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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió

Núm.:  11 / 2015
Caràcter: Ordinari 
Data: 30 de juliol de 2015
Horari: 20’05 hores 
Lloc: Sala de Plens

Assistents

Jordi Solé i Ferrando, regidor
Núria Carné i Navarro, regidora
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 

Secretari

Maria Remei Sala Leal, secretària gral.

Interventora
Gemma Riera Termes, interventora
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L’alcalde obre la sessió.

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

Pren la paraula l'alcalde:
“Comencem el Ple ordinari, el primer Ple ordinari d'aquest mandat. 
Hi ha una petició d'alteració de l'ordre del dia, concretament es presenta una
moció  per  urgència,  de  suport  a  l'activitat  industrial  a  la  planta  de Valeo a
Martorelles, és una moció impulsada pel Partit dels Socialistes, per tant, els hi
passo la paraula per motivar la urgència d'aquesta petició.”

Pren la paraula la senyora Millán:
“Bona tarda a tothom,  el  motiu  pel  qual  volem entrar  per  urgència aquesta
moció  és  el  fet  que  avui  mateix  han  començat  una  vaga  indefinida  els
treballadors i treballadores de Valeo a Martorelles. Una planta que ja va patir
una reducció de plantilla i actualment queden 257 treballadors. Una planta que
volen deslocalitzar per portar-la a Zaragoza.
No  hi  ha  motius  de  producció,  sinó  que  és  un  motiu  purament  econòmic,
perquè allà tenen millors condicions fiscals i, per tant, tenint en compte que dins
dels treballadors afectats hi ha dos calderins, doncs volíem donar suport als
treballadors i fer unes peticions a la Generalitat i  al Departament d'Empresa
perquè lluitin a favor dels treballadors de Valeo Martorelles.”

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 presenta el  grup municipal  del PSC de suport  a  l'activitat
industrial de la planta de Valeo a Martorelles.

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents  [17 vots
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); SOM CALDES (2);
CiU (2); del PSC (2); UP CALDES (1) i del PPC (1)],  ACORDA incorporar la
moció a l’ordre del dia de la sessió.

Ordre del dia

1. Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària anterior de
data 25 de juny de 2015.

2.  Declarar  les  obres  sol.licitades  pel  Centre  Ateneu  Democràtic  i
Progresista,  com a obres d'especial  interès.  Expedient  núm.  62/2015 –
TL101-2015-000224.

3. Modificació de crèdits núm. 9/2015, mitjançant suplements de crèdits.
Expedient núm. SEMC 9/2015.
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4. Modificació de crèdits núm. 10/2015, mitjançant crèdits extraordinaris.
Expedient núm. SEMC 9/2015.

5. Modificació de crèdits núm. 15/2015, mitjançant suplements de crèdits.
Expedient núm. SEMC 9/2015.

6. Modificació de crèdits núm. 16/2015, mitjançant crèdits extraordinaris.
Expedient núm. SEMC 9/2015.

7.  Aprovar  inicialment  la  modificació  puntual  del  Pla  d’ordenació
urbanístic municipal de Caldes de Montbui, referent al Polígon d'Actuació
PA-9  (carrer  Escoles  Pies).  Expedient  núm.  TP202-2012-43  de  Serveis
Territorials.

8.  Aprovar  provisionalment  la  modificació  puntual  del  Pla  d’ordenació
urbanístic  municipal,  Polígon d'Actuació PA-11 (Teneria Riba)  i  Polígon
d’Actuació  PA-27  (Sandvik).  Expedient  núm.TP202-2014-19  de  Serveis
Territorials.

9.  Aprovar  la  pròrroga  del  contracte  dels  serveis  de  neteja  de  la  via
pública i dels edificis municipals de l'Ajuntament de Caldes de Montbui.
Expedient núm. TC204-2013-30 de Serveis Territorials.

10.  Aprovar  inicialment  la  modificació  de  l'Ordenança  municipal
reguladora de guals i estacionaments reservats.  Expedient núm. TL601-
2015-000226.

11.  Aprovar  el  projecte  bàsic  i  executiu,  Fase I  d'un aparcament  a  les
Hortes de Baix i  urbanització de la  plaça del  Sindicat.  Expedient  núm.
TO102-2015-000009.

12. Nomenar els representants de l’Ajuntament de Caldes de Montbui en
el  Patronat  de  la  Fundació  privada  “Residència  Santa  Susanna”.
Expedient número G1215-2015-000022 de Serveis Generals.

13. Aprovar l'adhesió a l’acord SOC, FMC, ACM, UGT i  CCOO sobre la
retribució del programa Treball i Formació 2015.

14.  Donar  compte  al  Ple  dels  informes  de  tresoreria  corresponents  al
segon  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.
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15. 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 segon trimestre de
l'any 2015.(RD635/20147). Expedient núm. 29/2015, de Serveis Econòmics.

16.  Donar  compte  del  Decret  núm.  000647/2015,  de  data  17  de  juny
d'enguany,  pel  qual  es resol  aprovar la revisió del Padró municipal  de
Caldes de Montbui, referida a l'1 de gener de 2015. Expedient núm. G5308-
2015-000004.

17.  Donar  compte  del  Decret  núm.  000711/2015,  de  data  15  de  juliol
d’enguany, pel qual es resol aprovar la modificació de l'apartat quart, e),
amb la  inclusió  de  l'ordenació  de  pagaments.  Expedient   G1215-2015-
000002.

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

19. Mocions d'urgència

19.1  Moció  que  presenten  ERC  i  CIU  de  suport  al  Correllengua  2015.
Expedient núm. AA002-2015-000009.

19.2 Moció que presenten ERC, CIU i PSC de suport a la creació de la
prestació “Garantia+55”. Expedient núm. AA002-2015-0000010.

19.3 Moció que presenten els grups municipals d'Units per  Caldes i  el
PPC al Ple de l’Ajuntament per adaptar l’activitat i  normativa a la nova
normativa de transparència, administració electrònica, accés i reutilització
de la informació i bon govern. Expedient núm. AA002-2015-000008.

19.4 Moció que presenta el grup municipal del PSC de suport a l'activitat
industrial de la planta de Valeo a Martorelles.

20. Precs, preguntes i interpel·lacions.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1.  APROVAR  L’ESBORRANY  DE  L’ACTA  DE  LA  SESSIÓ  PLENÀRIA
ORDINÀRIA ANTERIOR DE DATA  25  DE JUNY DE 2015.

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [17 vots
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); SOM CALDES (2);
CiU (2); del PSC (2); UP CALDES (1) i  del PPC (1)],  aprova l’esborrany de
l’acta de la sessió anterior del dia 25 de juny de 2015.
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2.  DECLARAR  LES  OBRES  SOL.LICITADES  PEL  CENTRE  ATENEU
DEMOCRÀTIC  I  PROGRESISTA,  COM A OBRES D'ESPECIAL INTERÈS.
EXPEDIENT NÚM. 62/2015 – TL101-2015-000224.

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, algun grup? Regidor o regidora demana la paraula? Senyor Coral.”

Pren la paraula el senyor Coral:
“Bona  tarda.  Vull  només agafar  la  paraula  per  refermar  el  nostre  suport  a
entitats centenàries com el Centre Democràtic i que tot el que sigui afavorir,
donar facilitats perquè puguin seguir tirant endavant la seva activitat, en aquest
cas és una facilitat econòmica, doncs nosaltres ho trobem molt positiu i per això
els  encoratgem  a  tirar  endavant.  Evidenment  votarem  a  favor  d'aquesta
proposta.”

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 unanimitat dels presents [17 vots
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); SOM CALDES (2);
CiU (2); del PSC (2); UP CALDES (1) i del PPC (1)],

             
              ACORDA:

   
Identificació de l’expedient

Expedient núm. 62/2015 relatiu a la sol·licitud del Centre, Ateneu Democràtic i
Progressista de Caldes de Montbui de bonificació per obres d’especial interès
de  l’Impost  sobre  Construccions,  Instal·lacions  i  Obres  per  les  obres  de
conservació i manteniment de la coberta i de la façana principal.

Antencedents

El  senyor  Jaume  J.  Pieres  i  Garcés,  en  representació  de  l’Ateneu,  Centre
Democràtic  i  Progressista  de  Caldes  de  Montbui  va  sol·licitar  una  llicència
d’obres per a dur a terme obres de conservació i manteniment de la coberta de
la façana principal de l’edifici del carrer Corredossos de Baix, 9-11.

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 %.

5



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

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 per l’Ateneu, Centre Democràtic i
Progressista de Caldes de Montbui per a dur a terme obres de conservació i
manteniment  de  la  coberta  de  la  façana  principal  de  l’edifici  del  carrer
Corredossos  de  Baix,  9-11,  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’Ateneu,  Centre  Democràtic  i
Progressista  de  Caldes  de  Montbui  i  a  l’Àrea  de  Serveis  Econòmics  de
l’Ajuntament.

3. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 9/2015, MITJANÇANT SUPLEMENTS
DE CRÈDITS. EXPEDIENT NÚM. SEMC 9/2015.

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

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, alguna intervenció sobre aquest punt? Senyora Romano.”

Pren la paraula la senyora Romano:
“Gràcies senyor alcalde, bé, aquí tenim diverses preguntes a fer. En el punt de
pla de millora de mobilitat ens diuen que l'epígraf s'ha esgotat, de Llei de Barris.
Nosaltres preguntaríem, segons el qual, el finançament de Llei de Pla de Barris
de novembre de 2014, era per la construcció del pàrquing de les Escoles Pies
amb una aportació total de 60.000 euros. 
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Volen dir que s'han gastat més del previst? I per què? I si ja està previst en el
pressupost d'aquest 2015? Quin és el motiu de l'increment? 
Sobre el  punt  d'expropiacions de l'aparcament,  volíem preguntar  si  aquests
43.874 euros a quina expropiació o expropiacions volen dir? Quins terrenys
manquen per expropiar a dia d'avui? Gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, passo la paraula al regidor Isidre Pineda.”

Pren la paraula el senyor Pineda:
“Hola, bona tarda, de fet faltaven uns diners de l'aparcament d'Escoles Pies a
l'aplicació específica de Llei de Barris que s'havia exhaurit i, per això, hem fet
aquesta  modificació,  agafant  sobrants  de  diferents  aplicacions  per  cobrir
aquests  15.000  euros.  I  això  mateix  hem  fet  amb  les  expropiacions  dels
terrenys de l'aparcament de les hortes; Llei de Barris finançava la meitat de les
expropiacions, això ho vam passar directament a l'aparcament, per tant aquí
hem fet aquesta modificació d'aquests 43.000 euros. En aquest sentit s'han fet
aquestes modificacions de crèdit.”

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

Pren la paraula el senyor Ortega:
“Gràcies senyor alcalde, bona nit. Només manifestar el sentit del nostre vot,
que  serà  l'abstenció,  tant  aquest  punt  com  els  tres  següents  que  són
modificacions  de  crèdit,  en  aquests  punts  serà  l'abstenció  el  nostre  vot,
gràcies.”

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

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta dels presents [9
vots favorables dels membres del grup municipal d’ERC (9); 7 abstencions de
SOM CALDES (2);  CiU (2); del PSC (2) i UP CALDES (1) i 1 vot en contra del
PPC (1)],            

                 ACORDA:   

Identificació de l’expedient

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

1.  De la  liquidació  pressupostària  de  l’exercici  2014 aprovada mitjançant  el
decret d’alcaldia núm. 000419/2015 de data 20 d’abril  de 2015 se’n desprèn
que hi ha hagut dèficits de finançament, per un import total de 68.925,84 euros,
en els següents projectes d’inversió, per l’ import que s’especifica i pel motiu
que s’exposa: 

 Pla de millora de la mobilitat (projecte 2013/2/INVER/4): hi ha un dèficit
de finançament per import de 15.390,52 euros. Degut a que la Llei de
Barris finança el 50% d’aquesta despesa, i atès que a la justificació de la
Llei de Barris d’octubre de 2014 l’epígraf ja està esgotat, no és podrà
justificar  més  despesa  corresponent  a  aquesta  justificació.  En  el
pressupost inicial de l’exercici 2015 ja es va preveure aquesta situació a
l’aplicació pressupostària 11.1530.60900 Pla de millora de la mobilitat la
qual té crèdit previst finançat mitjançant l’operació de crèdit corresponent
a les inversions 2015.

 Expropiacions aparcament (projecte 2014/2/INVER/2):  hi ha un dèficit
de  finançament  per  import  de  43.874,73  euros.  En  el  pressupost  de
2014,  aquest  projecte  estava  finançat  50%  Llei  de  Barris  i  50%
Ajuntament, mitjançant préstec. En el nou quadre de finançament de la
Llei  de Barris aprovat en la sessió plenària de 24 de juliol de 2014 i,
d’acord amb la resolució del departament de Territori i Sostenibilitat de
24 d’octubre de 2014, no hi ha finançament previst per les expropiacions
dels terrenys del nou aparcament degut a que la totalitat de la subvenció
prevista a la Llei de Barris està destinada a finançar la construcció del
nou aparcament.

 Projectes, estudis i direccions d’obres (projecte 2013/2/INVER/6): hi ha
un dèficit de finançament per import de 6,95 euros degut a l’ajust de la
subvenció de la Diputació pel projecte del nou pont sobre la riera. 

 Passeig de la Riera (fase 2) (projecte 2012/2/INVER/27): hi ha un dèficit
de finançament per import de 30,00 € degut a que es va preveure una
subvenció  de  la  Generalitat,  PUOSC 2008-2012 (anualitat  2011),  per
import de 96.030,88 € i hem cobrat 96.000,88 euros. 

 Pla de dinamització turística (projecte 2013/2/INVER/5): hi ha un dèficit
de finançament  per import de 9.623,64 euros. Degut a que la Llei de
barris finança una part d’aquesta inversió i atès que l’import pendent de
justificar a la Llei de Barris és superior al previst en aquest epígraf, es
preveu  una  manca  de  finançament  per  9.623,64  euros.  Una  part
d’aquest finançament, 5.945,58 euros,  es preveu que es cobreixi amb la
modificació  de crèdits  núm. 9/2015,  mitjançant  suplements  de crèdits
que es preveu que es porti a aprovació en el Plenari de 30 de juliol de
2015.  La  part  restant,  3.678,06  euros,  està  previst  a  l’aplicació
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pressupostària 11.4320.62900 Pla de dinamització turística prevista en el
pressupost  de  2015  i  finançada  a  través  de  l’operació  de  crèdit
corresponent  a  les inversions 2015.  El  dèficit  per  import  de  3.678,06
euros s’ha cobert mitjançat la tramitació de l’expedient de modificació de
crèdits  núm.  8/2015,  mitjançant  transferència  de  crèdits,  aprovat
mitjançant  el  decret  d’alcaldia  núm.  000488/2015  de  11  de  maig  de
2015.

S’han cobrir els esmentats dèficits de finançament amb les modificacions de
crèdits  que  siguin  necessàries.  En  concret,  s’ha  aprovat  la  modificació  de
crèdits núm. 8/2015, mitjançant transferència de crèdits,  i  es preveu que es
portin a aprovació en el plenari de 30 de juliol de 2015 les modificacions de
crèdit núm. 9/2015, mitjançant suplements de crèdits i núm. 10/2015, mitjançant
crèdits extraordinaris.

2. Els dèficits dels projectes Pla de millora de la mobilitat (2013/2/INVER/4),
Expropiacions  aparcament  (2014/2/INVER/2)  i  Passeig  de  la  Riera  (fase  2)
(2012/2/INVER/27) es preveu que siguin compensats amb baixes de crèdits de
despeses d’altres projectes d’inversió del pressupost vigent no compromeses,
les dotacions de les quals s’estimen reductibles sense perturbació del servei.
Aquests imports corresponen a una sèrie de crèdits disponibles no afectats a
compliments d’obligacions reconegudes i finançats amb romanent afectat en el
cas dels projectes Expropiacions aparcament i Passeig de la Riera (fase2) i,
finançats amb l’operació de crèdit corresponent a les inversions 2015 en el cas
del projecte Pla de millora de la mobilitat.

Amb la modificació de crèdits núm. 10/2015, mitjançant crèdits extraordinaris
que es preveu es que porti a aprovació en el plenari de 30 de juliol de 2015 es
proposa crear les següents aplicacions pressupostàries: 11.1340.62509 Pla de
millora  de  la  mobilitat (2013/2/INVER/4)  per  import  de  15.390,52  euros,
11.1720.60999 Passeig de la Riera (fase 2) (2012/2/INVER/27) per import de
30,00 euros, i 31.1510.60006 Expropiacions aparcament (2014/2/INVER/2) per
import de 43.874,73 euros. 

3. La resta de dèficits, o sigui els dèficits dels projectes Pla de dinamització
turística  (2013/2/INVER/5)  i  Projectes,  estudis  i  direccions  d’obres
(2013/2/INVER/6), 5.945,58 euros i 6,95 euros respectivament, es preveu que
siguin  compensats  amb  baixes  de  crèdits  de  despeses  d’altres  projectes
d’inversió del pressupost vigent no compromeses, les dotacions de les quals
s’estimen reductibles sense perturbació  del  servei  respectiu.  Aquest  imports
corresponen  a  una  sèrie  de  crèdits  disponibles  no  afectats  al  compliment
d’obligacions reconegudes i finançats amb romanent afectat. Les aplicacions
11.4320.62599 Pla de dinamització turística i 20.1510.60999 Projectes, estudis
i direccions d’obres es preveuen suplementar amb la baixa de crèdits de les
següents aplicacions pressupostàries:  31.1530.61909 Millores espais públics
per import de 5.443,74 euros i  40.3340.62399 Instal.lació quadres fixes per a
esdeveniments per import de 508,79 euros.
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Per tant, l’expedient que es presenta té per objecte aprovar una modificació de
crèdits mitjançant suplements de crèdits per un import total de 5.952,53 euros
amb l’objectiu d’eixugar dèficits de finançament de projectes d’inversió derivats
de la liquidació pressupostària de l’exercici 2014 de l’Ajuntament de Caldes de
Montbui.

4. Vist  el 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  9/2015,  del
pressupost de l’Ajuntament de Caldes de Montbui de l’exercici 2015, mitjançant
suplements de crèdits, per un import total de 5.952,53 euros, segons el detall
següent, on s’especifiquen les aplicacions pressupostàries que es suplementen
i  les  seves  fonts  de  finançament  que  és  a  càrrec  de  baixa  de  crèdits  de
despeses d’unes altres aplicacions pressupostàries:

Org. Prog. Eco. Descripció
Suplements
de crèdits

Baixa de
crèdits per
anul.lació

11 4320 62599 Pla de dinamització turística 5.945,58

20 1510 60999 Projectes, estudis i direccions d’obres 6,95

  40   3340 62399

Instal.lació quadres fixes per a 
esdeveniments 508,79

31 1530 61909 Millores espais públics 5.443,74

                                                  TOTAL 5.952,53 5.952,53

Total modificació:  5.952,53 €

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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4.  MODIFICACIÓ  DE  CRÈDITS  NÚM.  10/2015,  MITJANÇANT  CRÈDITS
EXTRAORDINARIS. EXPEDIENT NÚM. SEMC 9/2015.

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

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, hi ha intervencions sobre aquest punt? Sí, comencem per la senyora
Romano, endavant.”

Pren la paraula la senyora Romano:
“Bé,  en aquest punt  tindríem diverses consideracions,  ja que cal,  com hem
pogut veure en l'expedient, ja diverses d'aquestes modificacions que s'han fet
perquè les subvencions demanades a altres estaments o no s'han presentat o
estan fora de plaç o no s'han pogut justificar, com per exemple la subvenció de
18.290 euros per a la redacció del projecte de l'antic balneari de Can Rius.
Hem pogut veure per registres, que no són les úniques subvencions que s'han
perdut, per exemple jo he agafat el projecte del nou pont de Les Cremades, la
petició de reurbanització de la plaça de la Font del Lleó, la redacció del projecte
de reurbanització de Pi i Margall, no oblidem que ja del FEDER ja hem perdut
uns 354.000 euros, que se'n van perdre 100.000 de la Diputació i entenem que
això és una qüestió d'organització de la casa, i demanaríem que no perdéssim
aquestes subvencions ja que, ja costa de cobrar la Llei de Barris, només falta
que nosaltres anem perdent subvencions per manca de justificació, com diu
molt bé l'expedient. 
Per tant en aquest punt, votarem en contra, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, vostè ha dit que hem perdut 354.000 euros d'un FEDER? Sí? Doncs
em sembla que ho haurà de justificar perquè em sembla que està equivocada.
Després a parlat dels projectes de Pi i Margall, de les Cremades i de la plaça
de la Font del Lleó, aquí tampoc s'ha perdut cap subvenció. 
Li demanaria que es mires millor aquestes qüestions, i sí que és cert que la
subvenció que es va perdre en el seu moment ja fa bastant temps enrere, va
ser una subvenció per a un projecte, o per a un avantprojecte relatiu al balneari
de Can Rius.  Això passa puntualment,  no hauria  de passar mai,  va passar
puntualment,  però  ara  no  vulgui  fer  vostè  veure  que  passa  sempre,  ni
majoritàriament, majoritàriament no passa. De fet, si hem pogut tirar endavant
tants projectes en aquests darrers anys, és perquè hem aprofitat pràcticament
totes les subvencions, les que ens han passat per davant i les que no ens han
passat per davant perquè les hem anat a buscar nosaltres.
Senyora Millán, si us plau.”
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Pren la paraula la senyora Millán:
“La nostra intervenció anava en el caire aquest. Nosaltres ja vam preguntar a la
informativa el motiu pel qual no s'havia justificat, ens van dir que va ser per un
tema de plaços, però que realment no ho sabien, i era bé, per saber si s'havia
investigat  una  mica  el  fet  pel  qual  no  vam  estar  a  temps  de  presentar  la
justificació d'aquesta subvenció de 18.290 euros, d'aquest cas, que és el punt 4
dins d'aquest, i simplement era això, no? Doncs intentar que si podíem, com
que  a  les  bases  de  la  subvenció  ja  posen  els  temps  de  justificació  i  de
presentació de documents, doncs si podíem intentar no perdre'n cap, ja està,
moltes gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, s'intenta sempre, evidentment, en aquest cas hi va haver un error
tècnic, estem parlant d'un expedient de 2012 si no recordo malament, que ara
hi posem crèdit perquè cal cobrir-lo d'aquesta manera, però repeteixo, això és
un fet puntual, que no hauria de passar mai, però no cal elevar-ho a categoria,
perquè no és la realitat per sort d'aquest ajuntament.
Hi havia alguna altra intervenció? No? Senyora Romano.”

Pren la paraula la senyora Romano:
“Senyor alcalde, per al·lusions, sembla que vostè m'ha deixat com que manco
a la veritat, però jo, els tres projectes que no han pogut ser atesos en aquest
exercici són registres d'entrada que jo en cap moment m'invento i que si vol
vostè, jo li dic el número del registre d'entrada dels tres projectes que diu aquí
que no han estat atesos en aquest exercici, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“No cal que em digui el número de registre, el que estaria bé és que em digués
què diuen aquests registres d'entrada, perquè segur que no diuen que es tracta
de subvencions que s'han perdut perquè no s'ha pogut justificar, entre altres
coses perquè són projectes que no s'han dut a terme, alguns no es duran a
terme i d'altres no s'han dut a terme encara, però es duran a terme.
Per tant, quan vulgui ens mirem aquests registres, però no cal que em doni el
número de registre, sinó que mirem el contingut.
Bé, passem a la votació.”

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta dels presents [9
vots favorables dels membres del grup municipal d’ERC (9); 7 abstencions de
SOM CALDES (2);  CiU (2); del PSC (2) i UP CALDES (1) i 1 vot en contra del
PPC (1)],  

           
                 ACORDA:
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Identificació de l’expedient

Expedient  número SEMC 9/2015,  relatiu  a la  modificació de crèdits  número
10/2015  del  pressupost  municipal  de  l’exercici  2015,  mitjançant  crèdits
extraordinaris.

Antecedents

1.  De la  liquidació  pressupostària  de  l’exercici  2014 aprovada mitjançant  el
decret d’alcaldia núm. 000419/2015 de data 20 d’abril  de 2015 se’n desprèn
que hi ha hagut dèficits de finançament, per un import total de 68.925,84 euros,
en els següents projectes d’inversió, per l’ import que s’especifica i pel motiu
que s’exposa: 

 Pla de millora de la mobilitat (projecte 2013/2/INVER/4): hi ha un dèficit
de finançament per import de 15.390,52 euros. Degut a que la Llei de
Barris finança el 50% d’aquesta despesa, i atès que a la justificació de la
Llei de Barris d’octubre de 2014 l’epígraf ja està esgotat, no és podrà
justificar  més  despesa  corresponent  a  aquesta  justificació.  En  el
pressupost inicial de l’exercici 2015 ja es va preveure aquesta situació a
l’aplicació pressupostària 11.1530.60900 Pla de millora de la mobilitat la
qual té crèdit previst finançat mitjançant l’operació de crèdit corresponent
a les inversions 2015.

 Expropiacions aparcament (projecte 2014/2/INVER/2):  hi ha un dèficit
de  finançament  per  import  de  43.874,73  euros.  En  el  pressupost  de
2014,  aquest  projecte  estava  finançat  50%  Llei  de  Barris  i  50%
Ajuntament, mitjançant préstec. En el nou quadre de finançament de la
Llei  de Barris aprovat en la sessió plenària de 24 de juliol de 2014 i,
d’acord amb la resolució del departament de Territori i Sostenibilitat de
24 d’octubre de 2014, no hi ha finançament previst per les expropiacions
dels terrenys del nou aparcament degut a que la totalitat de la subvenció
prevista a la Llei de Barris està destinada a finançar la construcció del
nou aparcament.

 Projectes, estudis i direccions d’obres (projecte 2013/2/INVER/6): hi ha
un dèficit de finançament per import de 6,95 euros degut a l’ajust de la
subvenció de la Diputació pel projecte del nou pont sobre la riera. 

