garantit en casos de desnonaments de persones en situació
de vulnerabilitat, quan el propietari no sigui una entitat financera ni un gran
posseïdor d'habitatges.
• Lloguer  forçós  dels  pisos  buits  propietat  d'entitats  financeres  i  grans
tenidors d'habitatges.
• Accés garantit a subministraments bàsics d'aigua i llum, posant fi als talls
indiscriminats a les llars vulnerables.

Superat aquest tràmit, el proper pas era la recollida de les 50.000 signatures
necessàries per a la seva tramitació parlamentària, per la qual s'estableixen 4
mesos.  L'admissió  a  tràmit  de  la  ILP  vol  dir  que  les  seves  mesures  són
perfectament  aplicables.  En  realitat,  moltes  d'aquestes  mesures  són
compromisos  ja  assumits  pel  Govern  espanyol  amb  tractats  internacionals,
normatives europees i la pròpia Constitució espanyola que s'haurien d'haver fet
efectius des de l’inicií de la crisi.

Des  del  2007  fins  a  l'actualitat  s'han  produït  gairebé  570.000  execucions
hipotecàries a tot l'estat  espanyol. Les dades del CGPJ del 2n trimestre de
2014 mostren com els desnonaments han augmentat un 4% respecte el mateix
període de l'any passat, arribant gairebé als 19.000 desnonaments. I les xifres
continuen  mostrant  com Catalunya  ocupa  el  primer  lloc  en  el  rànquing  de
desnonaments, amb un 23% del total,  seguida per la Comunitat  Valenciana
(15%), Andalusia (15%) i Madrid (11%). Durant el 2011, 193.000 llars catalanes
no  van  poder  assumir  les  despeses  de  mantenir  un  habitatge  a  una
temperatura adequada, el proper hivern es preveu que seran 300.000 famílies,
o el que és el mateix, un milió de persones que tindran problemes per mantenir
la seva casa a una temperatura suficient.

Avui, unes setmanes abans que s'acabi el període de recollida de signatures, la
ILP habitatge ja ha recollit  més de 100.000 signatures que garanteixen que
pugui seguir la tramitació al Parlament.

Arribats  al  tram Decisiu  de  la  ILP,  arriba  l'hora  de  la  veritat.  La  ILP  serà
tramitada i els grups polítics passaran a ser a els responsables que la voluntat
ciutadana esdevingui Llei.
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Tenen les propostes sobre la taula. Són Propostes de mínims i que formen un
sol conjunt, inaplaçables i intocables. Som conscients que es podria fer molt
més; però fer menys seria dramàtic.
Per tot això, els grups municipals d’ERC, del PSC i d’ICV-EUiA i el regidor i les
regidores no adscrites, proposen al Ple de l’Ajuntament de Caldes de Montbui
que adopti els següents ACORDS :

PRIMER. Els Grups Polítics amb representació a l’Ajuntament de Caldes de
Montbui es reafirmen en el seu suport a la ILP de mesures urgents per fer front
a la emergència habitacional i la Pobresa Energètica.

SEGON.  Sol·licitar  el  suport  dels  grups  polítics  amb  representació  en  el
Parlament  de  Catalunya  al  tràmit  d'Urgència  Extraordinària  de  l'esmentada
Iniciativa Legislativa Popular.

TERCER.  Sol·licitar  als  grups  polítics  amb  Representació  al  Parlament  de
Catalunya el compromís d'aprovar la ILP abans de dissoldre el Parlament.

QUART.   Sol·licitar  als  grups  polítics  amb  Representació  al  Parlament  de
Catalunya el compromís de no allargar, amb compareixences, el tràmit.

CINQUÈ.  Sol·licitar  als  grups  polítics  amb  Representació  al  Parlament  de
Catalunya  el  compromís d'exigir  compareixences  en  paral·lel  al  tràmit  de
esmenes.
SISÈ.  Transmetre  dits  acords  al  Parlament  de  Catalunya i  a  la  Plataforma
afectats per l’hipoteca.

9. PRECS I PREGUNTES.

Pren la paraula el senyor alcalde:

“Comencem pel senyor Olóndriz”

Pren la paraula el senyor Olóndriz:
“Només volia dir  que a més d'una persona,  la gent que està amb mi en la
candidatura d'Iniciativa Esquerra Unida els he anat dient que avui és el darrer
Ple i que avui seria el dia dels comiats. Tenia preparat un comiat, però hem vist
que hi ha un altre Ple en funcions passades les eleccions i hem acordat que el
faríem després, que aquest comiat que estan esperant, avui no serà. 
De  totes  maneres  també  serà  millor  fer  un  comiat  passades  les  eleccions
perquè fer-lo ara, inevitablement hauríem de parlar, o estaríem condicionats per
les eleccions que venen i potser no seria tan personal o tan franc, no! Franc sí
que ho seria, però potser ens enfadaríem. Per tant, prefereixo fer-lo després de
les eleccions, que serà molt millor.”
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Pren la paraula el senyor alcalde:
“Sí, farem certament un Ple ordinari el mes de maig, però evidentment serà en
funcions, perquè serà després de les eleccions, i potser un extraordinari abans,
però tampoc ho sabem, no ho podem afirmar del cert, en qualsevol cas, amb la
composició  actual  ens  tornarem a  trobar  i,  per  tant,  em sembla  bé  deixar
aquests tipus de parlaments per la propera vegada.
Hi ha alguna altra intervenció? No? Doncs tanquem el ple aquí.”

L’alcalde aixeca la sessió a  les 20 hores i 30 minuts, de la qual cosa, com a
secretària general, estenc aquesta acta.

La secretària gral. Vist i plau
L’alcalde

         Maria Remei Sala Leal      Jordi Solé i Ferrando
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