 Passeig de la Riera (fase 2) (projecte 2012/2/INVER/27): hi ha un dèficit
de finançament per import de 30,00 € degut a que es va preveure una
subvenció  de  la  Generalitat,  PUOSC 2008-2012 (anualitat  2011),  per
import de 96.030,88 € i hem cobrat 96.000,88 euros. 
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 Pla de dinamització turística (projecte 2013/2/INVER/5): hi ha un dèficit
de finançament  per import de 9.623,64 euros. Degut a que la Llei de
barris finança una part d’aquesta inversió i atès que l’import pendent de
justificar a la Llei de Barris és superior al previst en aquest epígraf, es
preveu  una  manca  de  finançament  per  9.623,64  euros.  Una  part
d’aquest finançament, 5.945,58 euros,  es preveu que es cobreixi amb la
modificació  de crèdits  núm. 9/2015,  mitjançant  suplements  de crèdits
que es preveu que es porti a aprovació en el Plenari de 30 de juliol de
2015.  La  part  restant,  3.678,06  euros,  està  previst  a  l’aplicació
pressupostària 11.4320.62900 Pla de dinamització turística prevista en el
pressupost  de  2015  i  finançada  a  través  de  l’operació  de  crèdit
corresponent  a  les inversions 2015.  El  dèficit  per  import  de  3.678,06
euros s’ha cobert mitjançat la tramitació de l’expedient de modificació de
crèdits  núm.  8/2015,  mitjançant  transferència  de  crèdits,  aprovat
mitjançant  el  decret  d’alcaldia  núm.  000488/2015  de  11  de  maig  de
2015.

S’han cobrir els esmentats dèficits de finançament amb les modificacions de
crèdits  que  siguin  necessàries.  En  concret,  s’ha  aprovat  la  modificació  de
crèdits núm. 8/2015, mitjançant transferència de crèdits,  i  es preveu que es
portin a aprovació en el plenari de 30 de juliol de 2015 les modificacions de
crèdit núm. 9/2015, mitjançant suplements de crèdits i núm. 10/2015, mitjançant
crèdits extraordinaris.

2.  Els  dèficits  generats  dels  projectes  Pla  de  dinamització  turística
(2013/2/INVER/5)  i  Projectes,  estudis  i  direccions d’obres (2013/2/INVER/6),
5.945,58 euros i 6,95 euros respectivament, es preveu que siguin compensats
amb baixes de crèdits de despeses d’altres projectes d’inversió del pressupost
vigent no compromeses, les dotacions de les quals s’estimen reductibles sense
perturbació del servei respectiu. Aquest imports corresponen a una sèrie de
crèdits  disponibles  no  afectats  al  compliment  d’obligacions  reconegudes  i
finançats  amb  romanent  afectat.  Les  aplicacions  11.4320.62599  Pla  de
dinamització turística i 20.1510.60999 Projectes, estudis i direccions d’obres es
preveuen suplementar amb la tramitació i aprovació de la modificació de crèdits
núm. 9/2015, mitjançant suplements de crèdits, que es preveu que es porti a
aprovació en el Plenari de 30 de juliol de 2015.

3. La resta de dèficits, o sigui els dèficits dels projectes Pla de millora de la
mobilitat  (2013/2/INVER/4),  Expropiacions  aparcament  (2014/2/INVER/2)  i
Passeig  de  la  Riera  (fase  2)  (2012/2/INVER/27)  es  preveu  que  siguin
compensats amb baixes de crèdits de despeses d’altres projectes d’inversió del
pressupost  vigent  no  compromeses,  les  dotacions  de  les  quals  s’estimen
reductibles sense perturbació del servei. Aquests imports corresponen a una
sèrie  de  crèdits  disponibles  no  afectats  a  compliments  d’obligacions
reconegudes  i  finançats  amb  romanent  afectat  en  el  cas  dels  projectes
Expropiacions  aparcament  i  Passeig  de  la  Riera  (fase2)  i,  finançats  amb
l’operació de crèdit corresponent a les inversions 2015 en el cas del projecte
Pla de millora de la mobilitat.
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Per  tant,  es  preveu que es  creïn  les  següents  aplicacions pressupostàries:
11.1340.62509 Pla de millora de la mobilitat (2013/2/INVER/4) per import de
15.390,52  euros,  11.1720.60999  Passeig  de  la  Riera  (fase  2)
(2012/2/INVER/27) per import de 30,00 euros, i 31.1510.60006 Expropiacions
aparcament (2014/2/INVER/2) per import de 43.874,73 euros per tal de dotar-
les de crèdit amb la tramitació i aprovació de la modificació de crèdits núm.
10/2015,  mitjançant  crèdits  extraordinaris  que  es  preveu  que  es  porti  a
aprovació en el Plenari de 30 de juliol de 2015.

4.  A  més,  la  Diputació  de  Barcelona  (XBMQ  2008-2011)  va  concedir  a
l’Ajuntament  una  subvenció  per  l’actuació  Teatre-auditori  de  Can  Rius  per
import de 171.102,56 euros. L’Àrea de Serveis Territorials va proposar destinar
part  d’aquesta  subvenció,  concretament  18.290,00  euros,  a  l’aplicació
pressupostària Projectes, estudis i direccions d’obres (2012/2/INVER/18) per tal
de  portar  a  terme  la  redacció  del  projecte  1a.  fase  de  la  consolidació  i
rehabilitació de l’antic balneari de Can Rius. En data 10 de juliol de 2015, el
Cap d’Àrea de Serveis Territorials informa que aquesta subvenció per import de
18.290,00 € no es va justificar i  per tant,  no cobrarem els  18.290,00 euros
provocant un dèficit  de finançament del projecte 2012/2/INVER/18 Projectes,
estudis i direccions d’obres que s’ha de cobrir.

Per consegüent, la modificació de crèdits que es proposa és la següent:

Org. Prog. Eco. Descripció
Crèdits

extraordinaris
Baixa de crèdits

per anul.lació

  31   1510 60006 Expropiacions aparcament 43.874,73

  11 1720 60999 Passeig de la riera (fase 2) 30,00

11 1340 62599
Pla de millora de la 
mobilitat 104,73

20 9200 62599 Material inventariable 74,33

   20    9200 62598 Jutjat de Pau 1.275,86

   22    9200 64109 Programari informàtic 1.084,64

   31    1510 60007

Adquisició terrenys 
aparcament Les 
Hortes 683,26

   31    1510 60099

Expropiació terrenys 
safareig Sta. 
Esperança 2.000,00

   31 4590 60099
Expropiació terrenys nou 

123,14
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pont les 
Cremades

   31    1340 60909

Pla accessibilitat i camins 
escolars 29.829,08

   31    4590 60999 Nou pont sobre la riera 70,80

  40    3321 62909 Fons bibliogràfic biblioteca 195,89

  40    3340 62399

Instal.lació quadres fixes 
per a 
esdeveniments 66,07

  40    3340 62599
Mobiliari muntatge 
esdeveniments 26,37

  40    3340 62309

Instal.lació quadres fixes 
per a 
esdeveniments 3,34

  40    3340 62509

Mobiliari muntatge 
esdeveniments 2.564,37

  40    3380 68909 Patrimoni festiu local 3.790,06

  44    3420 63209

Millores equipaments 
esportius 138,78

  45    3230 63299

Millores equipaments 
educatius 127,81

  45 3230 63209

Millores equipaments 
educatius 1.382,84

  60   1320 63909 Equipament policial 321,17

  60   1340 62509 Senyalització informativa 42,19

                                            
TOTAL 43.904,73 43.904,73

11 1340 62509

Pla de millora de la 
mobilitat 15.390,52

11 1530 60900
Pla de millora de la 

15.390,52
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mobilitat

                                            
TOTAL 15.390,52 15.390,52

31 1510 60999

Projectes, estudis i 
direccions d’obres 18.290,00

20 1510 60900

Projectes, estudis i 
direccions d’obres 18.290,00

                                            
TOTAL 18.290,00 18.290,00

Total modificació:  77.585,25 €

Per tant, l’expedient que es presenta té per objecte aprovar una modificació de
crèdits mitjançant crèdits extraordinaris per un import total de 77.585,25 euros
amb  l’objectiu  d’eixugar  dèficits  de  finançament  de  diferents  projectes
d’inversió.
 
5. Vist  el 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  10/2015,  del
pressupost de l’Ajuntament de Caldes de Montbui de l’exercici 2015, mitjançant
crèdits extraordinaris, per un import total de 77.585,25 euros, segons el detall
següent, on s’especifiquen les previsions 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.
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Org. Prog. Eco. Descripció
Crèdits

extraordinaris

Baixa de
crèdits per
anul.lació

  31   1510 60006 Expropiacions aparcament 43.874,73

  11 1720 60999 Passeig de la riera (fase 2) 30,00
11 1340 62599 Pla de millora de la mobilitat 104,73
20 9200 62599 Material inventariable 74,33

   20   9200 62598 Jutjat de Pau 1.275,86

   22   9200 64109 Programari informàtic 1.084,64

   31   1510 60007

Adquisició terrenys aparcament Les
Hortes 683,26

   31   1510 60099

Expropiació terrenys safareig Sta. 
Esperança 2.000,00

   31 4590 60099

Expropiació terrenys nou pont les 
Cremades 123,14

   31   1340 60909 Pla accessibilitat i camins escolars 29.829,08

   31   4590 60999 Nou pont sobre la riera 70,80

  40   3321 62909 Fons bibliogràfic biblioteca 195,89

  40   3340 62399

Instal.lació quadres fixes per a 
esdeveniments 66,07

  40 3340 62599 Mobiliari muntatge esdeveniments 26,37

  40   3340 62309

Instal.lació quadres fixes per a 
esdeveniments 3,34

  40   3340 62509 Mobiliari muntatge esdeveniments 2.564,37

  40   3380 68909 Patrimoni festiu local 3.790,06

  44   3420 63209 Millores equipaments esportius 138,78

  45   3230 63299 Millores equipaments educatius 127,81

  45 3230 63209 Millores equipaments educatius 1.382,84

  60   1320 63909 Equipament policial 321,17
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  60   1340 62509 Senyalització informativa 42,19

                                                  
TOTAL 43.904,73 43.904,73

11 1340 62509 Pla de millora de la mobilitat 15.390,52

11 1530 60900 Pla de millora de la mobilitat 15.390,52

                                                  
TOTAL 15.390,52 15.390,52

31 1510 60999

Projectes, estudis i direccions 
d’obres 18.290,00

20 1510 60900

Projectes, estudis i direccions 
d’obres 18.290,00

                                                  
TOTAL 18.290,00 18.290,00

Total modificació:  77.585,25 €

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.

5. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 15/2015, MITJANÇANT SUPLEMENTS
DE CRÈDITS. EXPEDIENT NÚM. SEMC 9/2015.
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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,  intervencions  sobre  aquesta  qüestió?  Comencem  per  la  senyora
Romano.”

Pren la paraula la senyora Romano:
“En aquest punt voldríem preguntar, en l'aplicació de Projectes i Estudis que
destinen 209.566 euros en aquesta proposta, i comptant que ja s'ha exahurit el
crèdit de l'aplicació del pressupost 2015 -en mig any que portem ja ens hem
gastat  en  projectes  431.800  euros-,  ens  podrien  dir  en  quins  pressupostos
s'han basat per obtenir aquesta xifra? No ho hem pogut veure en l'expedient i
no sabem els criteris que han utilitzat per comptabilitzar aquests projectes que
s'anomenen a la proposta.
També ens agradaria que ens expliquessin quins són els motius d'augment de
l'aplicació d'informació i comunicació local, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, donarem totes les repostes a les preguntes, per tant passo la paraula
al regidor Martínez.”

Pren la paraula el senyor Martínez:
“Tant aquest punt, com el proper, no podem estar d'acord evidentment en la
decisió de la despesa d'uns diners que és una decisió política. Vull dir, està clar
que l'equip de govern decideix i el Ple aprova on es gasten els diners o no,
però de fet avui també tenim una moció per fer suport als programa de majors
de 55 anys. Fer mocions com les que votarem i segurament aprovarem, dintre
d'un moment, de suport als 55 anys, que són mocions molt grandiloqüents, i
queden molt bé de cara a l'imatge, i després destinar en aquest punt i en el
següent 920.000 euros a coses i no fer cap esment a aquestes persones de
més de 55 anys que estan passant-ho malament, que estan en l'atur, jo crec
que  es  podria  haver  fet  una  mica  de  despesa,  sobretot  en  formació  per
aquestes  persones  i  a  incentivar  la  contractació  d'aquestes  persones  al
municipi, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, seguim amb les intervencions, senyora Dalmau.”

Pren la paraula la senyora Dalmau:
“Gràcies, bona nit a tothom, nosaltres sí que voldríem fer dos comentaris en
dues besants diferents en aquest punt,  per una banda, evidentment és una
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bona noticia que hi hagi un romanent i  que, per tant, es pugui destinar uns
diners a diferents aplicacions, però sí que creiem que la selecció d'aplicacions
de  projectes  que  s'ha  realitzat,  que  evidentment  són  projectes  que
majoritàriament, no discutim, que siguin necessaris pel municipi, però sí que
creiem que no reflecteixen la realitat d'avui en dia del nostre municipi i de la
crisi  general que estam vivint. I  ens hagués agradat trobar-hi  algun projecte
dedicat a primeres necessitats,  a ajuts de places per la residència,  a plans
d'ocupació, a donar suport a les entitats que avui en dia encara s'estan gastant
diners de les seves butxaques, per dir-ho d'alguna manera, per donar aliments
a les persones i bé, ens hagués agradat veure una mica més una besant social
en aquest sentit.
D'altra  banda,  també  voldríem  comentar  que  apareix  aquí  el  pressupost
corresponent a la reurbanització del carrer Font i Boet i carrer Sentmenat, i ens
agradaria preguntar, sabem que ha hagut un procés en el qual es va presentar
un projecte inicial amb els veïns i ens agradaria saber si ara que, a més a més,
hem vist que en el passat 14 de juliol a la reunió de Junta de Govern ja vau fer
l'aprovació inicial del projecte, doncs confirmar que aquesta  aprovació inicial
ha sortit fruit del consens de tots els implicats en aquesta reurbanització, res
més, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, hi havia més paraules demanades? No? Doncs passem a respondre
les qüestions que han sorgit, abans que res puntualitzar que el que estem fent
-ho dic perquè estic una mica sorprès pel contingut d'algunes afirmacions- és
agafar diners que van sobrar del pressupost de l'any passat, van sobrar perquè
es va fer una bona gestió pressupostària, i o bé els afegim a aplicacions noves,
o bé els afegim a aplicacions ja existents, per tant, el fet que no aparegui aquí
cap aplicació de les que el senyor Martínez, la senyora Dalmau han esmentat,
no vol dir que aquest Ajuntament no estigui duent a terme projectes socials,
perquè tenim un pressupost aprovat, un pressupost 2015 que s'està executant i
que conté un percentatge important de despesa corrent dedicada a aplicacions
socials, per tant una cosa no treu l'altra, claríssimament una cosa no treu l'altra.
Després, aplicacions concretes, informació local s'afegeixen 15.000 euros per
cobrir  eventuals  baixes  de  personal,  projectes  estudis  i  direccions  d'obres
s'afegeixen 209.566,87 euros,  perquè com vostès saben,  per tirar  endavant
obres, abans cal  fer  estudis,  abans cal  fer  projectes,  i  el  que fem és dotar
aquesta aplicació de més pressupost per tal de poder fer realitat els projectes i
les prioritats d'aquest equip de govern en quan a obra pública i també en quan
a habitatge, per exemple un dels projectes que podran tirar endavant gràcies a
aquesta modificació de crèdit que ara aprovarem, és la redacció dels habitatges
socials del Molí de'n Ral, aquest és un projecte que volem tirar endavant, però
que no tenia aplicació per a la redacció del projecte arquitectònic.

Altres projectes,  la direcció d'obres de l'aparcament de les Hortes de Baix, que
si tot va bé, comencem les obres a finals d'any o principis de l'any vinent, la
redacció  d'un  projecte  per  una  nova prefectura  de  policia  local,  que  també
estava en el nostre programa electoral,  o la direcció d'obra i coordinació de
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seguretat i salut d'un petit projecte de millora de la central d'emergències al
polígon  La  Borda,  per  tant,  aquests  projectes  valen  diners  i  cal  dotar  les
aplicacions si es volen fer realitat aquestes obres.
I el pas soterrat també, la redacció del pas soterrat per sota la C59 també entra
dintre d'aquesta aplicació.
Pel que fa a Font i  Boet efectivament s'ha aprovat inicialment per Junta de
Govern el projecte, està en exposició pública, hi ha hagut debat, intercanvi de
parers, intercanvi d'opinions, amb els veïns, amb un grup de veïns i amb un
portaveu d'una part dels veïns, alguns dels suggeriments estan inclosos en el
projecte que s'ha aprovat inicialment, d'altres no, en qualsevol cas estem en
període d'esmenes i abans de l'aprovació definitiva tothom que tingui interés
pot presentar les seves esmenes, s'estudiaran i en l'aprovació definitiva ja es
veurà si s'inclouen o no s'inclouen aquestes esmenes. El que sí que vull dir és
que  nosaltres  estem  decidits  a  tirar  endavant  aquesta  obra  al  més  aviat
possible, i al més aviat possible creiem que serà cap el mes de febrer de l'any
vinent, l' inici de les obres serà cap al mes de febrer de l'any vinent.
I  em sembla  que no m'he deixat  res,  d'acord? Doncs passem a la  votació
d'aquest punt.”  

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta dels presents [9
vots favorables dels membres del grup municipal d’ERC (9); 6 abstencions de
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 SEMC 9/2015,  relatiu  a la  modificació de crèdits  número
15/2015 del pressupost municipal de l’exercici 2015, mitjançant suplements de
crèdits.

Antecedents

1. L’article 32 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostà-
ria i sostenibilitat financera, amb el nou redactat incorporat per la Llei orgànica
9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic,
estableix: 

“1. En cas que la liquidació pressupostària se situï en superàvit, aquest es destinarà, en el cas de
l’Estat, comunitats autònomes i corporacions locals, a reduir el nivell d’endeutament net sempre
amb el límit del volum d’endeutament si aquest és inferior a l’import del superàvit a destinar a la
reducció de deute.
2. En el cas de la Seguretat Social, el superàvit s’aplicarà prioritàriament al Fons de Reserva, amb
la finalitat d’atendre les necessitats futures del sistema.
3.  Als  efectes  del  que  preveu  aquest  article,  es  considera  com a  superàvit  la  capacitat  de
finançament segons el sistema europeu de comptes, i com a endeutament el deute públic als
efectes del procediment de dèficit excessiu tal com es definix en la normativa europea.”
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La Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial al
sector  públic,  ha  incorporat  una  disposició  addicional  sisena  a  la  LOEPSF
complementària a l’article 32.

Aquesta disposició addicional sisena estableix que el que es disposa en els
apartats següents és aplicable a les corporacions locals en les quals concorrin
aquestes dues circumstàncies:

 Que compleixin o no superin els límits que fixi la legislació reguladora de
les  hisendes  locals  en  matèria  d’autorització  d’operacions
d’endeutament. 

 Que presentin en l’exercici anterior simultàniament superàvit en termes
de comptabilitat nacional i romanent de tresoreria positiu per a despeses
generals, una vegada descomptat l’efecte de les mesures especials de
finançament  que  s’instrumentin  de  la  disposició  addicional  primera
d’aquesta llei. 

En el  cas de l’Ajuntament de Caldes de Montbui  compleix els  dos apartats
anteriors perquè l’entitat presenta una ràtio d’endeutament del 54,17% a 31 de
desembre de 2014, per tant, inferior al 110%, i a l’exercici anterior (2013) va
presentar  superàvit  pressupostari  i  romanent  de  tresoreria  per  a  despeses
generals amb signe positiu.

L’apartat  segon d’aquesta disposició  addicional  sisena estableix que per les
entitats que els hi sigui d’aplicació aquest article 32 hauran de tenir en compte
el següent:

a) Les corporacions locals hauran de destinar, en primer lloc, el superàvit
en  termes  de  comptabilitat  nacional  o  si  és  menor,  el  romanent  de
tresoreria per a despeses generals, per atendre les obligacions pendents
d’aplicar al pressupost comptabilitzades a 31 de desembre de l’exercici
anterior en el compte 413, creditors per operacions pendents d’aplicar al
pressupost,  o  equivalents  en  els  termes  que  estableix  la  normativa
comptable  o  pressupostària  que  és  aplicable,  i  a  cancel·lar  la  resta
d’obligacions pendents de pagament amb proveïdors, comptabilitzades i
aplicables al tancament de l’exercici anterior.

D’acord  amb  les  dades  de  la  liquidació  del  pressupost  de  2014,  el
superàvit  pressupostari  (capacitat  de  finançament)  és  de  610.894,00
euros i  el  romanent  de  tresoreria  per  a  despeses  generals  és  de
2.637.772,44  euros,  per  tant,  el  destí  del  superàvit  pressupostari  als
efectes  d’aquest  article  32  s’haurà  de  calcular  en  relació  amb  la
capacitat de finançament.

En el cas d’aquesta entitat les operacions comptabilitzades al  compte
413,  creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost, sumen
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54.803,29  euros,  i  les  operacions  aplicades  al  pressupost  d'exercicis
anteriors  sumen  3.000,00  euros,  per  tant,  el  saldo  és  de  51.803,29
euros. 

La  resta  d’obligacions  pendents  de  pagament  amb  proveïdors,
comptabilitzades i aplicables al tancament de l’exercici anterior sumen
361.715,00  euros,  s'ha  considerat  el  saldo  dels  compromisos  de
despesa a incorporar a l'exercici 2015 d'inversions i de transferències de
capital.

b) En el cas que ateses les obligacions esmentades en l’apartat anterior el
saldo es mantingui amb signe positiu i  la corporació opti  per realitzar
inversió  sostenible  l’entitat  haurà  abans  d’això  amortitzar  operacions
d’endeutament que estiguin vigents per tal de no incórrer en dèficit en
termes de comptabilitat nacional en l’esmentat exercici 2015.

 
D’acord amb les dades que va presentar la liquidació,  aquesta entitat
podrà amortitzar deute fins al límit de 197.376,00 euros, d'acord amb la
previsió de tresoreria per l'exercici 2015.

El superàvit pressupostari per l'import de 610.894,00 euros minorat per
les obligacions pendents d'aplicar, per l'import de 51.803,29 euros, i per
les  obligacions pendents de pagament amb proveïdors per l'import de
361.715,00 euros, impliquen que la resta de la capacitat de finançament,
d'acord amb l'article 32 de la LOEPSF s'ha de destinar a l'amortització
anticipada de deute per l'import de 197.376,00 euros. Per tant, segons
aquesta distribució no es podrà realitzar inversió sostenible.

2. Del resultat de la liquidació pressupostària de l’exercici 2014 de l’Ajuntament
de Caldes de Montbui, aprovada mitjançant el decret d’alcaldia núm. 419/2015
de 20 d’abril de 2015, se’n desprèn un romanent de tresoreria per a despeses
generals positiu de 2.637.772,44 euros. D’aquest resultat s’han de deduir els
imports següents:
En primer lloc, les obligacions pendents d’aplicar al pressupost per import de
54.803,29 euros. Les factures corresponents a aquestes despeses han estat
registrades  al  compte  (413)  Creditors  per  operacions  pendents  d’aplicar  al
pressupost.  Aquest  import  correspon  50.274,04  euros  a  despesa  corrent  i
4.529,25 euros a despesa d’inversions. Degut a què els imports d’operacions
pendents d’aplicar al pressupost no s’inclouen en el càlcul del Romanent de
tresoreria,  aquestes  s’han  de  minorar  del  romanent  de  tresoreria  per  a
despeses  generals.  Les  operacions  aplicades  al  pressupost  d'exercicis
anteriors sumen 3.000,00 euros, per tant, el saldo és de 51.803,00 euros. 

En  segon  lloc,  el  romanent  de  tresoreria  per  a  despeses  generals  s'ha  de
minorar per la despesa finançada amb romanents d'exercicis anterior i que no
s'ha gastat; aquest import correspon a 182.005,00 euros.
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En tercer lloc, la minoració del romanent de tresoreria per a despeses generals,
s'ha de realitzar per la part  de no disponible de l'article 32  de la LOEPSF
respecte  al  pendent  de  pagament  de  l'exercici  anterior  per  l'import  de
361.715,00  €  (saldos  de  compromisos  de  despeses  d'inversió  i  de
transferències de capital) més l’obligació de reduir deute, segons l’article 32 de
la LOEPSF, per l'import de 197.376,00 euros.

Amb  totes  aquestes  deduccions  el  Romanent  de  tresoreria  per  a  despeses
generals disponible o no compromès és d’ 1.844.874,00 euros.

D’aquest import es va recomanar crear un fons de solvència necessari per al
compliment de les obligacions de pagament dins del termini legal. Es va declarar
l'import  de  906.874,00 euros  com a no disponible.  Per  tant,  el  romanent  de
tresoreria per a despeses generals disponible de l’exercici 2014 és de 938.000,00
euros. 

3.  Tenint  en  compte  el  romanent  de  tresoreria  per  a  despeses  generals
disponible de l’exercici 2014, diferents àrees de l’Ajuntament han sol.licitat dur
a terme unes modificacions de crèdits per tal de poder realitzar unes despeses
que no es poden demorar fins l’exercici següent, i que en el pressupost de la
Corporació no hi ha crèdit suficient. 

Es proposa suplementar les següents aplicacions pressupostàries finançades a
càrrec de part del  romanent de tresoreria per a despeses generals disponible
de l’exercici 2014, d’acord amb el decret d’alcaldia núm. 419/2015 de 20 d’abril
de 2015 pel qual s’aprova la liquidació pressupostària de l’exercici 2014.

Org. Prog. Econ. Descripció
Suplements de 
crèdits

20 1510 60900 Projectes,estudis i direccions d’obres 209.566,87
20 9200 63200 Adequació immobles municipals  17.000,00

31 1530 61901
Reurbanització c/ Font i Boet i c/ 
Sentmenat          229.800,00

31 1600 60900 Clavegueram          165.925,05
60 1330 62500 Senyalització trànsit  2.000,00
60 1330 22799 Gestió dispositiu semafòric 13.000,00
46 3230 22799 Menjador escoles bressol 20.000,00
20 9200 20500 Renting ofimàtica 11.500,00
60 1320 22104 Vestuari i equip policia 15.000,00
52 4320 22699 Promoció turística           15.000,00
10 4910 22602 Informació i comunicació local           15.000,00

Total 713.791,92

S’adjunten a l’expedient les sol.licituds amb els informes justificatius.
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Per tant, l’expedient que es presenta té per objecte aprovar una modificació de
crèdits  mitjançant  suplements  de  crèdits  per  un  import  total  de  713.791,92
euros.

4. Vist l’informe de la Intervenció Municipal.

Fonaments de dret

- Els articles 169, 170, 171 i 177 del  Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març,  pel  qual  s’aprova el  Text  refós de la  Llei  reguladora de les hisendes
locals.

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

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

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

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

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer.  Aprovar  l’expedient  de  modificació  de  crèdits  número  15/2015  del
pressupost de l’Ajuntament de Caldes de Montbui de l’exercici 2015, mitjançant
suplements de crèdits, per un import de total de 713.791,92 euros, segons el
detall  següent   on  s’especifiquen  les  aplicacions  pressupostàries  que  es
suplementen i la seva font de finançament que es a càrrec del Romanent de
tresoreria per a despeses generals disponible del 2014: 

Org. Prog. Econ. Descripció Suplements de 
crèdits

Romanent 
de 
tresoreria 
per a 
despeses 
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generals 
disponible  
2014

20 1510 60900
Projectes,estudis i direccions 
d’obres 209.566,87

20 9200 63200 Adequació immobles municipals  17.000,00

31 1530 61901
Reurbanització c/ Font i Boet i c/ 
Sentmenat       229.800,00

31 1600 60900 Clavegueram       165.925,05
60 1330 62500 Senyalització trànsit  2.000,00
60 1330 22799 Gestió dispositiu semafòric 13.000,00
46 3230 22799 Menjador escoles bressol 20.000,00
20 9200 20500 Renting ofimàtica 11.500,00
60 1320 22104 Vestuari i equip policia 15.000,00
52 4320 22699 Promoció turística 15.000,00
10 4910 22602 Informació i comunicació local 15.000,00

20 87000
Romanent de tresoreria per a 
despeses generals 713.791,92
Total 713.791,92 713.791,92

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.

6.  MODIFICACIÓ  DE  CRÈDITS  NÚM.  16/2015,  MITJANÇANT  CRÈDITS
EXTRAORDINARIS. EXPEDIENT NÚM. SEMC 9/2015.

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

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, intervencions sobre aquest punt? Senyora Dalmau.”

Pren la paraula la senyora Dalmau:
“Nosaltres en aquest punt, comentar que, bé, en aquest cas sí que els diferents
projectes dels que aquí s'amplien o es complementen, els trobem encertats, i sí
que volíem aprofitar per preguntar, ja que veiem que hi ha diferents accessos
tant a l'Escola Pia com l'escola El Calderí, preguntar per un accés que és ja
una reclamació històrica, diguem-ne, que és l'accés a l'escola Montbui, i volem
saber en quin estat està, o per què no s'ha inclòs? Doncs una mica per saber la
informació.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, passo la paraula al regidor Jaume Mauri.”

Pren la paraula el senyor Mauri:
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“Gràcies senyor alcalde, bona tarda a tothom, els accessos a l'escola Montbui
estan previstos i es faran a finals de.... Montbui? disculpeu, Escola Pia es faran
a finals d'agost o principis de setembre, abans de l'obertura de l'escola.
No m'ha dit Pia? Ah! Montbui, d'acord, disculpi, la reforma dels accessos de
l'escola Montbui estaven dins de la campanya d'asfaltats i s'havien iniciat en el
2015 i com que hem tingut un problema amb aquesta empresa que ens feia
aquestes reformes del ferm, hem fet una rescissió del contracte, i ara estem a
l'espera de fer un altre licitació, i dins aquesta licitació entren les reformes de
l'escola  Montbui,  dels  accessos,  teòricament  si  no  hi  hagués  hagut  cap
problema  amb  l'empresa  que  va  guanyar  el  concurs,  aquestes  obres  ja
s'haurien fet, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies,  alguna  paraula  més  abans  de  la  votació?  No?  Doncs  passem a
votar.”

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta dels presents [9
vots favorables dels membres del grup municipal d’ERC (9); 7 abstencions de
SOM CALDES (2);  CiU (2); del PSC (2) i del PPC (1); i 1 vot en contra d'UP
CALDES (1)],             

                 ACORDA:

Identificació de l’expedient

Expedient  número SEMC 9/2015,  relatiu  a la  modificació de crèdits  número
16/2015  del  pressupost  municipal  de  l’exercici  2015,  mitjançant  crèdits
extraordinaris.

Antecedents

1. L’article 32 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostà-
ria i sostenibilitat financera, amb el nou redactat incorporat per la Llei orgànica
9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic,
estableix: 

“1. En cas que la liquidació pressupostària se situï en superàvit, aquest es destinarà, en el cas de
l’Estat, comunitats autònomes i corporacions locals, a reduir el nivell d’endeutament net sempre
amb el límit del volum d’endeutament si aquest és inferior a l’import del superàvit a destinar a la
reducció de deute.
2. En el cas de la Seguretat Social, el superàvit s’aplicarà prioritàriament al Fons de Reserva, amb
la finalitat d’atendre les necessitats futures del sistema.
3.  Als  efectes  del  que  preveu  aquest  article,  es  considera  com a  superàvit  la  capacitat  de
finançament segons el sistema europeu de comptes, i com a endeutament el deute públic als
efectes del procediment de dèficit excessiu tal com es definix en la normativa europea.”

La Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial al
sector  públic,  ha  incorporat  una  disposició  addicional  sisena  a  la  LOEPSF
complementària a l’article 32.
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Aquesta disposició addicional sisena estableix que el que es disposa en els
apartats següents és aplicable a les corporacions locals en les quals concorrin
aquestes dues circumstàncies:

 Que compleixin o no superin els límits que fixi la legislació reguladora de
les  hisendes  locals  en  matèria  d’autorització  d’operacions
d’endeutament. 

 Que presentin en l’exercici anterior simultàniament superàvit en termes
de comptabilitat nacional i romanent de tresoreria positiu per a despeses
generals, una vegada descomptat l’efecte de les mesures especials de
finançament  que  s’instrumentin  de  la  disposició  addicional  primera
d’aquesta llei. 

En el  cas de l’Ajuntament de Caldes de Montbui  compleix els  dos apartats
anteriors perquè l’entitat presenta una ràtio d’endeutament del 54,17% a 31 de
desembre de 2014, per tant, inferior al 110%, i a l’exercici anterior (2013) va
presentar  superàvit  pressupostari  i  romanent  de  tresoreria  per  a  despeses
generals amb signe positiu.

L’apartat  segon d’aquesta disposició  addicional  sisena estableix que per les
entitats que els hi sigui d’aplicació aquest article 32 hauran de tenir en compte
el següent:

a) Les corporacions locals hauran de destinar, en primer lloc, el superàvit
en  termes  de  comptabilitat  nacional  o  si  és  menor,  el  romanent  de
tresoreria per a despeses generals, per atendre les obligacions pendents
d’aplicar al pressupost comptabilitzades a 31 de desembre de l’exercici
anterior en el compte 413, creditors per operacions pendents d’aplicar al
pressupost,  o  equivalents  en  els  termes  que  estableix  la  normativa
comptable  o  pressupostària  que  és  aplicable,  i  a  cancel·lar  la  resta
d’obligacions pendents de pagament amb proveïdors, comptabilitzades i
aplicables al tancament de l’exercici anterior.

D’acord  amb  les  dades  de  la  liquidació  del  pressupost  de  2014,  el
superàvit  pressupostari  (capacitat  de  finançament)  és  de  610.894,00
euros i  el  romanent  de  tresoreria  per  a  despeses  generals  és  de
2.637.772,44  euros,  per  tant,  el  destí  del  superàvit  pressupostari  als
efectes  d’aquest  article  32  s’haurà  de  calcular  en  relació  amb  la
capacitat de finançament.

En el cas d’aquesta entitat les operacions comptabilitzades al  compte
413,  creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost, sumen
54.803,29  euros,  i  les  operacions  aplicades  al  pressupost  d'exercicis
anteriors  sumen  3.000,00  euros,  per  tant,  el  saldo  és  de  51.803,29
euros. 
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La  resta  d’obligacions  pendents  de  pagament  amb  proveïdors,
comptabilitzades i aplicables al tancament de l’exercici anterior sumen
361.715,00  euros,  s'ha  considerat  el  saldo  dels  compromisos  de
despesa a incorporar a l'exercici 2015 d'inversions i de transferències de
capital.

b) En el cas que ateses les obligacions esmentades en l’apartat anterior el
saldo es mantingui amb signe positiu i  la corporació opti  per realitzar
inversió  sostenible  l’entitat  haurà  abans  d’això  amortitzar  operacions
d’endeutament que estiguin vigents per tal de no incórrer en dèficit en
termes de comptabilitat nacional en l’esmentat exercici 2015.

 
D’acord amb les dades que va presentar la liquidació,  aquesta entitat
podrà amortitzar deute fins al límit de 197.376,00 euros, d'acord amb la
previsió de tresoreria per l'exercici 2015.

El superàvit pressupostari per l'import de 610.894,00 euros minorat per
les obligacions pendents d'aplicar, per l'import de 51.803,29 euros, i per
les  obligacions pendents de pagament amb proveïdors per l'import de
361.715,00 euros, impliquen que la resta de la capacitat de finançament,
d'acord amb l'article 32 de la LOEPSF s'ha de destinar a l'amortització
anticipada de deute per l'import de 197.376,00 euros. Per tant, segons
aquesta distribució no es podrà realitzar inversió sostenible.

2. Del resultat de la liquidació pressupostària de l’exercici 2014 de l’Ajuntament
de Caldes de Montbui, aprovada mitjançant el decret d’alcaldia núm. 419/2015
de 20 d’abril de 2015, se’n desprèn un romanent de tresoreria per a despeses
generals positiu de 2.637.772,44 euros. D’aquest resultat s’han de deduir els
imports següents:

En primer lloc, les obligacions pendents d’aplicar al pressupost per import de
54.803,29 euros. Les factures corresponents a aquestes despeses han estat
registrades  al  compte  (413)  Creditors  per  operacions  pendents  d’aplicar  al
pressupost.  Aquest  import  correspon  50.274,04  euros  a  despesa  corrent  i
4.529,25 euros a despesa d’inversions. Degut a què els imports d’operacions
pendents d’aplicar al pressupost no s’inclouen en el càlcul del Romanent de
tresoreria,  aquestes  s’han  de  minorar  del  romanent  de  tresoreria  per  a
despeses  generals.  Les  operacions  aplicades  al  pressupost  d'exercicis
anteriors sumen 3.000,00 euros, per tant, el saldo és de 51.803,00 euros. 

En  segon  lloc,  el  romanent  de  tresoreria  per  a  despeses  generals  s'ha  de
minorar per la despesa finançada amb romanents d'exercicis anterior i que no
s'ha gastat; aquest import correspon a 182.005,00 euros.

En tercer lloc, la minoració del romanent de tresoreria per a despeses generals,
s'ha de realitzar per la part  de no disponible de l'article 32  de la LOEPSF
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respecte  al  pendent  de  pagament  de  l'exercici  anterior  per  l'import  de
361.715,00  €  (saldos  de  compromisos  de  despeses  d'inversió  i  de
transferències de capital) més l’obligació de reduir deute, segons l’article 32 de
la LOEPSF, per l'import de 197.376,00 euros.

Amb  totes  aquestes  deduccions  el  Romanent  de  tresoreria  per  a  despeses
generals disponible o no compromès és d’ 1.844.874,00 euros.

D’aquest import es va recomanar crear un fons de solvència necessari per al
compliment de les obligacions de pagament dins del termini legal.  Es va declarar
l'import  de  906.874,00 euros  com a no disponible.  Per  tant,  el  romanent  de
tresoreria per a despeses generals disponible de l’exercici 2014 és de 938.000,00
euros. 

3.  Tenint  en  compte  el  romanent  de  tresoreria  per  a  despeses  generals
disponible de l’exercici 2014, diferents àrees de l’Ajuntament han sol.licitat dur
a terme unes modificacions de crèdits per tal de poder realitzar unes despeses
que no es poden demorar fins l’exercici següent, i que en el pressupost de la
Corporació no existeix crèdit.

Es proposa crear les següents aplicacions pressupostàries finançades a càrrec
de  part  del  romanent  de  tresoreria  per  a  despeses  generals  disponible  de
l’exercici 2014, d’acord amb el decret d’alcaldia núm. 419/2015 de 20 d’abril de
2015 pel qual s’aprova la liquidació pressupostària de l’exercici 2014.

Org. Prog. Econ. Descripció
Crèdits 
extraordinaris

31 1340 22706 Estudi Pla de mobilitat 30.000,00

31 1340 60900
Accessos nou edifici Escola Pia des de Pi
i Margall 18.000,00

31 1340 60901 Accessos i serveis escola El Calderí            65.000,00
31 1532 61903 Millora paviment Pi i Margall            33.000,00

    31 1720 62301
Pre-instal.lació biomassa dintre escola El 
Calderí 11.500,00

44 3410 48001 Conveni Club Hoquei Caldes 20.000,00
60 1360 63200 Central emergències 46.708,08

Total          224.208,08

S’adjunten a l’expedient les sol.licituds amb els informes justificatius.

Per tant, l’expedient que es presenta té per objecte aprovar una modificació de
crèdits mitjançant crèdits extraordinaris per un import total de 224.208,08 euros.

4. Vist l’informe de la Intervenció Municipal. 

Fonaments de dret
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- Els articles 169, 170, 171 i 177 del  Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març,  pel  qual  s’aprova el  Text  refós de la  Llei  reguladora de les hisendes
locals.

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

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

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

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

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer.  Aprovar  l’expedient  de  modificació  de  crèdits  número  16/2015  del
pressupost de l’Ajuntament de Caldes de Montbui de l’exercici 2015, mitjançant
crèdits extraordinaris, per un import de total de 224.208,08 euros, segons el
detall següent  on s’especifiquen les aplicacions pressupostàries que es creen i
la seva font de finançament que es a càrrec del Romanent de tresoreria per a
despeses generals disponible de l’exercici 2014: 

Org. Prog. Econ. Descripció
Crèdits 
extraordinaris

Romanent 
de 
tresoreria 
per a 
despeses 
generals 
disponible  
2014

31 1340 22706 Estudi Pla de mobilitat 30.000,00

31 1340 60900
Accessos nou edifici Escola Pia 
des de Pi i Margall 18.000,00

31 1340 60901
Accessos i serveis escola El 
Calderí        65.000,00

31 1532 61903 Millora paviment Pi i Margall        33.000,00

    31 1720 62301
Pre-instal.lació biomassa dintre 
escola El Calderí 11.500,00

44 3410 48001 Conveni Club Hoquei Caldes 20.000,00
60 1360 63200 Central emergències 46.708,08

20 87000
Romanent de tresoreria per a 
despeses generals 224.208,08
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Total   224.208,08 224.208,08

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.

7.  APROVAR  INICIALMENT  LA  MODIFICACIÓ  PUNTUAL  DEL  PLA
D’ORDENACIÓ  URBANÍSTIC  MUNICIPAL  DE  CALDES  DE  MONTBUI,
REFERENT AL POLÍGON D'ACTUACIÓ PA-9 (CARRER ESCOLES PIES).
EXPEDIENT NÚM. TP202-2012-43 DE SERVEIS TERRITORIALS.

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, tenen alguna intervenció sobre aquesta qüestió? Sí?, hi ha diverses.
Comencem per la senyora Romano.”

Pren la paraula la senyora Romano:
“Bé, en aquest expedient, un cop hem vist l'informe jurídic del TAC, que portem
a aprovació, ens indica el punt número 4 de l'informe, que l'Ajuntament està
signant un conveni amb cadascun dels propietaris. Aquests convenis nosaltres
no els hem pogut veure, hem vist els convenis que es van signar al març, els
inicials, amb tots els propietaris, amb els que van signar, però ens estan parlant
aquí que estan signant uns convenis que nosaltres no els podem veure encara
a dia d'avui, en l'expedient, ni podem valorar, creiem aquesta, no podem evitar
d'estar al cas que és una modificació d'un planejament, i creiem que per poder
fer una bona valoració, nosaltres necessitem veure aquests convenis que en el
punt 4 ens diu que estan signant, però que en el punt cinc ens diu que ja s'han
signat. Ens agradaria que ens expliqués una mica com va tot això, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, farem totes les preguntes, senyor Martínez.”

Pren la paraula el senyor Martínez:
“És veritat  que aquesta unitat  d'actuació urbanística està aturada des de fa
moltíssims anys, vull dir, jo sempre la he vist així, aquí no hi ha, i a més a més
es tracta d'una zona, per dir-ho així,  gairebé emblemàtica del poble, no? El
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centre, el Canaletes, i tot allò és una pena que no es pugui tirar endavant, i se li
ha de donar una solució, la solució entenc que és complexe, la fragmentació de
propietaris, en aquests moments, el fet que les càrregues urbanístiques pels
propietaris  eren  molt  altes,  això  feia  inviable  una  solució  econòmica,
constructiva i la urbanització d'aquesta zona, i és veritat que s'ha de donar una
solució, hi estem d'acord, que es doni una solució, ara bé, dit això, la solució
que  s'aplica  actualment,  la  que  es  proposa  en  aquest  Ple,  suposa  un  cert
perjudici  a  l'Ajuntament,  que també estic  d'acord que entre  un punt  i  l'altre
doncs hem de jugar, però sí que és veritat que en aquest cas l'Ajuntament perd
un 20%, en aquest cas no és l'Ajuntament, és la societat que perd un 20% del
sostre que fins ara estava destinat a protecció oficial, que ara desapareixerà.
L'Ajuntament perd un 10% del sostre com a valor d'aprofitament i,  a més a
més, es perd un possible vial, que seria de l'Ajuntament, un vial per vianants
que vindria del carrer George Laurence al carrer Escoles Pies, per tant hi ha
aquestes tres pèrdues que es perden perquè si avui es vota això i s'acorda, es
perden,  no?  I  creiem  que  quan  es  planteja  una  qüestió  d'aquest  tipus  a
l'oposició i a la ciutadania, simplement vull dir, s'ha d'explicar bé el tema de les
implicacions. Dit això, repeteixo, s'ha de donar una solució, entre una i l'altra
crec que podria haver-hi hagut amb una mica de creativitat, solucions perquè
l'Ajuntament no perdés tant, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, hi havia més preguntes demanades, senyor Coral.”

Pren la paraula el senyor Coral:
“Gràcies, si, bé, és un polígon d'actuació que com es deia fa molts anys que
estava  pendent  de  desenvolupar-se,  és  una  llàstima  que  no  es  pugui
desenvolupar, la meva pregunta per això és en relació amb el procés amb els
propietaris,  si  hi  ha  hagut  un  acord  unanim  amb  els  propietaris  a  l'hora
d'acabar extingint o suprimint aquest polígon d'actuació?, si ha sigut unanimitat
amb els propietaris? Si és així doncs, evidentment no hi tenim res a dir, però és
evident que en aquest punt l'Ajuntament i el propi municipi perd la possibilitat
de poder desenvolupar aquest polígon, gràcies.”

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

Pren la paraula el senyor Personat:
“Gràcies  senyor  alcalde,  bona tarda a  tothom,  bé,  en  principi  els  convenis,
evidentment, estant tots signats, i els convenis aquests per tirar el pla endavant
no són preceptius, o sigui , l'Ajuntament pot tirar, pot fer la modificació d'un pla
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sense més i  no necessita cap tipus de conveni,  de totes formes estan tots
signats i estan a la seva disposició, només cal que els demanin. 
A l'expedient  no  hi  són  perquè  no  són  preceptius,  però  estan  tots  signats.
Evidentment estan signats perquè és una modificació molt especial, i com a tal
s'ha  consensuat  amb  tots  i  cadascun  dels  propietaris,  fins  i  tot  amb  una
propietat  que tenia quatre  propietaris  i  que faltaven dos per  defunció i  que
s'havien convertit en setze propietaris més, i fins i tot un que estava al Canada,
tenim la signatura original, que ha vingut aquí per vacances i ha signat també el
conveni, per tant estan tots signats i ja et dic, no estan a l'expedient perquè no
és preceptiu, estan a la seva disposició quan vulgui.
Quant a les pèrdues, bé, el vial és un vial que no porta enlloc, que no porte
enlloc perquè aquest vial no porta enlloc, a més tota l'estructura de Caldes en
el cas de l'eixample, si t'hi fixes el carrer Escoles Pies fins al carrer Buenos
Aires, excepte el carrer Estrella, no hi ha cap carrer que faci transversal, per
tant  només portaria  del  carrer  George Laurence al  carrer  Escoles  Pies,  no
portaria  enlloc  més  perquè  el  passatge  Moreño  queda  estret,  per  tant  la
mobilitat és nul·la gairebé. Es va dictaminar els tècnics i urbanisme que aquest
vial no anava enlloc, no? 
Evidentment perdem el 10% de sostre, i evidentment perdem aquest vial, no?
Però per altra banda guanyem ara mateix la solució dels pàrquings, i solventar
un problema que com ha dit vostè, de fa molt temps que la cosa està així i quan
tu fas una, solventes les coses, tens guanys i pèrdues, evidentment, i un 10%
de res és zero, podíem estar vint anys més amb un 10% de res, ara tenim un
pàrquing que podem utilitzar i tindrem allò arreglat, és cert que perdem el 10%.
I quan a l'acord, senyor Coral, és unanim, està a la seva disposició també tots
els convenis, estan tots signats, estan a la seva disposició, és unanim. Tant
amb els veïns com amb urbanisme. Urbanisme ha vingut in situ a veure-ho i la
decisió ha estat consensuada entre tots els veïns, urbanisme i l'Ajuntament,
evidentment que sí, hi havia diverses solucions, i la més viable i la que ens va
semblar a tots més unànime va ser aquesta.”

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

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per  majoria absoluta dels presents
[11 vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9) i CiU (2); 5
abstencions de SOM CALDES (2); del PSC (2) i d'UP CALDES (1) i 1 vot en
contra del PPC (1)],               

                 ACORDA:
   

Identificació de l'expedient
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Expedient  número  TP202-2012-000043  relatiu  a  l'aprovació  inicial  de  la
modificació  puntual  del  Pla  d’Ordenació  Urbanístic  Municipal  de  Caldes  de
Montbui referent al Polígon d'Actuació PA-9.

Antecedents

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

2.  Dos dels objectius que el  POUM preveia en el  PA-9 (article  253)  són la
realització  d'un  vial  per  a  vianants  entre  el  carrer  Escoles  Pies  i  el  carrer
George Lawrence amb l'objectiu de millorar l'accessibilitat per a vianants entre
el  dos  carrers.  El  polígon  també preveu  l'obtenció  de  sòl  públic  destinat  a
aparcament.

El primer objectiu sembla més encaminat a generar més façana que a resoldre
la mobilitat del sector. El segon no es planteja com un aparcament de titularitat
pública,  encara  que sí  exigeix  un  número superior  de  places d'aparcament
respecte a les que obliga la normativa urbanística amb caràcter general per a
les noves edificacions, amb la finalitat de resoldre el dèficit d'aparcament en la
zona, encara que no sembla la millor  opció deixar  en mans de la iniciativa
privada la gestió de les necessitats d'aparcament d'un sector o barri deficitari.

3. Aquest sector es va delimitar en una modificació puntual del POUM anterior,
aprovada definitivament el 22 d'abril de 1998, i des de llavors no hi ha hagut
cap tipus d'iniciativa,  ni  pública ni  privada,  per  tal  de dur  a terme la  gestió
urbanística del polígon. És un sector de dimensions petites i amb una propietat
molt fragmentada i l'obligatorietat d'executar, com a mínim, una planta soterrani
continua en tot l'àmbit fa molt complexa tant la gestió urbanística del polígon
com les obres d'edificació i urbanització. Per una altra banda, l'ajuntament ja
preveu la  construcció  d'un aparcament públic  amb l'objectiu  de resoldre els
problemes creixents d'aparcament al casc històric.

4. Tots aquests aspectes fan que es qüestionin els objectius assenyalats i que
sigui  innecessari  mantenir  l'actuació urbanística que determina el  POUM en
aquest àmbit.

Amb aquest objectiu l'ajuntament està signant un conveni amb cada un dels
propietaris  inclosos en el PA-9 per recollir la seva conformitat amb la proposta
de  modificació  puntual  del  POUM  que  promou  l'Ajuntament  de  Caldes  de
Montbui referent a la supressió d'aquest Polígon d'actuació número 9, “Carrer
Escoles Pies” de Caldes de Montbui.

5. S'ha signat un conveni amb els diferents propietaris en el qual es recull la
conformitat de tots aquests amb la modificació plantejada.
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 Normativa aplicable

Article  85  i  96  del  Text  refós  de  la  Llei  d’urbanisme,  aprovat  pel  Decret
legislatiu, 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de
modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme.

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

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

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla d’ordenació urbanístic
municipal  de Caldes de Montbui,  referent al  Polígon d'Actuació PA-9 (carrer
Escoles Pies).

Segon.  Suspendre  l’atorgament  de  llicències  en  els  àmbits  inclosos  en  la
modificació puntual aprovada inicialment excepte les llicències fonamentades
en el  règim vigent  que  siguin  compatibles  amb les  determinacions del  nou
planejament inicialment aprovat.

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

Quart. Notificar aquests acords als interessats i donar-los un termini d'audiència
d'un  mes  perquè  puguin  fer  les  al·legacions  o  reclamacions  que  estimin
pertinents. 
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8. APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
D’ORDENACIÓ  URBANÍSTIC  MUNICIPAL,  POLÍGON  D'ACTUACIÓ  PA-11
(TENERIA RIBA) I POLÍGON D’ACTUACIÓ PA-27 (SANDVIK). EXPEDIENT
NÚM.TP202-2014-19 DE SERVEIS TERRITORIALS.

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,  passem  al  torn  d'intervencions  en  cas  que  n'hi  hagi?  Senyor
Martínez.”

Pren la paraula el senyor Martínez:
“Aquí al reves em sembla a mi, igual que abans es perdien uns drets, aquí la
pregunta és, la gestió els felicito, però no entenc per què el senyor Núñez i
Navarro fa una cessió addicional quan no té l'obligació, d'uns pàrquings, crec
que aquesta gestió s'hauria d'explicar, per posar-la en pràctica en altres coses.
En aquest sentit els felicito, no és normal que el senyor Nuñez i Navarro faci,
no sé, no el conec personalment, però que faci una lliberalitat d'aquest tipus,
no?
Dit això, no entenc perquè el nou vial que es crearà a la zona es perllonga del
carrer  Balmes  cap  al  carrer  Sant  Sebastià,  aquí  Caldes  sempre  s'havia
comentat, havia sentit molts cops que el carrer Balmes anés en direcció cap a
la baixada que va a la zona esportiva, m'imagino que els tècnics ho hauran
analitzat tot, sembla ser que hi ha una certa dificultat, però també és veritat que
-i aquí entraré en un tema que després tornaré a entrar-, i que a més a més
serà benvingut, el nou Pla de mobilitat que ara sembla que tenim els 30.000
euros de pressupost i això afecta, es a dir, estem fent un carrer Pi i Margall
cada cop més, on els vianants tenen més preferència i no sabem si en un futur
solament serà exclusiu per vianants? Per tant, el carrer Balmes és un carrer
que guanyarà en trànsit, el trànsit haurà anat cap allà, fins ara podies anar a la
zona esportiva mitjançant el carrer Pi i Margall i després carrer Major, però ara
vindrà pel carrer Balmes.
Facilitar la sortida i arribar a la zona esportiva per el carrer Balmes, crec que
seria  una bona solució.  Anar  del  carrer  Balmes al  carrer  Sant  Sebastià  de
Montmajor és, no sé, no li veig sentit, veuria molt més sentit donar-li una sortida
cap a baix, cap a la baixada al nou pont, i res més, gràcies.”

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

Pren la paraula el senyor Coral:
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“Gràcies, bé a nosaltres també ens sembla molt correcta, molt positiva aquesta
modificació que ens permetrà ordenar tota aquella zona del municipi, i pel que
fa a les concrecions del que es guanya, ens ha cridat l'atenció positivament, el
fet que la previsió d'habitatge és de 184 ara i abans era de 187, en aquest
sentit positiu el fet és que quedarà la zona molt esponjada. El perill fora que
s'incrementés  aquest  número d'habitatges i  també el  fet  d'un  augment  que
llegeixo del 13% de la superfície  destinada a espais lliures, per tant això també
ho valorem molt positivament i votarem a favor d'aquest punt.”

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

Pren la paraula el senyor Personat:
“Gràcies senyor alcalde, agrair-vos les enhorabones que ens passeu i dir-vos
que  ha  estat  una  negociació  bastant  difícil,  cert,  però  de  vegades  les
negociacions unes coses es perden i altres es guanyen, i en aquest cas hem
pogut  guanyar  el  pàrquing acabat  de 50 places que tindrem al  Passeig del
Remei.
Per altra banda el que deies del carrer, s'ha estudiat la idoneïtat d'aquest carrer
i la pendent que hi ha entre el carrer que obrirem al Passeig del Remei o bé al
carrer Major, és molt pronunciada, i llavors per donar fluidés enteníem que era
bastant  perillosa.  De  totes  formes,  ara  es  farà  un  arranjament  d'aquesta
entrada venint del Passeig del Remei, o sigui, amb aquest pla també s'arregla
l'entrada aquesta cap el carrer Major cap a la zona esportiva, de totes formes la
zona esportiva es pot entrar igual pel carrer Balmes i carrer Bigues i entrar per
baix també, la mobilitat és aquesta, el fer un carrer tan peraltat era com bastant
complicat i mataves molt la plaça que et donava al mig, els tècnics van creure
més oportú tan els locals com els que van fer el projecte, de no fer aquest vial
que només feia això, partir pel mig, no? 
I jo penso que amb això queda tot, o sigui, el 13% també és una miqueta més
de les zones que ens tenien que donar, també hem aconseguit una miqueta
més, però bé, com he dit abans a vegades es guanya més i a vegades es perd,
però vull dir, normalment intentem sempre guanyar, intentem sempre guanyar,
gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies,  si  no hi  ha més intervencions? I  abans de la votació  m'agradaria
posar  en valor  l'esforç que s'està fent  quant  a  gestió  urbanística des de la
regidoria  d'urbanisme  i  des  dels  Serveis  Territorials  per  tal  de  desencallar
actuacions,  polígons  d'actuació  que  porten  molts  anys  encallats  i  que  són
qüestions ja històriques en el nostre municipi, n'acabem de tenir dos exemples,
el  polígon  d'actuació  Escoles  Pies  i  el  polígon  d'actuació  Riba  i  Sandvik,
podríem parlar del mateix del polígon de la Salut, etc. 
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Per tant, evidentment abans que es desenvolupin nous sectors urbanístics en
el poble, que això diguem, no té per què passar ràpidament ni a curt termini,
però sí que requereix una feina ingent i enorme prèvia per posar d'acord molts
actors  i  per  preservar  l'interès  públic  i  això,  evidentment,  és  la  funció  de
l'Ajuntament i específicament de l'equip de govern i crec que ho estem fent. 
I retornant una mica al debat d'abans de si perdíem coses o no perdíem coses,
jo crec que no ens podem permetre tenir gaires anys més solars abandonats,
bruts i desaprofitats en llocs estratègics del poble o en llocs de futur creixement
del poble i, per tant, la directriu sempre ha estat la mateixa, és desencallar tot el
que es pugui fins a la fase prèvia, justament la fase prèvia de la construcció,
tots aquests polígons que estan dintre del casc urbà que, per tant, no impliquen
una ampliació ni sobrepassar els límits actuals del municipi que ens permetran
disposar entre altres coses, de patrimoni municipal de sòl i habitatge i, per tant,
també d'habitatge social, d'equipaments i d'espais públics, per tant doncs, en fi,
em semblava que era important posar en valor aquesta feina que no es veu, es
a dir, no es veurà fins que no estiguin fets aquests polígons, però sí que és una
feina molt important que cal fer i que estem fent.
Bé, passem a la votació d'aquest punt.”   

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per  majoria absoluta dels presents
[13 vots favorables dels membres del grup municipal d’ERC (9); de CiU (2) i del
PSC (2) i 4 abstencions de SOM CALDES (2); d'UP CALDES (1) i del PPC (1)],

                 ACORDA:
   
Identificació de l'expedient

Expedient número  TP202-2014-000019, relatiu a l'aprovació provisional de la
modificació  puntual  del  Pla  d’Ordenació  Urbanístic  Municipal  de  Caldes  de
Montbui,  Polígon d'Actuació PA-11 (Teneria Riba) i Polígon d’Actuació PA-27
(Sandvik).

Antecedents

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

2. Aquesta modificació és  una iniciativa privada, promoguda per les societats
EDBALNU,  SL.  (societat  absorbent  d’ANOVA 2007,  SL)  i  JOSEL,  SL,  que
representen el 77,40% dels terrenys inclosos en l’àmbit de la modificació, a fi i
efecte que de conformitat a la previsió de l'article 101 del Text refós de la Llei
d'urbanisme, l'Ajuntament assumeixi  expressament la iniciativa pública de la
proposta de modificació del POUM.

40



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

3. Es tracta dels sectors de planejament urbanístic denominats PA-11 (Teneria
Riba) i  PA-27 (Sandvik), prèviament determinats pel POUM i amb un lleuger
reajust de delimitació, que abasta part dels terrenys delimitats entre el carrer
Bigues, el carrer Sant Sebastià de Montmajor i Passeig del Remei, amb una
superfície total de 27.033,71 m2.

4. D'acord amb la documentació presentada el reajust de l'àmbit consisteix, en
part, en una reducció de 84,34 m2 que es correspon amb l'exclusió de la finca
situada al carrer Bigues, 7 (ref. cadastral 0499806 DG 3009G0001QL) i part de
la  finca  situada  al  carrer  Major,  112  (ref.  cadastral  0499809  DG  3009G).
L'objecte  de  la  modificació  també  consisteix  en  determinar  el  nou  règim
urbanístic corresponent a aquestes finques.

5.  En termes generals  l’ordenació proposada manté els  criteris  generals  de
l’ordenació  determinats  pel  planejament  urbanístic  general  en  aquest  àmbit
d’actuació, en concret els següents:

Es manté la classificació com sòl urbà no consolidat.
Prolongació  del  carrer  Jaume  Balmes,  fins  a  l’enllaç  amb  el  carrer  Sant
Sebastià de Montmajor.
Disposició dels aprofitaments seguint la traça d’aquest carrer i la d’un nou vial
paral·lel a aquest confrontant amb els terrenys destinats a sistemes urbanístics
locals situats en el vèrtex superior de l’àmbit d’actuació, en la confluència dels
carrer Bigues i Sant Sebastià de Montmajor. Es manté la localització d'aquest
sistema urbanístic.
Configuració  d’una  vialitat  per  a  vianants  perpendicular  a  les  anelles  de
circulació  rodada,  de  connexió  entre  els  terrenys  destinats  a  sistemes
urbanístics d’aquest polígon (clau E i clau V). 

Es manté el sostre màxim corresponent al conjunt dels dos polígons (10.894,00
m2 + 9.471,00 m2 = 20.365,00 m2). 

6.  La  proposta  d’ordenació  introdueix  algunes  variacions  i  la  concreció
d'algunes determinacions:

• Delimitació d'un únic polígon d'actuació urbanística (PA-11/27) amb un
lleuger reajustament de l'àmbit.

• Incorporació d’un nou vial intermig, paral·lel als vials de circulació rodada
previstos pel POUM.

• Incorporació d'una nova tipologia edificatòria  (clau A4.1)  i  modificació
parcial del tipus d'ordenació, amb reducció de les fondàries edificables i
reculades d'alguns blocs respecte a l’alineació del vial.

• Augment d'un 3,66% de la superfície destinada al conjunt dels diferents
sistemes  urbanístics  en  detriment  de  la  superfície  dels  terrenys
susceptibles d’aprofitament. Tot i la delimitació del nou vial, es redueix la
superfície destinada a vialitat (clau C) en favor de la superfície destinada
a espais lliures (clau V). La modificació suposa un augment del 13,62%
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de  la  superfície  destinada  conjuntament  a  espais  lliures  (clau  V)  i
equipaments  (clau  E).  El  canvi  més  substancial  és  qualificar  l'espai
central  com espai  lliure (clau V) actualment previst  com sistema viari
(clau C). 

• Disminució del nombre màxim d'habitatges del sector en 3 unitats. (184
habitatges en lloc de 187 habitatges). 

• Destinar íntegrament com equipament comunitari (clau E) els terrenys
situats en el vèrtex superior de l’àmbit d’actuació, actualment amb una
“doble” qualificació (clau E/V) pendent de delimitar en el corresponent
PEMU.

• Possibilitar la implantació d'una nova volumetria amb la qual es permeti
formalitzar en determinats cassos la planta sotacoberta (clau A) 

• Concreció de determinades càrregues no contemplades en l'ordenació
actual (aparcament públic soterrat de 40 places sota l'espai lliure central
i millores en la reurbanització de la vialitat existent).

7.  Pel  que  fa  al  sistema  d'actuació  urbanística  es  manté  el  sistema  de
reparcel·lació  en  la  modalitat  de  compensació  bàsica,  per  bé  que  a
desenvolupar en un únic polígon. I pel que fa al desenvolupament del sector es
manté l'obligatorietat de tramitar un Pla de millora urbana (PEMU) i un projecte
d'urbanització complementari (PU).

8.  El  document incorpora un apartat  normatiu  en el  qual,  a  més a més de
modificar els articles de la normativa urbanística del POUM corresponents a les
determinacions dels polígons d'actuació que es modifiquen (articles 255 i 271),
també es modifiquen parcialment els articles 90, 91, 109, 215, 216, 229 i 244
amb  l'objecte  de  donar  una  adequada  coherència  amb  el  contingut  de  la
proposta.

9. La proposta de modificació ha estat redactada per l'arquitecte senyor Jaume
Serra Malla  i  informada pels  Serveis  Tècnics Municipals,  amb les següents
conclusions:

“Es  tracta  d'una  modificació  puntual  del  POUM  promoguda  per  les  societats
EDBALNU, SL i JOSEL, SL a fi i efecte que, de conformitat amb la previsió de l'article
101 del  Text  refós de la  Llei  d'urbanisme,  l'Ajuntament assumeixi  expressament la
iniciativa pública de la proposta, atès que la iniciativa privada no té dret al tràmit per a
l'aprovació  de  les  propostes  de  modificació  dels  plans  d'ordenació  urbanística
municipal que presenti. 

En  termes  generals,  des  d'un  punt  de  vista  estrictament  urbanístic,  es  valora
positivament l'ordenació proposada en els termes i consideracions exposats en el cos
del present informe. Tanmateix, el projecte presentat conté la documentació mínima
necessària per a la seva tramitació. Conseqüentment, la proposta és susceptible de
ser assumida per l'Ajuntament si aquest ho considera oportú, per bé que caldrà tenir
en consideració les observacions següents:
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 En relació amb la finca situada al carrer Bigues, 7, que es proposa excloure de
la nova delimitació poligonal, paral·lelament a la tramitació d'aquest expedient,
correspondria  formalitzar  la  cessió dels  terrenys  destinats  a la  xarxa viària,
lliure de càrregues i gravàmens, mitjançant la corresponent escriptura o acta
administrativa que s'escaigui.

 Simultàniament a l'acord d'aprovació inicial corresponent, mitjançant resolució
expressa caldrà acordar la caducitat i l'arxiu dels expedients referits en l'apartat
3 d'aquest informe.

 L'aprovació inicial de la proposta de modificació del POUM comporta l'obligació
d'acordar  les  mesures  anunciades  en  l'apartat  1  de  l'article  73  del  TRLU.
d'aquest article, en els àmbits en què les noves determinacions comportin una
modificació del règim urbanístic.

 Independentment  del  preceptiu  tràmit  d'informació  pública  corresponent,
procedeix donar un tràmit d'audiència al propietaris afectats per la modificació
proposada.

 Aquest informe no fa referència a qüestions relacionades amb la mobilitat del
sector, que en tot cas hauran de ser valorades per part de la policia local.

 Caldrà  signar  la  documentació  presentada per  part  del  representant  de les
societats promotores de la proposta de modificació

10. El Ple de l'Ajuntament, en data 26 de febrer de 2015, va aprovar inicialment
la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal de Caldes de
Montbui, Polígon d'Actuació PA-11 (Teneria Riba) i Polígon d’Actuació PA-27
(Sandvik).

11. Aquest acord ha estat publicat al DOGC de data 12 de març de 2015, al
BOPB de data 16 de març de 2015, al diari Ara de data 11 de març de 2015 , al
web municipal i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

Durant  el  període  d’exposició  al  públic  no  s’ha  produït  cap  al·legació  o
reclamació.

12. En data 9 d'abril de 2015, la senyora Ruth Gilberte Rios, en representació
d'EDBALNU, S.L. I JOSEL, S.L., va presentar una instància en la qual posava
de manifest  que s'havien detectat una sèrie d'errades materials en el document
aprovat inicialment. A aquest efecte s'adjunten dues còpies del document tècnic
de la proposta de modificació amb la refosa d'aquestes esmenes degudament
corregides per tal que siguin considerades en l'aprovació provisional d'aquesta
modificació puntual,  i un certificat subscrit pel tècnic redactor sobre l'adequació
al document aprovat inicialment.

13.  L'arquitecte  municipal  ha  emès  un  informe  relatiu  a  la  documentació
presentada, les conclusions del qual diuen literalment:
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“Les modificacions introduïdes en el document presentat per  Ruth Gilberte Rios  en
data 9 d'abril de 2015 únicament representen correccions materials d'aquest que no
impliquen cap modificació substancial de l'ordenació aprovada inicialment en la sessió
de data 26 de febrer de 2015.

D'acord amb el que va acordar el Ple de l'Ajuntament en la sessió de data 26 de febrer
de 2015, caldrà acreditar la formalització de la cessió dels terrenys destinats a xarxa
viària, lliure de càrregues i gravàmens, en relació amb la finca situada al carrer Bigues,
7, finca que es proposa excloure de la nova delimitació poligonal.”

14.  En data  10 de juny de 2015 es va   formalitzar  la  cessió dels  terrenys
destinats  a  la  xarxa  viària,  lliure  de  càrregues  i  gravàmens,  mitjançant  la
corresponent escriptura pública.

 Normativa aplicable

Article  85  i  96  del  Text  refós  de  la  Llei  d’urbanisme,  aprovat  pel  Decret
legislatiu, 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de
modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme.

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

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

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer.  Aprovar  provisionalment  la  modificació  puntual  del  Pla  d’ordenació
urbanístic  municipal,  Polígon  d'Actuació  PA-11  (Teneria  Riba)  i  Polígon
d’Actuació PA-27 (Sandvik).

Segon. Elevar diligenciat l'expedient de modificació puntual del Pla d’ordenació
urbanístic  municipal,  Polígon  d'Actuació  PA-11  (Teneria  Riba)  i  Polígon
d’Actuació PA-27 (Sandvik) a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona
per a la seva aprovació definitiva.
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9.  APROVAR  LA  PRÒRROGA  DEL  CONTRACTE  DELS  SERVEIS  DE
NETEJA  DE  LA  VIA  PÚBLICA  I  DELS  EDIFICIS  MUNICIPALS  DE
L'AJUNTAMENT  DE  CALDES  DE  MONTBUI.  EXPEDIENT  NÚM.  TC204-
2013-30 DE SERVEIS TERRITORIALS.

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

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, hi ha intervencions? Sí? N'hi ha quatre, comencem doncs pel senyor 
Martínez.”

Pren la paraula el senyor Martínez:
“Moltes  gràcies,  el  nostre  vot  serà  a  favor,  però  ens agradaria  fer  un  petit
comentari al respecte, és a dir, hi ha queixes dels ciutadans. No hi ha unes
queixes molt exagerades, però sí que hi ha queixes de neteja dels contenidors,
de soroll, d'hores de recollida i de més, no crec que siguin suficients per no
donar continuïtat a aquest contracte, però sí que seria bo crear algun registre
d'alguna forma o algun resum dintre  de l'expedient  d'aquesta  societat  o  de
l'expedient d'aquest contracta de neteja on pugéssim tenir un recull, un resum
de totes aquestes queixes per després poder valorar en el  seu cas la nova
renovació del contracte o en el seu cas,  ja no per aquesta, la propera licitació
que crec que és l'última renovació possible que hi ha, però sí la propera licitació
poder començar a treballar d'aquesta forma, conèixer realment com percep el
ciutadà el servei que en aquest cas és una tercera empresa està donant, i tenir-
ho en l'expedient, moltes gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, a continuació passo la paraula a la senyora Millán.”

Pren la paraula la senyora Millán:
“Bé, nosaltres davant d'aquest punt, justament aquest mes ha estat el mes que
hem rebut  diferents  queixes,  nosaltres  teníem un parell  o  tres  de punts,  el
primer es que es va comentar a l'informativa que un tema que vam demanar
tota l'oposició, que va ser saber els paràmetres sobre els quals es valorava
positivament  o  negativament  la  neteja  de  la  via  pública  i  dels  equipaments
municipals, i per altre cantó teníem tres queixes que una entenc que no hauria
d'anar tampoc tant en l'àmbit de neteja de via pública, ja que és un tema de
recollida  i  entenem que  això  va  per  un  altre  àmbit,  però  sí  que  tenim dos
queixes  sobre  neteja,  especialment  una  que  va  relacionada  amb  l'arbrat
municipal, sobre el tema del arbrat durant aquest estiu, bé, ens han comentat
un parell  de persones que era sobre temes de purgó, no sé si,  no sóc una
experta  en  aquest  àmbit,  però  sí  que  és  veritat  que  el  terra  ha  quedat
enganxifós, el  terra,  els bancs i  especialment la zona del  carrer Montserrat,
Passeig  del  Remei,  Corts  Catalanes,  Granollers.  Aquest  tipus  d'arbrat  que
estava que no es netejava prou per culpa del purgo o no era suficient la neteja.
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I per un altre àmbit hem tingut un parell  de queixes, sobretot en tema de la
zona de la Font dels Enamorats i el nucli a la zona del Camp de l'Arpa de la
neteja  dels  voltants  dels  contenidors,  que  amb  freqüència  es  veuen  bruts
perquè o no caben les coses als contenidors i la gent deixa les coses al terra,
que això ja seria un tema més de civisme que de neteja, i de que o no es neteja
prou, sí que es recull les escombraries, però no es neteja el voltant i, per tant,
pot molestar als veïns especialment en aquesta època de l'any que fa més
calor i les olors són més preocupants, moltes gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, tot seguit passo la paraula al regidor Coral.”

Pren la paraula el senyor Coral:
“Gràcies,  nosaltres  pensem  que  l'administració  hauria  de  tenir  una  cura
especial en tots aquells serveis que s'externalitzen, també perquè la ciutadania
és cada vegada més exigent, la gestió municipal ha de ser rigorosa. Això ho dic
perquè creiem que un servei important com és aquest  amb un cost d'un milió
d'euros anual, com és el servei de la neteja viaria i els equipaments municipals,
hauria de tenir algun tipus d'informa d'avaluació, no sé si es segueixen alguns
criteris de seguiment, però sí que un cop acabat el servei, i en aquest cas quan
es proposa una prorroga, hauria de tenir algun tipus d'informe que s'avalues.
Bé, nosaltres aquest informe l'hem demanat en Comissió Informativa, se'ns va
enviar un document on més que un informe era una constatació que del tècnic,
que deia que el servei s'havia efectuat correctament fins la data.
Nosaltres en cap moment el que volem fer és posar en dubte l'opinió del tècnic,
de  fet  estem segur  que  l'empresa  treballa  correctament,  però  sí  volem fer
aquesta reflexió, que en aquells serveis on l'Ajuntament hi destina molts diners,
i  en aquest cas són un milió d'euros anual, doncs que tinguem certa cura i
intentem exigir a la mateixa empresa un informe d'evaluació de la tasca que
desenvolupa, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, i per últim és el torn de la regidora Sandra Redondo.”

Pren la paraula la senyora Redondo:
“Bona tarda a tothom, bé, nosaltres en aquest punt votarem en contra de la
prórroga,  però  per  un  tema de  política  ideològica,  vull  dir,  és  un  problema
ideològic el que tenim nosaltres amb l'empresa Valoriza. 
Valoriza és l'actual empresa que neteja els equipaments i també els carrers,
però també fa la recollida d'escombraries, si no vaig errada, i Valoriza és filial
de Sacir-Vallermoso que és una de les grans multinacionals de l'estat espanyol
que participa l'Ibex 35, que té beneficis multimilionaris i que està implicada amb
les aportacions de diner negre al Partit Popular a nivell estatal. 
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Per altra banda Valoriza precaritza als seus treballadors i només cal veure la
televisió  cada vegada que hem vist  vages dels  treballadors per  la  recollida
d'escombraries,  la  majoria  d'elles  han estat  per  aquesta  empresa que està
explotant als seus treballadors de manera exagerada i aquests sempre estan
reclamant els seus drets laborals.
En aquest sentit és obvi i ho entenem, que l'informe firmi que Valoriza fa bé la
seva feina i  és normal doncs aquestes grans empreses es poden permetre
oferir unes ofertes molt millors que altres més petites donat que exploten als
seus treballadors. Però tot i així entenem que la neteja la fan els treballadors,
que són gent de Caldes o de rodalies, i no els accionistes de Valoriza que són
els que tenen els grans beneficis d'aquesta empresa.
En aquest sentit per nosaltres sobirania també és saber decidir, decidir sobre la
gestió dels serveis municipals del nostre poble.
En  aquest  sentit  Som  Caldes  defensem  la  municipalització  dels  serveis
municipals de la gestió dels serveis públics municipals en dos sentits: un és
millorar-ne la  qualitat  del  servei  i  també laboral  dels  treballadors i  per  altra
banda reduir el cost, donat que no hi hauran intermediaris. I estenem la ma a
l'equip de govern a participar en la municipalització d'aquest servei de neteja i
de  tota  la  resta  que  es  pugui  municipalitzar,  compteu  amb  nosaltres,  ens
agradaria  participar-hi  activament,  i  per  això  volem  saber  terminis  i  que
bàsicament  ens  féssiu  particeps  d'aquestes  decisions  de  municipalitzar  el
servei, si era com es va comentar a la informativa, la intenció de l'equip de
govern.”      

Pren la paraula l'alcalde:
«Gràcies i per la réplica i resposta passo la paraula al regidor Mauri.»

Pren la paraula el senyor Mauri:
«Gràcies  senyor  alcalde.  Senyor  Martínez  recollo  les  seves  sugerències  i
abans que res vull dir que en general el contracte es fa la seva prórroga perquè
així ho diu el contracte, es pot fer una prórroga de dos anys, hem exaurit els
quatre. Entenem que en el dia a dia poden haver algunes coses que es poden
millorar i que són puntuals, però per la percepció que nosaltres tenim i així ens
ho fa arribar la gent, és que Caldes està neta. Es podria millorar? Sí. Que hi
treballem per millorar-hi? Cada dia. Fem informes de seguiments peródics amb
l'empresa, els tècnics i el regidor, el qual s'aixeca acta i no temi cap problema
per passar les actes als membres de l'oposició que ho demanin.
Per  la  Carla  i  tot  el  tema  dels  arbrats  és  un  tema  que  cada  any  tenim
problemes,  fem els  fitosanitaris,  els  tractaments  pels  pulgons,  per  totes  les
malalties que pateixen els arbres, ect...
La  neteja  d'aquestes  questions  fem  un  seguiment  puntual  quan  s'alerta
d'aquesta anomalia en la via pública i per això l'ajuntament té les seves eines
com  aplicatius  i  webs  per  poder  inscriure  a  aquestes  incidències  i  llavors
s'actua. 
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El senyor Coral, el tema dels informes d'evaluació ja ho he comentat que es fan
periodicament.  L'informe  del  tècnic  és  com  sempre  ha  fer  els  mateixos
informes,  es  constata  que  el  servei  s'està  fent  adequadament.  Tenim  un
seguiment diari  i una percepció bona i renovem el contracte. 

A la Sandra Redondo dir-li que el servei de deixalles no és la mateixa empresa
que la neteja d'equipaments. Servei de deixalles és una altra empresa. Entenc
que els drets laborals  dels treballadors del servei de neteja i d'equipaments  de
Caldes  amb l'empresa Valoriza amb el comitè són bons, cap mena d'indici
d'explotació  ni  maltractament  laboral,  sino  ho  sabriem.  Nosaltres  ens
preocupem dels drets laborals dels treballadors, encara que siguin empreses
subcontractades o externalitzades i no en tenim cap constància. Entenc el que
has dit sobre valoriza però va guanyar un concurs públics que es pot presentar
qualsevol i si el guanya jo no li puc que jo no sóc amic dels teus accionistes.
Recollo la vostra proposta d'estudiar municipalitzacions. Jo estic mirant algunes
coses i recullo el voste oferiment. Gràcies.  

Pren la paraula l'alcalde:
«Gràcies, doncs 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
[13 vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); CiU (2);
d'UP CALDES (1) i del PPC (1); i 4 vots en contra de SOM CALDES (2) i del
PSC (2)],        

             ACORDA:
   
Identificació de l'expedient

Expedient número TC204-2013-000030, relatiu a la pròrroga del contracte dels
serveis de neteja de la via pública i dels edificis municipals de l'Ajuntament de
Caldes de Montbui.

Antecedents

1. En data 6 d’octubre de 2011 es va signar el  contracte administratiu dels
serveis de neteja de la via pública i dels edificis municipals de l'Ajuntament de
Caldes de Montbui.

2.En la clàusula 1.6) del plec de clàusules administratives particulars aplicable
a aquest contracte estableix en quatre anys la durada d'aquest. També preveu,
aquesta mateixa clàusula, que el contracte serà prorrogable de forma expressa,
amb un màxim de dos anys, sense que la durada de la seva vigència, incloses
les pròrrogues, pugui excedir dels sis anys.
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3.   El tècnic de medi ambient, en data 2 de juliol de 2015, ha emès un informe
que literalment diu:

“Motiu:  Possible  pròrroga del  contracte administratiu  de neteja  viària  i  dels  edificis
municipals que finalitza en data 5 d'octubre de 2015.

INFORME

El contracte administratiu del servei públic de neteja viària i dels edificis municipals de
Caldes de Montbui es va firmar a 6 d'octubre de 2011 entre l’Ajuntament de Caldes de
Montbui i l’empresa Valoriza Serveis Medioambientals SA.

Segons el  punt  1.6  del  plec  de clàusules  administratives  particulars  aplicables  als
contractes  de  serveis  de  neteja  de  la  via  pública  i  dels  edificis  municipals  de
l'Ajuntament de Caldes de Montbui, el contracte tindrà una durada de quatre (4) anys a
comptar des de la signatura del contracte.

També segons el punt 1.6 del plec de clàusules administratives particulars aplicables
als  contractes  de serveis  de  neteja  de la  via  pública  i  dels  edificis  municipals  de
l'Ajuntament de Caldes de Montbui, el contracte serà prorrogable de forma expressa,
amb un màxim de dos (2) anys, sense que la durada de la seva vigència, incloses les
pròrrogues, pugui excedir de sis (6) anys.

Fins a la data el servei s’ha prestat correctament.”

Normativa aplicable 

Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Plec  de  clàusules  administratives  particulars  del  contracte  dels  serveis  de
neteja de la via pública i dels edificis municipals de l'Ajuntament de Caldes de
Montbui.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Prorrogar el contracte dels serveis de neteja de la via pública i dels
edificis  municipals  de  l'Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui.  signat  entre
l’Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui  i  l’empresa  Valoriza  Serveis
Mediambientals,  SA,  pel  termini  d’un any,  del  6 d'octubre de 2015 al  5 de
d'octubre de 2016, per un import  anual de 973.870,94 euros (IVA  inclòs), que
es  divideixen  369.433,95  (10%  IVA inclòs),  corresponent  a  neteja  viària  i
604.436,99 (21% IVA inclòs), corresponent a Neteja d'equipaments.
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Segon. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per import de 87.227,46
€ a càrrec de l’aplicació pressupostària 31 1630 22700 Servei de neteja viària,
del pressupost municipal de 2015, corresponent al període del 6 d'octubre de
2015 al  31 de desembre de 2015. 

Tercer.  Aprovar  l’autorització  i  la  disposició  de  la  despesa  per  import  de
142.714,29 € a càrrec de les següents aplicacions pressupostàries:  

- 31 3230 22700 Servei de neteja d'immobles educació                   89.308,48 €
- 31 3330 22700 Servei de neteja equipaments culturals i museus  11.399,23 €
- 31 3420 22700 Servei de neteja equipaments esportius                12.390,40 €
- 31 9200 22700 Servei de neteja d'immobles altres edificis             29.616,18 €

del pressupost municipal de 2015, corresponent al període del 6 d'octubre de
2015 al 31 de desembre de 2015.

La resta dels imports es comptabilitzaran en el pressupost municipal de l'any
2016.

Quart. Notificar aquest acord a  la mercantil Valoriza Serveis Mediambientals,
SA i citar-la per a la signatura del corresponent contracte.

10.  APROVAR  INICIALMENT  LA  MODIFICACIÓ  DE  L'ORDENANÇA
MUNICIPAL REGULADORA DE GUALS I ESTACIONAMENTS RESERVATS.
EXPEDIENT NÚM. TL601-2015-000226.

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 l'alcalde:
«Gràcies. Hi ha intervencions en aquest punt? Senyora Romano.»

Pren la paraula la senyora Romano:
«Gràcies. En aquest punt tindriem alguns dubtes. Vuldriem saber si aquesta
ordenança s'aplicarà a totes les urbanitzacions del municipi, tenint en compte
que a dia d'avui les urbanitzacions, exepte una , la majoria d'elles presenten
deficiències en les voreres i en el vials de trànsit rodat. 
Ens podrien dir el número total de cens de guals a dia d'avui?  Si fins ara hem
recaptat 110.000 euros, quins seran els ingressos previstos pel primer anys?
Per uan altra banda els hi faig la petició que aquesta ordenança sigui publicada
a la pàgina web de l'ajuntament i se'n faci difusió en els mitjans de comunicació
per valorar quina és l'opinió de la ciutadania  abans de posar-la en marxa. Com
un procés participatiu ciutadà i de transparència, gràcies.
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Pren la paraula el senyor Martinez:
«La  nostra  intervenció  bàsicament  també  anava  enfocada  a  un  tema  de
publicitat i  el fet que aquesta ordenança s'aprovi el dia d'avui tan aprop del
mes d'agost. Evidentment es tracta d'una ordenança que no serà especialment
ben rebuda per la ciutadania, perquè posar més càrrega impositiva, encara que
és cert que l'ús de la propietat pública de forma privativa ha d'estar gravat, però
sí  que  és  veritat  que  a  nosaltres  aquest  fet  no  ens  agrada  especialment.
Gràcies.»

Pren la paraula el senyor Ortega:
«En aquest punt el nostre vot serà l'abstenció. De fet tampoc he pogut mirar les
modificacions d'aquest ordenança a fons.  Ho farem des de l'informació pública
inicial i si hem de fer alguna esmena la farien en aquest procés. 

Pren la paraula l'alcalde:
«Hi ha alguna intervenció? Doncs passo la paraula al senyor Marañés.»

Pren la paraula el senyor Marañés:
«Bon vespre. Vull comentar que l'ordenança només s'aplicarà al cens actual
per tant de moment afectarà als 1,500 guals que tenim actualment.
També comentar-li que no hi haurà gran varietat de preus. No passem a doblar
ingressos  ni  a perdre la meitat.

Pren la paraula el senyor Personat:
«Evidentment,  senyor  Martínez,  aquesta ordenança no tindrà gaire augment
però seria inllust que alguns paguin i altres no, si fas la mateixa utilització i tens
els mateixos drets i obligacions, per tant crec que és de justicia que si un paga
per entrar per la vorera i té uns metros i té una reserva d'espai doncs que pagui
tothom.»

Pren la paraula l'alcalde:
«Si no hi ha més intervencions, passem a la votació.»

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta dels presents [9
vots favorables dels membres del grup municipal d’ERC (9); 7 abstencions de
SOM CALDES (2);  CiU (2); del PSC (2) i d'UP CALDES (1) i 1 vot en contra
del PPC (1)],               

              ACORDA:

Identificació de l’expedient

Expedient  TL601-2015-226  relatiu  a  l'aprovació  inicial  de  la  modificació  de
l'Ordenança  municipal  reguladora  de  les  llicències  de  guals  permanents  i
estacionaments reservats.
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Antecedents

1. El Ple de l'Ajuntament, en la sessió de data 24 de setembre de 2009, va
aprovar  inicialment  l'Ordenança  municipal  reguladora  de  guals  i
estacionaments reservats.

En data 2 de desembre de 2009 va finalitzar el termini d'informació pública i
d'audiència  als  interessats  establert  per  a  la  presentació  d'al·legacions,
reclamacions o suggeriments, durant el qual no se'n va presentar cap, quedant
d'aquesta manera definitivament aprovada.

2. Durant el temps de vigència d'aquesta ordenança s'han detectat aspectes
millorables  d'aquesta  que  fa  recomanable  la  modificació  de  l’Ordenança
municipal  reguladora  de  guals  i  estacionaments  reservats  de  Caldes  de
Montbui per posar-la al dia.

3. Per Decret d'alcaldia 709/2015, de 13 de juliol es va iniciar el procediment
per  a  la  modificació  de  l’Ordenança  municipal  reguladora  de  guals  i
estacionaments  reservats  vigent  a  Caldes  de  Montbui  i  es  va  designar  la
comissió  d'estudi  encarregada  de  redactar  el  text  de  l'avantprojecte  de  la
norma, que esta integrada per:

Membres de la corporació:

1. Vicenç Personat i Pallarès (President)
2. Isidre Pineda i Moncusí
3. Josep Ramon Marañés i Vidal

Personal tècnic:

1. Joan Busquets i Xambó
2. Manuel Ruiz Sánchez
3. Lluís Orpí Casajuana

Secretari: Vicenç Conejos Sáez.

4. En data 15 de juliol de 2015 es va reunir la comissió d'estudi i va prendre els
següents acords:

“1. Els membres de la Comissió estudiaran la proposta d'avantprojecte de l'Ordenança
municipal  reguladora  de  guals  i  estacionaments  reservats,  per  tal  d'aportar  les
consideracions oportunes.

2.  Sol·licitar  el  suport  extern  del  tècnic  d'administració  general  de  l'àrea  de
desenvolupament territorial de l'Ajuntament, per tal d'assessorar jurídicament aquesta
comissió i per revisar la redacció del text a proposar.
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3. Convocar la Comissió per divendres 17 de juliol de 2015, a les 12 hores, a la sala
de la Junta de Govern Local, per tal de seguir treballant la proposta final de redacció
del text de l'Ordenança municipal reguladora de guals i estacionaments reservats.”

5. En data 17 de juliol de 2015 es va reunir la comissió d'estudi i va prendre els
següents acords:

“Acords

1. Aprovar l'acta de la sessió celebrada el dia 15 de juliol de 2015, a les 14 hores.

2.  Aprovar la redacció definitiva del text corresponent a la proposta de l'Ordenança
municipal reguladora de guals i  estacionaments reservats, que s'adjunta a aquesta
acta.

3. Proposar l'aprovació del text esmentat al punt anterior, pel Ple d'aquest Ajuntament.

El  senyor  Vicenç Personat  Pallarès  aixeca la  sessió,  de la  qual,  com a secretari,
estenc aquesta acta.”

6. Cinquè. L'informe jurídic acredita la legalitat de la proposta.

Normativa aplicable

El  Text refós de la Llei  municipal i  de règim local de Catalunya i  el  ROAS
estableixen  el  procediment  d'aprovació  de  les  ordenances  i  reglaments
municipals que exigeix l'aprovació inicial, la submissió a informació pública , la
concessió  d'audiència  pública  als  interessats  i  l'aprovació  definitiva  amb
publicació íntegra del text. També disposen que les ordenances i reglaments
s'entendran aprovats definitivament amb caràcter automàtic si no s'hi presenta
cap reclamació ni al·legació durant la informació pública.

Article  22.2.d)  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d'abril,  Reguladora  de les  Bases de
Règim Local estableix que és competència del Ple municipal l'aprovació de les
ordenances.

Aquesta ordenança es pot aprovar per majoria simple (art. 47 LBRL).

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Aprovar inicialment la modificació  l'Ordenança municipal reguladora de
guals i estacionaments reservats.
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Segon. Sotmetre a informació pública aquest expedient per termini de trenta
dies, a fi que s'hi puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments,
mitjançant els anuncis corresponents al BOPB, al DOGC, a un dels mitjanç de
premsa escrita diària i en el tauler d'anuncis de la corporació.

Tercer. Disposar que, si no es formula cap al·legació, reclamació o suggeriment
durant el termini d'informació pública, l'ordenança que ara s'aprova inicialment
quedarà aprovada definitivament sense necessitat de cap més tràmit.

Un cop aprovada definitivament, l'Ordenança es publicarà de la forma següent:

a)  Al  BOPB i  al  tauler  d'edictes  de  l'Ajuntament:  El  text  de  l'acord  plenari
adoptat i el text íntegre de la modificació.

b) Al DOGC: la referència al BOPB on s'hagi publicat l'acord plenari adoptat i el
text íntegre de la modificació.

Quart.  Aprovada  l'ordenança  definitivament,  se'n  donarà  trasllat,  de  l'acord
definitiu de l'ordenança i la còpia íntegra i fefaent d'aquesta, a l'Administració
de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya en el termini màxim de quinze dies, i
l'Ordenança entrarà en vigor quan s'hagi publicat íntegrament el  seu text al
Butlletí  Oficial  de la Província  i  hagi  transcorregut  el  termini  de quinze dies
hàbils  previst a l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local.

11. APROVAR  EL  PROJECTE  BÀSIC  I  EXECUTIU,  FASE  I  D'UN
APARCAMENT A LES HORTES DE BAIX I URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA
DEL SINDICAT. EXPEDIENT NÚM.  TO102-2015-000009.

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 Vicenç Personat.”

Pren la paraula el senyor Personat:
“Bé, gràcies senyor alcalde, més que res, dir que és un projecte que està molt
consensuat  amb  els  tècnics  que  han  fet  el  projecte,  i  l'arquitecte  i  tècnics
municipals, que crec que s'ha tret un partit molt important quan a l'adequació
del lloc d'enclavament i quan també el impacte paisatgístic d'aquest. I crec que
pot ser un projecte molt interessant, perquè connectarà el passeig de la Riera i
podrà donar una visió de les hortes molt més àmplia de la que tenim ara. Tot i
així,  s'ha  fet  un  projecte  que  és  molt  correcte  quan  a  l'ambient  que  està
actualment i molt respectuós també amb la mobilitat i amb el paisatge i amb el
vianant.”
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Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, per la resta de grups hi ha intervencions? Molt bé, quatre, comencem
pel senyor Martínez.”

Pren la paraula el senyor Martínez:
“Moltes gràcies,  senyor  Personat,  ja  el  vaig  felicitar  l'altre  dia,  pel  tema del
projecte, perquè realment em sembla mot maco, molt interessant, i cal felicitar
també a l'equip d'arquitectes que han fet això.
I ara, dit això, em permetran, sense ànim de ser petulant, una cita d'un gran
poeta, d'un gran escriptor i polític republicà, que va ser Ciceró, que no sé si va
tenir la sort com feien els romans de venir aquí a prendre les aigües, però en el
seu moment va fer una frase que ha fet història, que deia: “si darrera de la
biblioteca tens un hort,  què més vols?”  en aquí  tindrem un hort  davant  del
pàrquing i un hort a sobre el pàrquing, per tant, què més volem? No?
Dit això, vull fer unes consideracions al projecte i entrar ja en una forma més
seria,  no? L'import de la Llei  de Barris que subvenciona aquest projecte és
d'1.400.000 euros aproximadament, sabem per la pràctica, i en la teoria també,
en la teoria no, però en la pràctica, aquests diners de la Llei de Barris tenim una
gran  deficiència,  tenim  avui  la  comissió  de  comptes  he  fet  un  comentari,
l'execució  de  la  Llei  de  Barris,  solament  un  43%,  això  vol  dir  que aquests
diners, els 1.400.000 euros no sabem quan els cobrarem i van per llarg, si no
m'equivoco, els últims pagaments que s'han fet, cobraments que hem tingut de
la Llei de Barris ha estat al voltant de finals de 2011, no ho conec perfectament,
com  els  hi  he  dit  a  la  Comissió  de  Comptes,  perquè  porto  poc  temps  a
l'Ajuntament i encara haig de captar aquestes coses, però el 2012 no sé si es
va fer algun cobrament? Però ja a partir d'aquest moment res, per tant estem
iniciant un projecte amb uns diners que no tenim.
Segona,  ens  gastem  al  voltant  de  300.000  euros,  segons  em  va  informar
l'arquitecte que va  realitzar  el  projecte,  al  voltant  de uns 300.000 euros  en
urbanitzar  la  plaça  del  Sindicat,  que quedarà  molt  maca,  però  quan temps
gaudirem d'aquesta plaça fins que no es desenvolupi la segona fase d'aquest
projecte? Es a dir, no sé sap, seran dos anys? Seran tres anys? Val la pena
gastar-se aquests 300.000 euros per tirar a terra allò que es tindrà que refer,
tornar a aixecar i refer? Ja li vaig fer aquest comentari l'altre dia.
Tercera, l'edifici no és d'emissions CO2 igual a zero, ja ho sé que la Llei no ho
exigeix,  la Llei  ho exigirà,  que qualsevol  construcció pública sigui emissions
CO2 zero, dintre de dos anys i mig, quan qualsevol construcció pública nova,
es a dir, si construíssim l'edifici dintre de dos anys i mig, també és veritat que
sobretot la falta, la innecessarietat de ventilació facilita això, però ja que tenim
tots els mitjans que la natura ens posa, i que ens vareu explicar perfectament,
hauria estat bé fer un edifici d'emissions zero, volem ser el millor poble d'aquest
país i també volem ser el poble model, per tant, hauríem pogut  aprofitar per fer
un edifici amb emissions zero.
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L'informe de mobilitat que consta en l'expedient, des del meu punt de vista, no
és creïble, una de les vies d'accés més importants del pàrquing en el  futur,
sembla que serà de vianants, que és Pi i Margall, és una de les vies, cert que
n'hi ha d'altres, però una de les vies que actualment donaran al pàrquing venint
per Pi i Margall, entrant per Asensi Vega i després anant cap a baix, és Pi i
Margall i Pi i Margall tendeix cap a ser de vianants, no? És cert que el paper ho
aguanta tot, i en aquest cas l'informe de mobilitat, el petit informe de mobilitat
que s'ha fet, vull dir, és rocambolesc, vull dir, si s'entra per dalt, si carrer Major
serà direcció cap abaix. No hi ha un estudi de mobilitat seriós, l'últim estudi de
mobilitat seriós que em consta que hi ha a l'Ajuntament és de 2004, després el
2014 em sembla que es va fer alguna cosa pel tema de Pi i Margall, però no hi
ha un estudi de mobilitat, aquí. 
Continuant un altre cop amb el tema que hem comentat abans de l'actuació
sobre Sandvik perquè qualsevol modificació d'una artèria principal com és Pi i
Margall que no sabem què serà? Afectarà això, però es que a més a més al no
haver-hi estudi de mobilitat, no sabem la realitat de la necessitat de pàrquings
en aquest poble, que fan falta pàrquings? Sí, però, segur, no dic que no, però
no sabem els requeriments reals de pàrquings en aquest poble, per tant, hem
de prendre aquesta decisió sense saber com es portaran, com es volen portar
aquests cotxes cap allà? Sense saber-ho bé, es a dir, està explicat, però des
del meu punt de vista no és creïble.
I per últim, però pot ser que sigui el fet més important, és que a l'expedient no
consta un estudi econòmic del pàrquing tal com exigeix l'article 25 del ROAS.
La senyora secretaria en el seu informe jurídic ja es va encarregar de dir que
aquest  és  un  dels  punts  necessaris  per  l'aprovació,  aquest  informe,   jo  al
menys a l'expedient no l'he vist, per tant, en aquest cas, i és cert que no fem un
pàrquing per tenir uns beneficis, perquè sigui rendible sinó que fem un pàrquing
per donar un servei, però si que hem de fer un pàrquing que cada any no ens
costi diners.
Què vol  dir?  Torno al  tema de la  mobilitat,  tota  la  zona de Caldes fora del
pàrquing serà zona blava amb preus dissuassoris perquè la gent vagi a aparcar
en el pàrquing? No ho sé? jo no ho he vist en l'expedient, aquest estudi no
existeix o no hi és. Quin cost de manteniment tindrà el pàrquing? No hi és, quin
regim d'explotació? Vostè em va dir que era explotació municipal, però això no
existeix  en  l'expedient,  per  tant,  falta  des  del  meu  punt  de  vista  molta
informació, i en aquest sentit demano que l'assumpte es deixi sobre la taula i
que s'amplii la informació de l'expedient, gràcies.”      
      
Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, hi havien tres paraules més demanades, intentaré fer-ho per ordre,
senyor Ortega.”
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Pren la paraula el senyor Ortega:
“Gràcies senyor alcalde, bé, nosaltres en l'aprovació d'aquest projecte executiu,
el  nostre  vot  serà  l'abstenció,  el  document  que ens  han  facilitat  són 1.600
pàgines, el  tenen els nostres assessors urbanístics perquè és un document
molt tècnic i ja veurem una informació més acurada, el que sí entrem a valorar
és  el  moment  de  l'aprovació  tant  aquest  punt  com  el  punt  anterior  de
l'ordenança reguladora de guals, creiem que aprovar-la al mes de juliol, quan el
període d'al·legacions són trenta dies, que és el mes d'agost, un mes inhàbil,
no podem estar a favor, no? No obstant el nostre vot serà l'abstenció.”

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

Pren la paraula el senyor Coral:
“Gràcies,  dimecres  vam  estar  a  la  presentació  per  part  del  despatx
d'arquitectes del projecte de l'aparcament a les hortes i ho vam dir al despatx
d'arquitectes  i  també  al  senyor  Personant  que  s'havia  fet  una  bona  feina,
sobretot en el fet d'intentar integrar a l'entorn aquest aparcament.
En tot cas els dubtes que nosaltres des del nostre grup se'ns plantegen, no són
tant en el disseny sinó en la part econòmica, la part de l'explotació i en aquest
sentit teníem alguna pregunta que l'hem fet en Comissió Informativa, però com
que no se'ns ha acabat de donar resposta, avui la tornem a fer, i a veure si la
podem resoldre.
La pregunta és si existeix algun estudi de viabilitat econòmica? Algun tipus de
projecció d'ús d'aquest aparcament?, projecció d'usuaris, i  quin seria el  cost
d'aquest aparcament que li suposaria a l'Ajuntament un cop l'aparcament entri
en funcionament.
Crec que aquestes  preguntes  són clau,  són clau  per  entendre  què suposa
aquest projecte per l'Ajuntament, tot i que nosaltres sabem que com a grup el
fet que Caldes de Montbui té un dèficit quan a places d'aparcament, és així, de
fet el nostre grup municipal ha defensat en altres mandats aquest projecte, i
també ha tingut sobre la taula projectes semblants, i per tant la reflexió de fons
està  feta.  Vull  dir,  necessitem algun  tipus  de  solució,  i  pel  que  fa  aquesta
solució  que  es  planteja,  ara,  ens  agradaria  poder  tenir  resposta  a  aquests
dubtes per la banda econòmica.
Finalment preguntar-nos també en relació amb aquest aparcament, està clar
que tindrà un impacte sobre la resta d'aparcaments o de zones d'aparcament,
per tant, pregunto si el govern ja ha decidit quina serà la política de la resta
d'aparcaments públics? Si es convertiran també en aparcaments de pagament?
I si és així doncs creiem que el poble té dret a saber si d'aquí a dos anys els
aparcaments del centre de la Vila tots seran de pagament, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, i per últim és el torn de la senyora Mata.”
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Pren la paraula la senyora Mata:
“Bé,  hola,  bon vespre a tothom, jo sí  que voldria  exposar  que a la darrera
sessió informativa del  passat  dimarts,  es va introduir  aquest  punt  d'aquesta
aprovació de la primera fase del projecte, com deia en Xavi, amb un expedient
de 1.600 pàgines, que evidentment amb deu dies, nosaltres no tenim un cos
tècnic al costat o al darrera que ens pugui assessorar o que puguem trobar la
manera de fer un estudi exhaustiu, per tant, primer una mica aquesta crítica.
Entenc que l'administració té els seus terminis i té el seu funcionament, però si
volem exposar-ho sobretot per contextualitzar.
En aquest  sentit,  nosaltres creiem, i  en qualsevol  cas també qüestionem la
prioritat  de  l'execució  d'aquest  projecte,  coincidim també en que el  període
d'exposició  sigui  el  mes  d'agost,  d'alguna  manera  també  ho  qüestionem,
perquè evidentment el mes d'agost no és el millor mes perquè la gent està de
vacances, i en qualsevol cas creiem que no és el més adequat.
Sí que sabem que no hi ha un pla de mobilitat integral, per tant que es faci un
estudi sobre tot el municipi. Per tant, una mica qüestionem la necessitat real
d'aquest aparcament. Hi ha hagut avui en el plenari, i en els darrers anys el
govern ha creat molts llocs d'aparcament, moltes places que segurament eren
necessàries, però d'alguna manera posem sobre la taula i creiem que han de
participar, no només els agents polítics que estan aquí assentats, sinó també
els agents socials i  ciutadans, sobretot  en la  participació de quin model  de
mobilitat volem pel nostre poble, que evidentment aquest aparcament implica
un impacte fort si més no.”

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

Pren la paraula el senyor Personat:
“Gràcies senyor alcalde, bé, contestem primer al senyor Martínez, la plaça del
Sindicat,  vam  comentar  que  fins  i  tot  els  arbres  que  es  plantaran
momentàniament, es plantaran en un lloc que no es tinguin que tocar a l'hora
de tocar la plaça. S'aprofitarà tot el material que es posi a sobre, s'aprofitarà tot,
o sigui, l'únic que podrà haver-hi ara és l'abocament de sorra o verd que hi
haurà, perquè tot lo altre, tot serà aprofitable per quan es faci la plaça.
Quan a l'emissió de CO2 zero, a mi, ara mateix no li puc contestar perquè jo no
ho he mirat, però evidentment que en prenc nota i mirarem a veure de si podem
arreglar o reconduir el tema aquest, ens ho estudiarem, més que res els tècnics
més que jo,  evidentment,  o que nosaltres polítics.  De totes formes també li
agraeixo que hagi fet la menció de la ventilació no forçada, que això és una
gran cosa  també per  tenir  menys  emissions i  molta  més ventilació  quan a
l'edifici, no? 
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Quan a Pi  i  Margall,  sempre s'ha dit  de si  serà de vianants,  o  no serà de
vianants?  En  principi  és  una  via  que  la  policia  considera  intocable  quan  a
trànsit. Evidentment es va fer un estudi de mobilitat al 2004, se n'ha fet al 2014,
a través de Pi i Margall i que sí que hi ha un estudi de les places de pàrquing
que l'any 2020 tenen d'haver-hi 300 places de pàrquing fixes al centre urbà.
Després  també  m'ha  dit  un  estudi  de  viabilitat  o  rendibilitat,  evidentment
nosaltres, ja vostè també ho ha dit, que estem estudiant si això serà, en principi
si  serà  de  pagament,  o  no   serà  de  pagament?  Encara  no  està  decidit,
evidentment que anirem informant a vostè i a tota l'oposició de les decisions
que anem prenent. Però si serà de pagament, o serà de gestió pública, segura,
si serà de pagament, o no? No ho sé. Com també tenim amb gestió pública
altres edificis que tenim gent treballant, tenim despeses de llum, aigua, telèfon i
personal i també assumim els costos, l'Ajuntament assumeix els costos. 
Jo no sé si assumirem els costos, o no. Depèn i en principi tal com es vagi
decidint anirem dient, la viabilitat del pàrquing evidentment no és per amortitzar,
per  tant,  no  és  per  fer  cap  benefici,  i  evidentment  farem aquest  estudi  de
viabilitat  perquè ens ho han demanat vostès, i  a més a més per estar més
tranquils tots plegats, però evidentment les subvencions que tenim no permeten
posar cap quota dura, sinó una quota tova que vol dir només pots carregar a
les places de pàrquing les despeses que ocasiona el pàrquing aquest. 
S'estimen  unes  despeses  de  uns  60.000  euros  a  l'any,  amb dos  persones
treballant,  que  tampoc  sabem si  seran  dos  persones,  per  tant  ara  tot  són
suposicions,  suposant  que  siguin  dos  persones,  suposant  que  tingui  això,
suposant que tingui allò, quan sigui el moment es dirà i es prendrà la decisió i
se'ls informarà, evidentment que sí.
Quan a vostè, senyor Xavier, els guals, la gent ha tingut tots quatre anys per fer
el cens voluntari i crec recordar que han vingut sis persones, sis persones de
cens voluntari?  Ningú, ningú, ningú, o sigui es va obrir el termini perquè tothom
digués: jo tinc un gual aquí, vull un gual, perquè entro i surto vehicles, es va fer
un termini voluntari de dos anys, s'ha prorrogat dos anys més, i ningú ha vingut
a dir tinc un gual aquí, no? Més que res perquè ha fet referència. 
Penso que el senyor Coral també l'he contestat quan a l'estudi de viabilitat i tot
plegat.
I quan al temps de mirar el projecte aquest, evidentment entenc que és molt
difícil, vam enviar un disquet perquè tingués més agilitat la persona tècnica que
tingués que mirar-ho, i evidentment està en exposició pública i no està tancat i
no  està  aprovat,  s'aprova  només  inicialment,  per  tant  estem  en  qualsevol
modificació que vostès creguin oportuna i  que creiem que es pugui  aplicar,
evidentment tenim temps per poder-les fer.”
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Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé, gràcies. Jo també vull intervenir. Primer per desmentir una afirmació
que s'ha fet, que suposo que és fruit de la precipitació. El senyor Martínez ha
dit  que aprovem un projecte del qual no tenim els diners, rotundament fals,
tenim els diners, tant és així  que si  aprovéssim un projecte i  el  poséssim a
licitació sense els diners, la senyora interventora amb molt bon criteri no ens
deixaria posar-lo a licitació, per tant els diners, evidentment que hi són.
Segon lloc, és cert que s'han fet molts aparcaments darrerament, unes dues-
centes places d'aparcaments nous al centre del municipi, però totes aquestes
places són provisionals, estan en terrenys cedits, per tant algun dia deixaran de
ser places d'aparcament. Podem fer dues coses: ens avancem al problema,
intentem  solucionar-lo  parcialment,  ja  avanço  que  aquest  aparcament  no
solucionarà del tot el problema de la manca d'aparcaments en el centre urbà, al
menys fins que no s'executi  la segona fase, podem fer això o esperar que
exploti el problema, el dia que deixem de tenir aquestes dues-centes places
provisionals i que la gent ens pregunti on anem a aparcar el cotxe, no sé què
direm, oi?  Ara com a mínim podrem dir:  miri  té 150 places en un lloc molt
cèntric.
Jo  crec  que és una magnífica  noticia  que per  fi  el  ple  municipal  aprovi  un
projecte que vostès que parlen tant com nosaltres amb la gent del poble, amb
els diferents sectors, entitats, etc. Crec que són perfectament conscients que
és un projecte desitjat, esperat, reivindicat, necessari, útil, que anirà en favor de
la mobilitat. 
Parlen molt de la mobilitat, precisament aquest aparcament és per ordenar la
mobilitat, perquè és un benefici per la mobilitat sostenible, que la gent no hagi
de donar un quart d'hora de voltes amb el cotxe per el centre del municipi, si ja
sap que té determinades places a la seva disposició, no? Per tant, nosaltres
ens volem avançar al problema i amb una previsió de tenir aquesta primera
fase  en  funcionament  d'aquí  a  dos  anys,  d'aquí  a  dos  anys,  perquè  la
construcció, tindrà la seva complexitat i tindrà un període aproximadament de
quinze  mesos  d'execució,  per  tant  encara  tardarem  a  veure  això  en
funcionament, però hem preferit avançar-nos al problema.
Bé, un cop dit  això, dir-los que aquest és un projecte que ve de lluny, que
s'havia parlat anteriorment amb la resta de partits a l'oposició que hi havia a la
passada  legislatura,  que  per  tant,  la  majoria  de  partits  que  esteu  aquí
representats ja coneixeu i ja hi heu pogut dir la vostra, per tant, aixo que “home,
és que hem rebut un document de 1.600 pàgines i amb una setmana no ens ho
hem pogut mirar” ja ho entenc, però, en alguns casos és cert que no n'havíem
parlat,  perquè  no  hi  ereu,  però  en  d'altres  no  és  cert,  perquè  hi  ereu  i  el
coneixíeu perfectament.
Bé, un cop fetes aquestes matisacions, obrim un segon torn, no? Sí, el senyor
Coral renuncia a la paraula, passo la paraula al regidor Martínez.”
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Pren la paraula el senyor Martínez:
“Gràcies senyor alcalde, evidentment una de les, la qualitat màxima dels diners
és la fungibilitat, es a dir que es poden canviar i canviar d'un costat cap a l'altre
i els diners hi  són, a la caixa de l'Ajuntament hi ha un 1.400.000 i està aprovat,
entenc que està aprovat per part de la Llei de Barris, per part de la Generalitat
la  subvenció  de  1.400.000,  però  aquest  1.400.000  de  la  Llei  de  Barris  no
sabem quan el tindrem. La fungibilitat dels diners vol dir que aquest 1.400.000
segurament el farem servir per gastar en l'aparcament i no per altres coses que
podrien tenir una altra prioritat, simplement això, no em referia que els diners
no hi són, simplement això, gràcies. 
I, perdoni, aprofitant, com l'hi he comentat, i és una qüestió de gestió, ja m'ho
han  explicat,  però  a  mi  encara  que  sigui  una  qüestió  de  gestió  i  que
l'administració  funcioni  així,  és  una qüestió   que em crida  l'atenció,  perquè
evidentment no, l'eficiència econòmica no és bona en aquest sentit, és el fet
que els diners estan, de fet el 31 de desembre es van rebre el milió d'euros de
préstec i l'Ajuntament va rebre aquest milió d'euros de préstec, que durant tot
aquest  any hem estat  pagant  un  3.875 euros  d'interessos  per  aquest  milió
d'euros que ja farà un any que el tindrem i  que, per tant,  38.750 euros pel
capbaix s'han pagat als bancs, per uns diners, entenc, ja m'han explicat vostès
com funciona, però perdoni, són uns diners que al final hem pagat al senyor
banquer que no podem destinar a qüestions del municipi, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, en relació amb aquesta última reflexió, són diners que hem començat
a pagar ara, que acabarem de pagar, no sé si el termini d'amortització són deu
anys,  però  que   igualment  hauríem  d'haver  pagat,  començant  el  14  o
començant  el  15 i,  per  tant,  si  comences el  14 acabes de pagar  el  24 i  si
comences el 15 acabes de pagar el 25, per tant, i els interessos segurament no
aniran més avall perquè difícilment poden anar més avall, perquè estem a la
línia d'interessos zero, per tant és probable que quan més tardem a amortitzar,
més paguem en interessos, per tant un argument més a favor nostre.
Senyor Marañés si us plau.”

Pren la paraula el senyor Marañés:
“Sí, pel que fa al tema de la subvenció, mentre no la rebem, haurem d'anar a
endeutament i un cop la rebem liquidarem l'endeutament i llestos.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Hi ha més intervencions? Sí, senyor Ortega.”
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Pren la paraula el senyor Ortega:
“Sí, més que res per al·lusions, perquè jo sóc dels regidors que hi havia en
l'anterior  mandat,  i  evidentment  sóc  coneixedor  del  projecte,  igual  no  m'he
explicat del tot bé, el que volem és una avaluació del projecte més tècnica i per
això hem aportat la documentació als nostres tècnics del partit perquè facin una
avaluació més tècnica, no nosaltres. Evidentment aquest document tan tècnic,
podem donar la nostra opinió del projecte si ens agrada o no ens agrada, o
com està o no està, però vull dir, una opinió més tècnica és millor fer-la per
tècnics, gràcies.”

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

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta dels presents [9
vots favorables dels membres del grup municipal d’ERC (9); 3 vots en contra
de SOM CALDES (2) i PPC (1); i 5 abstencions de CiU (2); del PSC (2) i d'UP
CALDES (1)],              

            ACORDA:
   
Identificació de l’expedient

Expedient número TO102-2015-000009, relatiu a l'aprovació inicial del projecte
bàsic i executiu “Aparcament a les Hortes de Baix i urbanització de la plaça del
Sindicat. Fase I”.

Antecedents

1. Els arquitectes senyor Pere Joan Ravellat Mira i senyora Carme Ribas Seix,
de l'empresa Ravellat-Riba,  SLP, han presentat  projecte bàsic  i  executiu de
l'obra anomenada  “Aparcament a les Hortes de Baix i urbanització de la plaça
del Sindicat. Fase I” de Caldes de Montbui amb un pressupost per contracte de
2.987.850,83 euros (IVA 21% inclòs).

2.  En  data  24  de  juliol  de  2015 l’arquitecte  municipal  ha  emès informe en
relació al contingut del projecte, les conclusions del qual diuen:

“En els termes i consideracions exposats en el cos del present informe, als efectes
estrictament urbanístics i des d'un punt de vista del contingut formal, la proposta és
susceptible  de  ser  aprovada  inicialment  per  bé  que  caldrà  tenir  en  compte  les
consideracions següents:
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Abans de la seva aprovació definitiva s'hauran d'incorporar en l'expedient les següents
prescripcions:

Informe favorable  del  departament  competent  en matèria  de seguretat  i  prevenció
d'incendis als efectes del que disposa la llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i
seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
Informe favorable del responsable de l'empresa Drenatges Urbans del Besós, SL. en
relació amb les actuacions del projecte que afectin les previsions del Pla director de
clavegueram.

Abans de la seva aprovació definitiva s'hauran d'incorporar en el projecte les següents
prescripcions:

Cal  evitar  l'afectació  de  la  parcel·la  195  del  polígon  9  alhora  de  preveure
l'entroncament  amb la  séquia  Marquès,  o bé contemplar  la  valoració  del  dret  que
impliqui la seva ocupació.
S'hauran de preveure les escomeses de clavegueram corresponents a les finques,
que actualment en disposin, que confronten amb el col·lector que es substitueix.
Evitar  en  les  partides  dels  amidaments  i  pressupost  la  concreció  de  marques
comercials de productes/instal·lacions, si no és que es descriuen estrictament com
una referència o equivalència.
En el  resum del  pressupost  manca descomposició del  cost  d'execució material  de
l'obra d'edificació de la d'urbanització.
En el pressupost per a coneixement de l'administració (PA) no correspon repercutir
l'IVA a la valoració dels béns que cal expropiar.
Les que determinin, si s'escau, la resta dels informes tècnics corresponents.

Tanmateix, a banda de les prescripcions que es puguin considerar necessàries per a
l'aprovació definitiva del projecte, cal tenir en consideració les següents observacions:

El projecte s'haurà de presentar visat pel col·legi professional corresponent, amb el
nombre d'exemplars i suport informàtic tal com estableix el PPTP.
Durant  la  fase  d'execució  d'obra  caldrà  disposar  l'autorització  d’intervenció
arqueològica  preventiva  de  la  Direcció  General  del  Patrimoni  Cultural  amb  el
corresponent nomenament d’arqueòleg especialitzat que realitzarà els sondeigs previs
i supervisarà els treballs d’excavació en la part de l'actuació que s'inclou dins l'àmbit
arqueològic.
A banda  dels  propietaris  inclosos  en  la  relació  de béns  subjectes  a  expropiació  i
independentment  del  preceptiu  tràmit  d'informació  pública  corresponent,  procedeix
donar  un  tràmit  d'audiència  al  propietaris  afectats  per  la  urbanització  proposada
referits en l'apartat 2 d'aquest informe.
Recomanar  que  es  promogui  la  tramitació  d'un  projecte  d'urbanització  relatiu  a
l'eixamplament del carrer Raval Canyelles amb l'objecte de regularitzar la xarxa viària
en aquest  tram de carrer  que possibiliti  un doble sentit  de circulació i  resolgui  de
manera definitiva l'entroncament amb l'accés rodat a l'aparcament i amb el nou espai
públic que s'urbanitza.”
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3. L'enginyer tècnic municipal ha emès el següent informe: 

“INFORMA:

En data 14 de juliol de 2015, es sol·licita documentació complementària, aclariments i
modificacions respecte al projecte presentat.

En data 17 de juliol de 2015, es manté reunió amb redactor del projecte per establir
conceptes respecte a les modificacions a realitzar.

En data 23 de juliol de 2015, es presenta projecte modificat.

De l’ anàlisi tècnic del document darrer esmentat i en relació als aspectes des de la
vessant d’ enginyeria, cal indicar les següents prescripcions tècniques:

En relació amb la documentació:

El  projecte  presentat  no  es  considera  apte  als  efectes  de  legalitzacions  d’
instal·lacions,  i  per  tant,  caldrà  desenvolupar  projectes  específics  per  a  poder-ho
tramitar als diferents administracions públiques.
Des del punt  de vista d’ activitats i  en relació a la  separata presentada segons la
documentació exigida per  la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en
matèria  d’incendis  en  establiments,  activitats,  infraestructures  i  edificis, manca
completar-la amb els plànols següents:
Plànols: 
•  Situació  relativa  de  l’establiment  respecte  del  seu  entorn  amb  indicació  de  les
coordenades UTM.
• Emplaçament, amb indicació de la ubicació dels hidrants d’incendi, accessibilitat per
a bombers i distàncies respecte d’altres edificis veïns.
• Plantes de l’activitat amb la distribució i les superfícies.
• Sectors d’incendi considerats i superfície de cadascun d’ells.
•  Recorreguts  d’evacuació  de  l’establiment  amb  la  justificació  de  les  longituds
d’evacuació  de  cada  sector  i  la  senyalització  preceptiva.  Cal  incloure  les
característiques de les portes situades en els recorreguts d’evacuació, si s’escau.
•  Plantes de l’activitat  indicant  la  ubicació de les instal·lacions de protecció contra
incendis, incloent el sistema d’abastament d’aigua contra incendis, si s’escau.
• Plantes de l’activitat indicant instal·lacions d’evacuació de fums d’incendi, si
s’escau.
•  Alçats i seccions, amb els detalls de les condicions de sectorització per façanes i
cobertes.
• Franges de protecció respecte de la forest.

Abans de l’ aprovació definitiva del projecte, caldrà disposar de l’informe favorable del
Servei de Prevenció i Seguretat d’ incendis de la Generalitat de Catalunya.

Cal disposar de Pla i Manual d’ autoprotecció ( Es diu a la memòria del projecte ).
No es contempla la menció al Pla Acústic Municipal i les determinacions dels límits d’
immissions, el seu compliment en relació a una previsió d’ emissions acústiques.
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En relació amb l’ enllumenat exterior.

L’ enllumenat exterior ha de tenir la consideració d’ enllumenat públic.Com a tal, cal
tenir la consideració d’ independent o formant part de la xarxa existent d’ enllumenat
públic del quadres Q60. 
En la documentació presentada no hi consta esquema unifilar d’ ampliació d’ aquest
quadre. 
La tipologia de l’ enllumenat exterior plantejat no segueix la instal·lada actualment en
els carrers confrontants. S’ interpreta que ha estat el redactor del projector donar un
altra caire a aquest enllumenat en aquest sector.
Es mantenen alguns fanals de la Marca Santa & Cole. Aquests punts de llum són d’
elevat cost, de difícil stock de manteniment  i terminis de subministrament elevat que
dificulta el manteniment posteriorment.
Seria interessant unificar la temperartura de color en totes les lluminàries projectades.
N’ hi ha de 3000 K i de 4000 K.

En relació amb altres instal·lacions:

Cal sectoritzar els passos dels conductes de ventilació entre sectors d’ incendi 
diferenciats.
En els càlculs elèctrics presentats encara es mantenen la instal·lació d’ endolls per a 
vehicles elèctrics com a previsió. No es dimensiona ni cablejat noi potències. Aquesta 
instal·lació no està considerada en el PEM.
Cal contemplar la instal·lació de xarxa de telefonia fix per l’ aparell elevador, mitjançant
mòdul per a targeta SIM.
No es contempla instal·lacions de wiffi a l’interior de l’aparcament connectada amb la 
xarxa municipal.

En relació amb els pressupostos i quadres de preus.

Es confonen termes d’ escomesa i drets d’ embrancament. Les escomeses formen
part  de  les  instal·lacions  i  per  tant,  caldria  tenir-les  en  compte  en  el  PEM  del
pressupost.  Els drets d’ embrancament cal que s’ incloguin dins del PCA,de forma
detallada. Els preus són els que s’ indiquen a continuació:
Drets d’ embrancament de BT de l’ aparcament. Els costos per una potència de 24,24
kW és de 1.109,40 € ( IVA INCLOS ), per una potència de 10,39 kW de 488,03 € ( IVA
INCLOS). 
Drets d’ embrancaments d’ EP. Els costos per una ampliació de potència de 2,07 kW
és de 103,82 € ( IVA INCLOS ).

En el PCA manca el cost del ontracte de sistemes de seguretat a central d’ alarma. 
( No és vàl·lida la connexió a serveis de la Policia Local si aquesta no es constitueix
com a central d’ alarmes ).
La  implantació  de  la  senyalització  vertical  informativa  de  la  zona  de  l’ entorn  a  l’
aparcament està inclosa dins del PCA.
En els pressupostos PEM es recullen dues partides pel mateix concepte. La P294 i la
P448  indiquen  un  ascensor  complert  cadascuna,  d’  identiques  condicions,  i  amb
costos PEM diferents: 11.528,01 € i 15.291, 77 €.
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De forma generalitzada les partides pressupostàries poden fer referència a marques i
models concrets, sempre que cada partida esmenti que serà aquest o model similar o
equivalent. Això es te en compte, només en algunes partides.

No és  objecte  d’ aquest  informe,  determinar  si  les  prescripcions  tècniques
esmentades són substancials o no per a l’ aprovació inicial del projecte. En tot
cas, sí que es consideren bàsiques, tenir-les en consideració per a l’ aprovació
definitiva  del  projecte  i  pel  previ  requeriment  de  l’  informe  preceptiu  de
prevenció i seguretat en matèria d’incendis.”

 
4. També consten en l'expedient els següents informes:

• Informe del cap de Serveis de brigades.
• Informe de Gestió Municipals de Serveis, SA.

5.  Vistos els diferents informes dels serveis tècnics municipals, que recullen
una sèrie de prescripcions a tenir en compte, aquestes no es poden considerar
substancials, per la qual cosa es pot procedir a l'aprovació inicial del projecte.
Aquestes prescripcions hauran d'estar corregides en el moment de l'aprovació
definitiva del projecte.

6. L'informe jurídic acredita la proposta.

Normativa aplicable

I.- Els articles 24 i següents del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens
locals (ROAS), aprovat per decret 179/95, de 13 de juny i l’article 107 de la Llei
30 d’octubre, de contractes del sector públic (LCSP), regulen el contingut dels
projectes d’obres ordinàries.

D’acord amb allò que disposa l’article 121 del text refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic i l’article 36.1 i 36.3 del ROAS, el projecte s’ha supervisat i
informat favorablement per l’arquitecte tècnic municipal i es pot procedir a la
seva tramitació.

II.- D’acord amb el que disposen els articles 37.1 i 37.2 del ROAS i 235.2 del
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel Decret
legislatiu  2/2003,  informat  favorablement  el  projecte  pels  serveis  tècnics
municipals, serà aprovat inicialment, serà sotmès a informació pública i serà
aprovat definitivament. 

El termini d’exposició pública serà de TRENTA dies, mitjançant la publicació
dels  corresponents  anuncis  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província  i  al  Tauler
d’anuncis de l’Ajuntament, als efectes de que el projecte pugui ser examinat, i
en el seu cas es formulin les al·legacions que es considerin pertinents.
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En aquest  termini  han d’ésser  sol·licitats,  si  fossin  necessaris,  els  informes
d’altres administracions en relació a les competències que li són pròpies.

III.-  L’òrgan  competent  per  a  aprovar  els  projectes  d’obres  ordinàries  és  el
mateix que té la competència atribuïda per a la contractació de l’obra, d’acord
amb allò que disposa l’article  38.1 del  ROAS. En el  present supòsit  l'òrgan
competent per l'aprovació d'aquest projecte és el Ple, ja que l'execució d'aquest
projecte comporta l'expropiació de part d'una finca.

Vista la quantia de l'obra projectada, 2.987.850,83 euros (IVA 21% inclòs).

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer.  Aprovar  inicialment  el  projecte  bàsic  i  executiu  “Aparcament  a  les
Hortes de Baix i urbanització de la plaça del Sindicat. Fase I” de Caldes de
Montbui redactat pels arquitectes senyor Pere Joan Ravellat i senyora Carme
Ribas (Ravellat-Ribas, SLP) amb un pressupost per contracte de 2.987.850,83
euros (IVA 21% inclòs).

Segon.  Advertir  que,  abans de l'aprovació  definitiva  del  projecte  s'haurà  de
donar  compliment  a  totes  les  prescripcions  recollides  pels  serveis  tècnics
municipals en els seus informes.

Tercer. Aprovar la següent relació de béns afectats: 

• Referència  cadastral  08033A009001970000EP,  qualificada  com  zona
verda segons el POUM, amb una superfície de 296,32 m2. Consten com
a propietaris cadastrals les senyores Francesca i Marina Banús Torrents.

• Referència cadastral  0493104DG3009G0001JL, qualificada com a vial
segons  el  POUM.  Consta  com  a  propietària  la  Fundació  Residència
Santa Susanna.

Quart. Sotmetre el projecte bàsic i executiu “Aparcament a les Hortes de Baix i
Urbanització de la plaça del Sindicat. Fase I” de Caldes de Montbui a un tràmit
d’informació  pública  de  TRENTA  DIES  mitjançant  la  publicació  dels
corresponents anuncis al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler d’anuncis de
l’Ajuntament, als efectes de que el projecte pugui ser examinat, i en el seu cas
es formulin les al·legacions que es considerin pertinents.

Cinquè.  Donar  audiència  al  Bisbat  de  Terrassa  i  a  la  Fundació  Residència
Santa Susanna.
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12. NOMENAR ELS REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT DE CALDES DE
MONTBUI EN EL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ PRIVADA  “RESIDÈNCIA
SANTA  SUSANNA”.  EXPEDIENT  NÚMERO  G1215-2015-000022  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 l'alcalde:
«Bé,  el  que  fem en  aquesta  proposta  és  renovar  la  confiança  a  les  dues
persones que formaven part del patronat escullits pel plenari, concretament els
senyors  Josep Soley Marsal i Salvador López Ayguasanosa que han fet com
tots els membres del patronat que presideixo una feina magnífica amb molta
implicació  des  del  voluntariat  sense  esperar  res  material  a  canvi,  així
proposem,  atés  la  seva  bona  fe  i  la  predisposició  per  continuar,  la  seva
continuïtat en el patronat.
Hi ha alguna intervenció. Passem a la votació. 

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per  majoria absoluta dels presents
[15 vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); CiU (2); del
PSC (2); d'UP CALDES (1) i del PPC (1); i 1 abstenció de SOM CALDES (1)],
              

             ACORDA:
   
Identificació de l’expedient

Expedient número G1215-2015-000022 de Serveis Generals, d’organització del
cartipàs  municipal  2015-2019.  Fundació  Privada  “Residència  Santa
Susanna”

Antecedents

Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret
233/2014, de 30 de març (BOE, de 31 de març), i constituït el passat 13 de juny
el nou Ajuntament, es fa necessari  nomenar, d'acord amb la legislació vigent,
els representants municipals al Patronat de la Fundació Privada “Residència
Santa Susanna” per al quadrienni 2015-2019.

Fonaments de dret

L’article  10è  dels  estatuts  socials  del  Patronat  de  la  Fundació  Privada
Residència Santa Susanna determina el següent:
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“Article desè
El Patronat és format per 8 membres, entre els quals es troba un Presiden/a,
un Vice-president/a, i un nombre de 6 vocals. El Patronat nomenarà entre els
seus membres un secretari/ària i un tresorer/a. Aquest últim haurà de tenir la
capacitat tècnica suficient per exercir les obligacions pròpies d’aquest càrrec.

L’Alcalde President de l’Ajuntament de Caldes de Montbui serà Patró nat, i en
aquesta condició n’exercirà la presidència.

El Rector de la Parròquia de Santa Maria de Caldes de Montbui també serà
Patró nat, i en aquesta condició n’exercirà la Vice-presidència.

La resta de Patrons tindran la condició d’electius, d’acord amb les següents
regles:

 Dos Patrons elegits per l’Ajuntament de Caldes de Montbui, en sessió
plenària i per majoria absoluta dels vots favorables. 

 Dos Patrons nomenats pel Rector de la Parròquia de Santa Maria de
Caldes de Montbui

 Dos Patrons elegits pel Patronat.

Per ser Patró caldrà ser major d’edat i veí/ïna de Caldes de Montbui."

Fonaments de dret

D’acord amb la  Llei  4/2008 de 24 d’abril,  del  llibre tercer  del  Codi  Civil  de
Catalunya  relatiu  a  les  persones  jurídiques,  on  es  regula,  entre  d’altres
qüestions, la composició del patronat i  la designació i exercici del càrrec del
Patró.

Els articles 10è i 11è dels Estatuts de la Fundació Privada Residència Santa
Susanna.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer.  Nomenar  els  senyors  Josep  Soley  Marsal i  Salvador  López
Ayguasanosa,  representants  de  l’Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui  en  el
Patronat  de  la  Fundació  privada  “Residència  Santa  Susanna”,  per  al
quadrienni 2015-2019.

Segon. Comunicar l’acord a la fundació privada “Residència Santa Susanna” i a
les persones interessades.
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13. APROVAR L'ADSCRIPCIÓ A L’ACORD SOC, FMC, ACM, UGT I CCOO
SOBRE LA RETRIBUCIÓ DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 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 l'alcalde:
«Hi ha intervencions sobre aquest punt? 

Pren la paraula la senyora Romano:
«En aquest punt el  nostre vot serà a favor.  Nosaltres entenem que tots els
plans d'ocupació que vinguin, benvinguts siguin. Ja que solventem problemes
de persones aturades i  que no tenen cap ingrès.  El  que sí  ens agradaria i
seguint  el  tarannà d'aquest  plenari  amb tantes  modificacions de crèdit,  ens
agradaria que algun dia tambè arribesin modificacions de crèdit per fer plans
d'ocupació municipals que jo crec que en aquest ajuntament és una fita que
hauriem d'aconseguir  i  puguer  solventar  tots  aquests  problemes de la  gent
aturada de Caldes de Montbui. Gràcies.»

Pren la paraula a la senyor Millan:
«Nosaltres en aquest aspecte no coneixem encara els baràmetres que tindran
aquest plans d'ocupació locals, però sí que creiem que hauriem d'intentar  que
en els plans locals reservar una part pels sectors que es troben més afectats
per l'atur al poble, com persones majors de 55 anys o als joves, que són els
dos punts que en el nostre poble tene els índex d'atur més elevat .»

Pren la paraula la senyora Dalmau:
«Gràcies. Tal com se'ns va informar a la Comissió Informativa prèvia al Ple,
aquesta adhesió suposarà poder contractar cuatre persones durant sis mesos i
això és una bona notícia pel nostre municipi per això nosaltres votarem a favor.
Tambè comentar com ja hem dit abans en la nostra intervenció en les anteriors
modificacions de crèdit que animem a fer totes les polítiques possibles, plans
d'ocupació, des de el nostre grup estem oberts a col.laborar en tot el que faci
falta perquè les polítiques d'ocupació puguin tirar endavant. Gràcies.»

Pren la paraula la senyora Mata:
«en la línia de les intervencions que s'ha fet, evidentment el nostre vot serà a
favor, en aquests moments seria molt contradictori votar en contra de la creació
de llocs de feina. Però sí que fem una crítica que ja vam fer a altre moment,
d'aquestes polítiques que són els plans d'ocupació ja siguin locals ja siguin de
la propia generalitat, entenem que creen llocs de feina, que per sis mesos les
persones estan ocupades  i  reben un salari,  però que al setè mes aquesta
persona haurà d'anar al l'INEM a aseguir cobrant un subsidi de 426 euros i en
el cas que fos una renda mínima d'inserció casí ve el mateix. 
El nostre vot serà a favor però nosltres apostem per polítiques de llarga durada.
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Pren la paraula el senyor Marañés:
«Comentar  que avui  pasem una serie  d'arbitratje  per  filtrar  i  donar  aquests
Plans d'ocupació a les persones més necessitades. Intentem buscar qui més
ho necessita.»

Pren la paraula l'alcalde:
«Si no hi ha més intervencions passem a la votació.» 

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [17 vots
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); de SOM CALDES
(2);  CiU (2); del PSC (2); d'UP CALDES (1) i del PPC (1)],  

             
              ACORDA:

Identificació de l’expedient

Expedient de Recursos Humans relatiu a l’adhesió a l’acord del SOC, FMC,
ACM, CCOO i UGT, data 12 de maig de 2014, relatiu a la pròrroga de l’Acord
signat el 2013, adaptat a les noves convocatòries i a la normativa actual, relatiu
a la contractació de persones aturades inscrites com a demandants d’ocupació
no ocupades, en el  marc dels programes que combinen la contractació i  la
formació promoguts pel Servei d’Ocupació de Catalunya, en base a l’Acord pel
Diàleg Social permanent, de 31 de març de 2014.

Antecedents

1. Atès l’Acord de 12 de maig de 2014 relatiu a la pròrroga de l'Acord signat el
2013, adaptat a les noves convocatòries i a la normativa actual, relatiu a la
contractació de persones aturades inscrites com a demandants d'ocupació no
ocupades en el marc dels programes que combinen la contractació i la formació
promoguts pel Servei d'Ocupació de Catalunya, en base a l'Acord pel Diàleg
Social  permanent  de  31  de  març  de  2014,  subscrit  per  la  Federació  de
Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis, la Comissió Obrera
Nacional de Catalunya i la Unió General de Treballadors de Catalunya, el qual
disposa a l’acord cinquè que les entitats locals de Catalunya i les seves entitats
dependents  o  vinculades  podran  adherir-se  al  present  Acord  mitjançant  el
corresponent acord de l’òrgan competent.

2. Atès que en data 23 de juliol de 2015, la Comissió de Seguiment de l’Acord
de Condicions de treball  comunes dels empleats públics de l’Ajuntament de
Caldes de Montbui, ha acordat prorrogar l'adhesió a l’Acord de la FMC, la ACM,
i els sindicats CCOO i UGT, de data 12 de maig de 2014, relatiu a la pròrroga
de l’Acord signat el 2013, adaptat a les noves convocatòries i a la normativa
actual,  relatiu  a  la  contractació  de  persones  aturades  inscrites  com  a
demandants  d’ocupació  no  ocupades,  en  el  marc  dels  programes  que
combinen la  contractació  i  la  formació promoguts  pel  Servei  d’Ocupació de
Catalunya, en base a l’Acord pel Diàleg Social Permanent, de 31 de març de
2014.
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3.  La cap de Promoció  econòmica ha lliurat  informe al  servei  de  Recursos
Humans  d'aquest  Ajuntament,  informant  que  la  Junta  de  Govern  Local,  en
sessió de data 21 de juliol de 2015, va aprovar la sol·licitud de subvenció del
projecte  Arranjament  de  la  via  pública  per  presentar  a  la  convocatòria  del
Programa  Treball  i  Formació  2015.  El  termini  per  presentar  l'esmentada
sol·licitud  finalitza el dia 29 de juliol de 2015.

Fonaments de dret

D’acord amb el que disposa l’article 1, apartat 6, de l’Acord de Condicions de 
Treball Comunes dels empleats públics al servei de l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui i article 34 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril de l'EBEP.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Aprovar l'adhesió a l’Acord, de 12 de maig de 2014, relatiu a la pròrroga
de l'Acord signat el 25 de juliol de 2013, adaptat a les noves convocatòries i a
la normativa actual, relatiu a la contractació de persones aturades inscrites com
a  demandants  d'ocupació  no  ocupades  en  el  marc  dels  programes  que
combinen la  contractació  i  la  formació  promoguts  pel  Servei  d'Ocupació  de
Catalunya, en base a l'Acord pel Diàleg Social i Permanent de 31 de març de
2014,  subscrit  per  la  Federació  de  Municipis  de  Catalunya,  l’Associació
Catalana de Municipis,  la Comissió Obrera Nacional  de Catalunya i  la Unió
General de Treballadors de Catalunya i el Govern de la Generalitat. 

L'Acord pel Diàleg Social i Permanent estableix que, “segons l'acord amb els
agents socials, el 2013 el salari a percebre per les persones acollides a aquest
programa  va  passar  del  salari  mínim  interprofessional  als  850,00  €.  El
compromís  és  mantenir  aquest  import  durant  tots  els  exercicis  d'aquesta
legislatura (la del Govern de la Generalitat) per a persones aturades que hagin
exhaurit la prestació per desocupació”. Per tant, serà d'aplicació l'Acord signat
el   25  de juliol  de  2013 a les  convocatòries  de subvencions del  Programa
Treball i Formació del 2015 adreçades a persones en situació d'atur que hagin
exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació o que siguin beneficiàries de
la Renda mínima d'Inserció.

Segon. Trametre aquest acord al Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya, pel seu degut registre, dipòsit i publicació.

El regidor d'ERC, Jaume Mauri i Sala, s'absenta de la sala plenària.
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14.  DONAR  COMPTE  AL  PLE  DELS  INFORMES  DE  TRESORERIA
CORRESPONENTS AL SEGON 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 l'alcalde:
«Hi ha intervencions en aquest punt? Senyor Boluda.»

Pren la paraula el senyor Martínez:
«en aquest punt hi ha una questió que crida l'atenció i que el senyor Marañés
m'agradaria que m'aclarís i que és el següent: En el primer trimestre d'aquest
any el 55% de les operacions estaven excedides o fora de termini. En el segon
trimestre, el 84%, excedides o fora de termini. Però si analitzem una mica més
hi ha una dada que encara és més preocupant que és que de les operacions
excedides o fora de termini  del  primer trimestre eren 70 i  en aquest segon
trimestre eren 433. què vol dir? Que solament es paguen les factures grans a
termini?  I no em ficaré perquè segur que és el proper punt on es parla que
estem dintre dels 30 dies de pagament  i que estem en la mitjana i tot això,
però no sé si és una dada puntual, he mirat els altres anys i sembla que hi ha
una certa degradació en el  sentit  de la tresoreria i  li  demano si  em pot  fer
alguna explicació. Gràcies.»

Pren la paraula el senyor Marañés:
«Bon vespre. L'efecte és l'efecte eleccions. El segon trimestre ens a agafat les
eleccions pel mig, ha estat un mes aproximadament i  entre que uns no tenen
càrrec i el nous no tenim càrrec, doncs queden molts documents per signar. I
són coses que fan endarrerir  el  procés i  tot  i  així  es va tenir  possessió del
càrrec es va correr a signar el  que estava pendent de signar.  També tenim
personal que està limitat de feina i hem fet el que hem pogut. Ha estat l'efecte
eleccions.»

Pren la paraula l'alcalde:
«Si no hi ha més intervencions passem al següent punt.»

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:      
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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.  

Antecedents

1. 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.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5.  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.
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6. 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.

7.  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.

8. 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 a partir de l’entrada en vigor de la Resolució, l’1 de
gener de 2015.

9. L’informe que es presenta correspon al segon 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.

10. 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.

11. 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.
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Fonaments de dret

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

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

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

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

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,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament resta assabentat del següent:
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Primer.   Donar  compte  al  Ple  dels  informes  de  tresoreria  corresponents  al
segon 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. Donar compte de la publicació de l'informe, juntament amb els informes
de tresoreria als quals fa referència, en el web municipal.

15.  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 SEGON 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 l'alcalde:
«hi ha intervencions? Senyor Martínez.»

Pren la paraula el senyor Martínez: 
«Una mica en el mateix sentit i m'imagino que l'explicació serà molt semblant.
Però en aquest cas l'índex que estem analitzant i  repeteixo que està dintre
dels 30 dies que obliga la llei, no estem fora del termini legal, segons he pogut
comprovar, però en aquest cas el període analitzat és ampli i  ens anem del
tercer trimestre de l'any passat al segon trimestre d'aquest any, per tant és molt
més ampli i l'evolució en aquest sentit crec que no està tan afectada pel fet de
les eleccions, una certa afectació de les eleccions segurament hi és i la realitat
és que hi ha un canvi de període de pagament mitjà i ha pujat en 15 dies entre
les  dates  que li  he  dit,   tercer  trimestre  de  l'any passat  al  segon trimestre
d'aquest any, és molt, molt, molt, és substancieal. Tot això sumant tots aquests
índex si diu que és el tema de les eleccions dons d'acord, estarem més a sobre
en els propers plens que correspongui, però desitjo que sigui una dada puntual.
Gràcies.»

Pren la paraula el senyor Marañés:
«també cal recordar que ha hagut canvi de personal de la casa i s'ha hagut
d'adaptar en requisits i en normes. Tot això ha provocat un elentiment. És una
questió puntual.»

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:       
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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.  

Antecedents

1.  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.    

2. 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.

3.  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.

4. 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).

5. 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.

6. 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:
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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

7. 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.

8. Els indicadors referents al segon trimestre de l’any 2015 presenten, a data
d’avui, el següent resultat:

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 8,55  dies

Import d’operacions pagades 1.683.899,56 €

Ràtio d’operacions pendents de pagament 11,73  dies

Import d’operacions pendents de pagament 617.654,76 €

Període Mitjà de pagament de l’Entitat 9,40  dies

L’Ajuntament de Caldes de Montbui, a 30 de juny 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.
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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,

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

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 segon 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 8,55  dies

Import d’operacions pagades 1.683.899,56 €

Ràtio d’operacions pendents de pagament 11,73  dies

Import d’operacions pendents de pagament 617.654,76 €

Període Mitjà de pagament de l’Entitat 9,40  dies

Segon.   Trametre  al  Ministeri  d’Hisenda  i  Administracions  Públiques  la
informació esmentada.

Tercer. Donar compte de la publicació de l'informe, juntament amb les sèries
històriques de cadascun dels indicadors, en el web municipal.
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16. DONAR COMPTE DEL DECRET NÚM. 000647/2015, DE DATA 17 DE
JUNY D'ENGUANY,  PEL QUAL ES RESOL APROVAR  LA REVISIÓ DEL
PADRÓ  MUNICIPAL  DE  CALDES  DE  MONTBUI,  REFERIDA  A  L'1  DE
GENER DE 2015. EXPEDIENT NÚM. G5308-2015-000004.

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 l'alcalde:
«Fer notar que en relació amb un any enrrera, el 2014, hem perdut població, 58
habitants,  i en relació amb la xifra oficial és el segon any que perdem població.
Estem parlant d'unes xifres molt modestes, per tant jo crec que la tendència
més que a perdre és a tenir una població estable si  mirem els darrers cinc
anys,  els  anys  que  portem  d'aquesta  década  ens  hem  quedat  amb  una
població  que fluctua al voltan del 17.100 habitants.  
Hi ha alguna intervenció. Passem al següent punt.»

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 G5308-2015-000004 relatiu a l'aprovació oficial de xifres de
població referida a l’1 de gener de 2015.

Antecedents

En data 17 de juny de 2015, el Sr. Isidre Pineda Moncusí, Alcalde accidental de
l’Ajuntament de Caldes de Montbui, ha dictat el Decret núm. 000647/2015 on
resol  aprovar  la  revisió  del  Padró  municipal  de  Caldes  de  Montbui  amb el
resultat de la xifra final de la gestió del padró de la Diputació de Barcelona de
17.098 habitants, referida a l’1 de gener de 2015. 

A continuació es transcriu el contingut literal de l’esmentat decret:

        “DECRET NÚM.000647/2015

Identificació de l’expedient

Expedient número G5308-2015-000004, relatiu a l'aprovació oficial de xifres de
població referida a l’1 de gener de 2015.
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Antecedents

1.  D’acord  amb la  Resolució  de  l’Institut  Nacional  d’Estadística  (INE),  de  25
d'octubre de 2005, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments
sobre la revisió anual del Padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de la
proposta de xifres oficials de població, els ajuntaments han d’aprovar la revisió
dels  seus  Padrons  municipals  amb  referència  a  1  de  gener  de  cada  any,
formalitzant les actuacions dutes a terme durant l’exercici anterior.

2. En data 30 de març de 2015, l’Institut Nacional d’Estadística, mitjançant l’ofici
presentat al registre d’entrada d’aquest ajuntament amb el número 003793, ens
comunica la  proposta de xifra  de població  a  1 de gener  de 2015 de 17.097
habitants.

3. En el mateix escrit demana a aquest Ajuntament que trameti abans del dia 10
d’abril un ofici en el qual s’especifiqui la xifra de població resultant de la revisió
realitzada  per  aquesta  Corporació  municipal  junt  amb el  fitxer  C08033AI.015,
còpia del padró complet a 1 de gener del qual s’hagi deduït aquesta, ajustat a les
especificacions tècniques que es descriuen a l'apartat IV de la Resolució de 25
d’octubre de 2005, de la Presidentadel’Institut Nacional d’Estadística i del Director
General  de Cooperació  Local  per  la  qual  es dicten instruccions  tècniques als
ajuntaments sobre la revisió anual del Padró municipal i  sobre el procediment
d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població. 

4. L’Ajuntament va trametre aquesta xifra així com el fitxer corresponent.

5.Posteriorment, l’INE ha resolt unes al·legacions presentades per l’Ajuntament
de Caldes de Montbui concretant la xifra de població a 1 de gener  de  2015  en:
17.098 habitants. 

6.  És necessari  per  tant  corregir  o  presentar  esmenes a  l’expressada xifra  o
acceptar-la i aprovar-la  abans del 31 de desembre de 2015.

7. L’Ajuntament es mostra conforme amb aquesta xifra final de població que amb
l’acceptació de les al·legacions pertinents ha concretat l’INE.

  Fonaments de dret

- Article 21 1. a),b),d) i s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.

- Article 81 i concordants del Reial Decret 2612/1.996, de 20 de desembre, que
modifica el reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals,
aprovat pel Reial Decret 1690/1.986 d’11 de juliol.

- Apartats IV, V, VI i concordants de la Resolució de 25 d’octubre de 2005, de la
Presidenta  de  l’Institut  Nacional  d’Estadística  i  del  Director  General  de
Cooperació Local.

-  Apartats  IV,  V,  VI  i  concordants  de  la  Resolució  de  l’INE  de  17  de  
novembre de 2005.
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Per tot això, i fent ús de les atribucions que la normativa em confereix,

   RESOLC:

Primer.  Aprovar  la  revisió  del  Padró  municipal  de  Caldes  de  Montbui
amb el  resultat  de la  xifra  final  de  la  gestió  del  padró  de la  Diputació  de  
Barcelona de 17.098 habitants, referida a l’1 de gener de 2015. 

Segon.  Trametre  el  present  decret  a  la  delegació  provincial  de  l’Institut  
Nacional d’Estadística, junt, si escau, amb els corresponents fitxers.

  Tercer. Donar compte d’aquest decret en la propera sessió plenària.”

Fonaments de dret

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

Resolució,

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

Únic. Restar assabentats del Decret d’Alcaldia número 000647/2015, dictat en
data  17  de  juny d’enguany,  pel  qual  es  resol  aprovar  la  revisió  del  Padró
municipal de Caldes de Montbui amb el resultat de la xifra final de la gestió del
padró de la Diputació de Barcelona de 17.098 habitants, referida a l’1 de gener
de 2015. 

17.  DONAR COMPTE DEL DECRET NÚM. 000711/2015, DE DATA 15 DE
JULIOL D’ENGUANY, PEL QUAL ES RESOL APROVAR LA MODIFICACIÓ
DE  L'APARTAT  QUART,  E), AMB  LA INCLUSIÓ  DE  L'ORDENACIÓ  DE
PAGAMENTS. EXPEDIENT  G1215-2015-000002.

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 G1215-2015-000002 de Serveis Generals, d’organització del
cartipàs municipal 2015-2019.
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Antecedents i Fonaments de dret

1.  En data 15 de juny de 2015, es va resoldre el decret núm. 000634/2015,
d’organització del cartipàs municipal 2015-2019, on s'acordaven, entre d'altres,
les atribucions de la Junta de Govern Local.

2. El dia 15 de juliol de 2015, l'Alcaldia ha dictat el Decret número 000711/2015,
pel qual resol aprovar la modificació del decret núm. 000634/2015, en l'apartat
quart, e), amb la inclusió de l'ordenació de pagaments, el contingut del qual es
transcriu literalment a continuació:

« DECRET NÚM.  000711/2015

Identificació de l’expedient

Expedient  número  G1215-2015-000002  de  Serveis  Generals,  d’organització  del
cartipàs municipal 2015-2019.

Antecedents

1. Celebrades les Eleccions Locals el passat 24 de maig de 2015 i constituït el nou
Ajuntament el passat 13 de juny, es va fer necessari procedir a l’establiment de la nova
organització municipal.

2.  En  data  15  de  juny  de  2015,  es  va  resoldre  el  decret  núm.  000634/2015,
d’organització  del  cartipàs  municipal  2015-2019,  on  s'acordaven,  entre d'altres,  les
atribucions de la Junta de Govern Local.

3.  En  la  part  resolutiva  del  decret,  el  punt  número  quart,  apartat  e), es  resol
«l'aprovació  de  factures  i  certificacions  d’obres»,  sense  fer  referència  explícita  a
l'ordenació del pagament.

Fonaments de dret

- Articles 4.1.a) i 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local.

-  Articles  8.1.a),  53.2 i  53.3,  99 i  concordants del  Decret  Legislatiu  2/2003,  de 28
d’abril,  pel  qual  s’aprova  el  Text  refós  de  la  Llei  municipal  i  de  règim  local  de
Catalunya.

- Articles 43 a 48, ambdós inclosos, 52 i 53, del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals.

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

RESOLC:

Primer. Aprovar la modificació de l'apartat quart, e), amb la inclusió de l'ordenació de
pagaments.

84



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

On diu: «L'aprovació de factures i certificacions d’obres.» 
ha de dir : «L'aprovació de factures, certificacions d’obres i l’ordenació de pagaments.»

Segon. Fer públic aquest decret al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, al butlletí informatiu municipal “Casa de la Vila” i
a la seu electrònica de la pàgina web de l’Ajuntament, en compliment del que disposen
els  articles  44.2  i  46.1  del  Reial  Decret  2568/1986,  de 28 de novembre,  pel  qual
s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals
i comunicar-la a totes les Àrees, departaments i serveis de l'Ajuntament.

Tercer.  Donar  compte al  Ple  d'aquest  decret  en la  primera sessió  que celebri,  en
compliment  del  que  disposa  l’article  38.d)  del  Reial  Decret  2568/1986,  de  28  de
novembre.»

Resolució,

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

Únic. Restar assabentats del Decret d’Alcaldia número 000711/2015, dictat en
data 15 de juliol d’enguany, pel qual es resol aprovar la modificació de l'apartat
quart, e), amb la inclusió de l'ordenació de pagaments, el qual s'ha transcrit
anteriorment. 

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

Des del número 503, de data 13 de maig de 2015, fins al número 714, de data
16 de juliol de 2015.

19. MOCIONS D'URGÈNCIA

19.1  MOCIÓ  QUE  PRESENTEN  ERC  I  CIU  DE  SUPORT  AL
CORRELLENGUA 2015. EXPEDIENT NÚM. AA002-2015-000009.

La secretària general llegeix la part resolutiva de la moció.

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies,  com  sempre  que  es  tracta  de  mocions,  passaré  la  paraula  als
portaveus de major a menor representació,  en aquest  cas començarem per
Esquerra Republicana, passo la paraula a la regidora Roser Guiteras.”

Pren la paraula la senyora Guiteras:
“Bona nit, des del grup municipal d'Esquerra Republicana donem absolut suport
a aquesta moció, igual que donem suport a qualsevol moció que ajudi a l'ús del
Català. 
Entenem que  la  llengua  Catalana  és  la  nostra  llengua  i  que  cal  que  sigui
utilitzada per tota la gent del país.
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En aquests moments, ahir el senyor Conseller ens va donar unes dades en què
deia que el 90% de la població entenia la llengua Catalana, una mica més del
90%, i que una mica més del 80% el sabia parlar. Aquestes dades podem dir
que són positives, ell deia que això era bona salut del Català, però creiem que
són millorables, perquè està bé que tota la gent d'un país pugui entendre la
llengua que és pròpia. Però no només això, sinó que a més a més la llengua
Catalana  no  es  parla  només  a  Catalunya,  que  aquestes  dades  eren  de
Catalunya, sinó que també es parla a la resta dels Països Catalans, on la salut
de  la  llengua  Catalana  no  és  tant  bona  i  caldria  fer  unes  polítiques  molt
millorables per l'ús d'aquesta llengua i per la seva salut.
Per tant, donem ple suport al Correllengua i per donar-li, fem una crida a les
entitats Calderines que si volen fer alguna actuació aquí a Caldes de Montbui
que vinguin a l'Ajuntament i que els donarem el suport que calgui perquè sigui
possible aquesta actuació.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, per Som Caldes passo la paraula a la regidora Sandra Redondo.”

Pren la paraula la senyora Redondo:
“Bé,  des de Som Caldes recordem que fa  deu anys  hi  va  haver  el  primer
Correllengua, aproximadament fa deu anys va haver el primer Correllengua a
Caldes de Montbui, que va ser impulsat per l'Assemblea de Joves de Caldes,
ara  actualment  Arran,  i  bé,  nosaltres,  molta  de  la  gent  que  estem a  Som
Caldes,  jo  mateixa,  formàvem  part  d'aquest  col·lectiu  que  va  impulsar  el
Correllengua en el  nostre municipi. Això ens demostra que les associacions i
col·lectius van per davant de les institucions, i és un orgull poder-ne formar part
d'aquest teixit associatiu que mou el nostre poble.
I pel que fa a la moció estem completament d'acord amb tots els seus termes i
per tant votarem a favor, òbviament.”

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

Pren la paraula el senyor Coral:
“Sí,  subscrivim  aquesta  moció  perquè  evidentment  tot  el  que  sigui  la
preservació de la nostra llengua és important que es faci, i més en aquest any
2015 que és un any simbòlic i  on també la mateixa entitat,  la Coordinadora
d'Associacions per la Llengua Catalana farà un any especial dedicat a l'autor i
poeta Ovidi Montllor i per tant, per tot plegat, aquest any 2015, per la situació
que estem vivint, creiem que és bo seguir fomentant i preservant la llengua i a
més a més com es deia fa un momentet, animar i encoratjar aquelles entitats
que com abans, com anys enrere s'havia fet puguin promoure el Correllengua
al nostre poble, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, pel Partit dels Socialistes té la paraula el regidor Xavier Ortega.”
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Pren la paraula el senyor Ortega:
“Bé, evidentment el nostre vot en aquesta moció serà favorable, i  tot el que
sigui defensar la Llengua Catalana i dotar d'eines per aquesta defensa de la
Llengua Catalana, com no pot ser d'altra manera, estarem a favor i el nostre vot
serà favorable, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, per Units per Caldes té la paraula el regidor Francesc Martínez.” 

Pren la paraula el senyor Martínez:
“Moltes  gràcies,  el  nostre  vot  serà  favorable,  evidentment,  hem  d'estar
recolzant  en  tot  el  possible  l'ús  i  la  implantació  encara  més de  la  Llengua
Catalana, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies,  i  finalment  pel  Partit  Popular  té  la  paraula  la  regidora  Montse
Romano.”

Pren la paraula la senyora Romano:
“Gràcies,  en  aquest  cas,  nosaltres,  tot  el  que  sigui  defensar  la  Llengua
Catalana i serem al davant o al costat de qui calgui, i el que no estem d'acord
és que per defensar la Llengua Catalana haguem de faltar al respecte en punts
d'aquesta moció i fins i tot donar-li un caire independentista totalment. 
Evidentment nosaltres no entrarem en el seu joc, per tant el nostre vot serà
l'abstenció  perquè  sí  que  defensem  la  Llengua  Catalana  però  no  utilitzem
polítiques independentistes i enganyifes davant de la ciutadania, gràcies.” 

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, passem a la votació de la moció.”

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per  majoria absoluta dels presents
[15  vots  favorables  dels  membres  dels  grups  municipals  d’ERC  (8);  SOM
CALDES (2);  CiU (2); del PSC (2) i d'UP CALDES (1) i 1 abstenció del PPC
(1)], ACORDA aprovar la moció, essent aquesta la següent:

        

«Atesa  la  necessitat  d’assolir  la  plena  normalització  de  la  llengua  catalana
arreu del territori, convertint-la en la llengua vehicular i  comuna de la nostra
societat i en l’element d’integració de les persones nouvingudes, 

Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals, cada
cop més recentralitzadores. Des de la sentència del Tribunal Constitucional de
2010, que menysprea la llengua i la nació catalanes, fins a la Llei Wert que
dinamita els fonaments del nostre sistema educatiu, 
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Atès el desig d’una gran majoria del poble català d’assolir l’estat propi, que ens
obrirà un futur de més llibertat i de millores socials, polítiques, econòmiques i
lingüístiques, 

Atesa la consolidació que després de 19 anys està assolint la iniciativa cívica
del  Correllengua  gràcies  al  suport  d’ajuntaments,  consells  comarcals,
associacions i societat civil en general, 

Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana
(CAL), organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i
arribar a tots els municipis i comarques de parla catalana, 

Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest
municipi, els grups municipals d'ERC  i de CiU proposen al Ple de l’Ajuntament
que ACORDI:

Primer. Donar suport al Correllengua 2015 com a instrument reivindicatiu de la
societat a favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels
territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat. 

Segon. Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats en organitzar
el  Correllengua  i  aportar  la  infraestructura  i  l’ajuda  necessària  per  al  bon
desenvolupament de les activitats programades. 

Tercer. Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin
propis d’aquesta corporació. 

Quart. Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i
encaminades  a  facilitar  l’apropiació  i  l’ús  del  català  oral  entre  persones  i
col·lectius, especialment entre la població nouvinguda. 

Cinquè.  Fer  arribar  aquest  acord  a  la  seu  nacional  de  la  Coordinadora
d’Associacions  per  la  Llengua  Catalana  (CAL),  al  carrer  Muntadas,  24-26
baixos, 08014 de Barcelona, o a través del correu electrònic cal@cal.cat.»
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19.2 MOCIÓ QUE PRESENTEN ERC, CIU, PSC DE SUPORT A LA CREACIÓ
DE  LA  PRESTACIÓ  “GARANTIA+55”.  EXPEDIENT  NÚM.  AA002-2015-
0000010.

La secretària general llegeix la part resolutiva de la moció.

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, per Esquerra Republicana passo la paraula  al regidor Josep Ramon
Marañés.”

Pren la paraula el senyor Marañés:
“Sí, bon vespre, des del grup d'Esquerra Republicana donarem total suport a
aquesta moció. Crec que actualment tots nosaltres, per desgràcia, coneixem
alguna persona major de 55 anys que es troba aturada i  que no cobra cap
prestació,  o  cobra  la  mínima  que  són  426  euros,  i  amb  426  euros,  per
desgràcia, no és que es pugui pagar gaires coses. Si a sobre li sumem que li
queden, amb una mica de sort, deu anys de vida per jubilar-se i que aquest
últims deu anys no els està cotitzant, segurament aquesta persona acabarà
tenint  un  gran  problema.  Per  tant,  creiem  que  és  totalment  just  intentar
aconseguir que rebin aquesta prestació de 1.000 euros.

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, per Som Caldes passo la paraula a la regidora Anna Mata.”

Pren la paraula la senyora Mata:
“Bé, nosaltres evidentment també votarem a favor. Entenem que estem en un
moment  crític, que la societat està patín, majors de 55 i menors de 55 també.
Entenem que aquesta moció va per un sector de població molt concret. Sí que
ens fa una mica de por o una mica de respecte aquest assistencialisme al qual
estem desembocant, no? Entenc que la situació és la que és, el mercat laboral
està  com està  i  com deia  el  company,  realment  hi  ha  situacions  de  molta
precarietat  econòmica,  especialment  per  aquest  col·lectiu  que  es  veu  molt
afectat. Per tant, el nostre vot, evidentment serà a favor, però entenem que s'ha
d'obrir aquest ventall perquè hi ha situacions de molta pobresa, gràcies.”

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

Pren la paraula el senyor Coral:
“A la  moció  hi  ha  una  frase  impactant,  que  és  gairebé  vuit  de  cada  deu
persones a l'atur tenen més de 55 anys. Jo cerc que amb això ja està tot dit, és
la justificació perquè les institucions i perquè les organitzacions han d'apostar,
entre  d'altres  col·lectius,  per  aquest  col·lectiu,  perquè  és  un  dels  més
desafavorits i que es troba en risc, i per tant hem de mirar entre tots de destinar
el màxim de recursos per poder solucionar i donar suport a les persones que es
troben a l'atur de més de 55 anys, gràcies.”
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Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, pel Partit dels Socialistes la regidora Carla Millán.”

Pren la paraula la senyora Millán:
“Nosaltres lògicament estarem totalment a favor d'aquesta moció, creiem que
és un petit primer pas el demanar que el salari mínim interprofessional sigui de
1.000 euros, no de 646, crec, també volem remarcar el fet que avui en dia, si
vuit  de  cada  deu  persones  que  estan  a  l'atur  són  majors  de  55,  un  alt
percentatge d'elles, major són dones, avui en dia, que també és un col·lectiu al
que tenim uns percentatges d'atur  més elevats  que en el  cas  dels  homes.
També volem posar en valor el fet que avui en dia molts majors de 55 anys són
el nucli econòmic de la seva família i en molts casos també dels dels seus fills i
els seus nets. Nosaltres considerem que és un col·lectiu al que especialment
s'ha se tenir en compte i aquesta garantia pot ser molt beneficiosa.
Per un altra cantó no oblidem qui ha votat la reforma laboral a favor, que a fet
que molts d'aquests majors de 55 anys avui en dia estiguin sense feina. Que no
deixa de ser una política de dretes totalment abusiva, moltes gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, per Units per Caldes el regidor Francesc Martínez.”

Pren la paraula el senyor Martínez:
“Evidentment ens afegim a la moció i votarem a favor per tots els motius que
els companys han dit, no allargar-nos, perquè aquest ple ja està sent una mica
més llarg del compte, doncs no repetiré els motius, gràcies.”

Pren  la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, i finalment pel Partit Popular la regidora Montserrat Romano.”

Pren la paraula la senyora Romano:
“Bé,  gràcies,  en aquesta moció nosaltres segurament que amb el  contingut
estaríem el cent per cent d'acord, el que passa és que no podem perdre de
vista, senyor alcalde, que el que demanem aquí, l'Ajuntament, els ajuntaments
no en tenim competència a dia d'avui. 
Bé, fins aquí està bé, no? Però si nosaltres mirem aquesta moció, ens trobem
que aquesta moció no serà enviada enlloc, vull dir, no sortirà de l'Ajuntament de
Caldes de Montbui. Nosaltres hi votaríem a favor si en aquesta moció com es
fa amb totes, que gairebé, sobretot amb les que no tenim competència, és que
aquesta moció s'envii  a tots  els partits  del  Parlament com a mínim, que se
sàpiga  que  des  de  Caldes  estem  fent  alguna  cosa,  perquè  si  mirem  les
conclusions veiem que diu que aquesta moció l'aprovarem en aquest plenari,
majoritàriament per tots els partits, però no l'enviarem enlloc. 
Per tant, nosaltres creiem que això pot quedar en un calaix i no és el que a
nosaltres ens agradaria. Per tant, si vostès posen un punt en el qual aquesta
moció sigui enviada a tots els parlamentaris del Parlament de Catalunya, el
nostre vot  serà favorable,  si  no és així,  evidentment nosaltres per  votar  un
paper mullat, ens abstindrem, gràcies.”
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Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies,  entenc  que  això  és  una  esmena,  per  part  nostre  no  hi  ha  cap
inconvenient  d'incloure-la,  en  tot  cas  esperarem  la  constitució  del  nou
Parlament, perquè aquest es dissol el dilluns que ve, i no ens donaria temps
que arribi. Endavant.”

Pren la paraula la senyora Millán:
“Jo, personalment i en nom del PSC m'agradaria fer una réplica a dos puntets.
El primer és el fet que diu que no va a cap lloc. Jo la convido perfectament a
que la fem una transacció i l'enviem al Parlament de Catalunya i també si vol al
Congrés dels Diputats, on segurament el seu partit serà el que la votarà en
contra. 
Per un altre cantó, jo crec que és un projecte de garantia en el qual molts han
treballat, molts dels companys dels nostres partits o dels sindicats, i també la
convido a participar més activament del  món sindical  on segurament hauria
estat més informada i coneixedora d'aquesta moció.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Per al·lusions, senyora Romano.”

Pren la paraula la senyora Romano:
“Gràcies senyor alcalde. Bé, per al·lusions jo ho veig perfectament que s'envii
al Parlament, que s'envii al Congrés dels Diputats a Madrid, que potser sí que
el meu partit ho vota en contra, però el seu partit mentre va estar al govern, de
tot això tampoc va fer res, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt  bé,  votarem la  moció  amb la  inclusió  de  l'esmena de  notificar-ho  als
portaveus dels grups parlamentaris a partir de la propera legislatura, d'acord?
Molt bé doncs, passem a la votació.”

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

        

«Atès el context de massiva desocupació en que ens trobem on el 19,6% de la
població activa major de 55 anys es troba a l’atur, amb escasses perspectives
de recuperació d’una activitat laboral amb garanties després de perdre el lloc
de treball, amb menys capacitat per a modificar les seves trajectòries laborals i
empentats a un retir avançat del mercat de treball, és essencial que hi hagi una
major  vinculació  entre  les  polítiques  d’ocupació  i  les  de  protecció  per
desocupació.
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Donat que el col·lectiu de persones desocupades de més de 55 anys és més
vulnerable a caure a l’atur de molt llarga durada, composen el 54,2% del total
d’atur de molt llarga durada, és evident que en poc temps gran part d’aquest
col·lectiu passaran d’un nivell de protecció contributiu a un d’assistencial, en el
millor dels casos, i deixaran de cotitzar a efectes d’una futura possible pensió
de jubilació, excepte els que tinguin dret a rebre el subsidi de majors de 55
anys que cotitzaran tan sols per la base mínima de cotització.

Ja que les darreres reformes normatives relatives a la percepció de subsidis
per desocupació, a partir dels Reials Decret-Llei 20/2012 i 5/2013, s’han dirigit
en  reduir  la  intensitat  de  la  protecció  elevant  l’edat  de  les  persones
beneficiàries del subsidi de majors de 52 anys a 55, passant a computar els
ingressos de tota la unitat familiar per accedir-hi, limitant el temps durant el que
es pot cobrar i reduint la cotització per jubilació del subsidi de majors de 55
anys,  què  és  l'únic  subsidi  que  cotitza,  del  125%  de  la  base  mínima  de
cotització al 100%, podem suposar una altra ràpida reducció de la cobertura de
la protecció per desocupació en els majors de 55 anys.

També  és  una  realitat  que  les  darreres  reformes  en  la  protecció  per
desocupació ha prioritzat la suficiència econòmica del sistema de prestacions
per desocupació, entenem que s’ha deixat sense protegir adequadament a les
persones majors de 55, i  fins i tot de més de 45 anys, desatenent a tot un
col·lectiu que pot quedar fins i tot fora del sistema de protecció o deixar-les als
marges  dels  sistemes  assistencials  i  empènyer-les  a  futures  pensions  de
jubilació  per  sota  de  mínims,  fins  i  tot  després  de  llargues  carreres  de
cotització.

Constatem  que  aquestes  reformes  han  trencat  el  trànsit  cap  a  la  jubilació
d’aquelles  persones  que  són  expulsades  del  mercat  de  treball  en  edats
pròximes a la jubilació, limitant les estratègies d’accés a una pensió de jubilació
més avantatjosa en funció de les trajectòries laborals personals i possibilitats
individuals.

Constatem que aquests fets afecten directament en les rendes actuals d’aquest
col·lectiu  de  persones  que  en  moltes  ocasions  tenen  encara  càrregues
familiars, acabant la seva vida activa cobrant, si compleix requisits, un subsidi
de  426  euros  mensuals.  Però  que  també  afecta  als  seus  futurs  drets  de
jubilació i a la quantia d’aquesta, doncs els anys en desocupació en un context
on s’ha augmentat l’edat ordinària de jubilació els penalitzarà durament, ja sigui
o perquè augmentaran proporcionalment els anys de cotització mínima per al
càlcul de la base reguladora de pensió, o perquè hi hauran més llacunes de
cotització  que  s’ompliran  fins  i  tot  amb la  meitat  de  les  bases  mínimes  de
cotització,  o  perquè  se’ls  aplicarà  coeficients  reductors  de  pensió  perquè
hauran d’anticipar les seves jubilacions.
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Gairebé 8 de cada 10 persones a l’atur de més de 55 anys o bé cobren un
subsidi de més de 426 euros mensuals, o bé reben la renda mínima d’inserció
o algun altre ajut econòmic, o bé no cobren res, entenem que aquest col·lectiu
és molt més vulnerable a patir la pobresa i l’exclusió social

Atès  que col·lectiu  voreja  l’edat  de  jubilació,  entenem que és  especialment
important  que  es  prioritzin  actuacions  que  reforcin  la  seva  contribució  al
sistema de la Seguretat Social per tal que se’ls asseguri unes pensions dignes.

Per tot això, els grups municipals d'ERC, de CiU i del PSC proposen al Ple de
l’Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui  que  acordi  donar  suport  a  la  proposta
impulsada  per  la  UGT de  Catalunya,  anomenada  <<Garantia  +55>>  i  que
significa:

1. Sol.licitar  al  Ministeri  d'Ocupació  i  Seguretat  Social  i  a  la  Conselleria
d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, la creació de la prestació
"Garantía +55" per a les persones de més de 55 anys que es trobin en situació
de  desocupació,  tinguin  cotitzats  un  mínim  de  15  anys  i  hagin  exhaurit  la
prestació per desocupació contributiva. Aquesta prestació serà una proposta
integral i que contempla:

a. Una prestació econòmica igual al SMI vigent

b. El manteniment d’entre un 90 i el 100% del còmput de les bases de
cotització en la mateixa quantia que la darrera prestació contributiva per
desocupació durant la percepció d’aquesta prestació, a efectes del càlcul
de  les  prestacions  de  Seguretat  Social  per  IP,  mort  i  supervivència  i
jubilació.

2.   Apostar per un SMI de 1.000 euros que ens apropi als estàndards dictats
per la Carta Social Europea.

3. Afrontar  la  gran  complexitat  i  fragmentació  dels  diferents  sistemes  de
protecció. Cal simplificar i racionalitzar l’actual sistema de prestacions, i cal fer-
ho amb la col·laboració de l’administració central. En conseqüència, abordar i
millorar les inequitats de les prestacions, i  assegurar la compatibilitat  de les
prestacions econòmiques amb altres rendes (salarials o no).

4. Finalitzar amb l’estigmatització de les persones desocupades en general i,
concretament,  de les majors de 55 anys.  Només d’aquesta manera podrem
millorar l’ocupabilitat d’aquestes persones.

5. Analitzar  l’eficiència  dels  programes  d’inserció  i  apostar  per  accions
d’inserció i de formació amb continguts reals.»

6. Notificar al Parlament de Catalunya i al Congrès dels Diputats.
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19.3  MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D'UNITS PER
CALDES  I  EL  PPC  AL  PLE  DE  L’AJUNTAMENT  PER  ADAPTAR
L’ACTIVITAT I NORMATIVA A LA NOVA NORMATIVA DE TRANSPARÈNCIA,
ADMINISTRACIÓ  ELECTRÒNICA,  ACCÉS  I  REUTILITZACIÓ  DE  LA
INFORMACIÓ I BON GOVERN. EXPEDIENT NÚM. AA002-2015-000008.

La secretària general llegeix la part resolutiva de la moció.
           
Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, per Esquerra Republicana passo la paraula...  disculpes, es veritat,
primer els grups proposants. Passo la paraula als grups proposants, Units per
Caldes i Partit Popular. Senyor Martínez.”

Pren la paraula el senyor Martínez:
“Moltes gràcies, senyora secretària una puntualització, ha dit aprovació de la
proposta  d'ordenança,  en  cap  cas  demanem  l'aprovació  de  la  proposta
d'ordenança, simplement fem una proposta d'una ordenança per començar a
treballar i com un model, de fet és un model que està tret de l'ajuntament de
Sant  Feliu  de  Llobregat.  Hem  fet  un  anàlisis  de  diversos  ajuntaments  i
concretament en aquest cas l'ordenança respectiva de l'ajuntament de Sant
Feliu de Llobregat ens ha semblat una ordenança excel·lent i, per tant, com és
habitual amb tots els tràmits legislatius, on sempre la capacitat legislativa o en
aquest cas normativa, s'emmiralla en altres normatives molt similars que es
consideren  bones,  doncs,  en  aquest  cas  la  nostra  proposta  ha  estat  això,
buscar una ordenança molt bona, excel·lent. Algun canvi hi hem introduït, però
es busca aquesta ordenança, i en tot cas és fer-la servir com a model i crear
l'equip de treball format per representants polítics, però també amb ciutadans i
després crear una comissió de treball formada pels diferents grups polítics per
abans de final d'any, sé que és una exigència molt dura, vull dir si a final d'any
és molt difícil, però sí que és veritat que la nova Llei exigeix l'adaptació de les
administracions abans de final d'any, per això hem volgut posar aquesta data,
sabent que segurament serà molt complicat, també dir que com a regidor vull
felicitar a l'equip de govern en el sentit que l'experiència que hem tingut des del
punt de vista de la transparència de la informació que estem tenint és molt, molt
bona, és molt bona, i en aquest sentit felicitar, però sí que és veritat que amb
l'esperit  aquest  de ser un poble model,  crec que també hauríem de ser  un
poble model amb la transparència i a l'hora de desenvolupar aquesta normativa
que després serà la base per desenvolupar l'actuació. 
Primer la normativa i després l'actuació, en aquest sentit és per aquest motiu
que hem volgut presentar aquesta moció, motes gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, pel PP la regidora Montserrat Romano.”
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Pren la paraula la senyora Romano:
“Gràcies, bé, per no repetir-me amb el que ha dit  el  senyor Martínez, ja en
l'anterior  mandat  es  va  presentar  una  moció  que  feia  referència  a  la
transparència. Sabem que el govern actual està tirant endavant mesures per la
transparència, però això no vol dir que la resta de partits no haguem d'estar al
costat del govern i tirar al màxim aquesta transparència, perquè la ciutadania,
la mala imatge que té el  món polític doncs, des de Caldes i  des del nostre
Ajuntament  aconseguim  que  la  ciutadania  s'acosti  a  nosaltres  i  que  la
transparència es visqui dia a dia, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, ara sí, per Esquerra Republicana el regidor David Través.”

Pren la paraula el senyor Través:
“Gràcies senyor alcalde, bon vespre, bona nit ja a tots, si us sembla aniré punt
per punt d'aquests tres punts que proposa la moció.
El primer d'ells s'ha entregat una proposta d'ordenança com molt bé has dit de
Sant Feliu de Llobregat, sí que és cert que és un dels ajuntaments referència
en aquest àmbit, no solament l'únic, també tenim l'ajuntament de Manlleu en el
qual també ens podem emmirallar de bona manera, i el cert també és que és
una ordenança molt semblant a la que ofereix Localred. Dir, com molt bé has
dit, també que hi ha un afegitó en aquest cas i és el de democràcia participativa
que sempre és obert. 
El  cas  és  que  una  ordenança  municipal  és  aquella  base  per  llavors
desenvolupar  tota  la  Llei  de  Transparència,  per  tant  sí  que  és  molt  bo
emmirallar-nos, però el que és important és tenir la nostra ordenança municipal.
Dir que abans que vostès ja presentessin aquesta ordenança, ja s'hi estava
treballant específicament amb la de Sant Feliu de Llobregat aquí a l'Ajuntament
de Caldes.
En referència al segon punt que és la creació d'un grup d'equip de treball, dir
que ja s'ha creat aquest grup de treball, ja fa mesos que està creat i ja està
treballant, per tant proposar que es crei un grup, el qual ja està format, doncs
és quelcom un pel estrany.
I  el  tercer  punt,  la  creació  d'una comissió.  El  cert  és  que per  aprovar  una
ordenança municipal és condició  sine qua non que hi hagi aquesta comissió,
per tant, òbviament que l'haurem de crear, no perquè es proposi aquí en el
plenari, sinó perquè és una condició, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, per reforçar el que ha dit el regidor, nosaltres sincerament, no creiem
que aquesta sigui la manera de treballar. Si realment vostès tenen intenció de
col·laborar,  d'ajudar,  de  fer  la  seva  aportació  a  l'aplicació  de  la  Llei  de
Transparència i d'accés a la informació, crec que ho haurien d'haver fet d'una
altra manera, i no plantificar-nos en el primer ple una ordenança i proposant
coses, la majoria de les quals com ja ha explicat el regidor, ja s'estan fent.
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Nosaltres hi veiem una altra intenció en això i crec que no caldrà que l'expressi
perquè segurament  se  m'entén el  que vull  dir.  Si  el  que volen és treballar,
benvinguts, si el que volen fer és treballar en un to constructiu i positiu per tal
que efectivament esdevinguem un model, també pel que fa a transparència,
bon govern i accés a la informació, endavant, no tindrem cap problema, però
actuar a cop de mocions, a cop de models d'ordenances afusellades d'altres
ajuntaments, quan fa mesos, i això ho vam explicar ja en campanya electoral,
per tant vostès m'ho van sentir, estem treballant, hem creat un grup de treball,
que estem fent una prospectiva tant legislativa com de qüestions tecnològiques
per veure com podem arribar  a ser  precisament un model  en administració
electrònica, en transparència, etc. Sincerament no entenem a què ve aquesta
manera de treballar i de fer les coses.
Tenen la porta oberta i la ma estesa, però sempre que sigui per treballar i per
fer  avançar  l'Ajuntament  en  vers  la  bona direcció,  que creiem,  i  la  manera
d'entrar  mocions i  afusellar  diguem, normatives d'altres ajuntaments,  creiem
que sincerament no ens aporta res, no ens aporta res, i per tant votarem en
contra d'aquesta proposta.
Per Som Caldes passo la paraula a la regidora Sandra Redondo.”

Per la paraula la senyora Redondo:
“Bé,  primer  de  tot  dir  que  Som  Caldes,  òbviament,  estem  a  favor  de  la
transparència, desconeixíem el que havia comentat el company David Través
que ja s'estava treballant en aquest consistori sobre el tema de la transparència
i  així  ho  celebrem,  no?  Però  sí  que  creiem  que  aquesta  moció  cau  en
l'oportunisme polític, no? Perquè clar, una moció que diu que es vota a favor de
la transparència, sembla que si no t'hi adhereixes o no la votes a favor, estiguis
en contra de la transparència i, per tant, simultàniament ja siguis un corrupte o
no vulguis dir les coses clares, no? Aquest tecnicisme polític que a nosaltres no
ens agrada i també s'han utilitzat les xarxes una mica en aquest sentit i com no
ens agrada ens abstindrem en la votació de la moció.
Tot i així també la moció proposa crear una ordenança, nosaltres creiem que
ara mateix crear més normativa quan ja hi ha la normativa estatal i la normativa
autonòmica, que no sabem exactament si la compleix o no el Consistori, potser
primer s'hauria de mirar si l'Ajuntament compleix la normativa de transparència
i a partir d'aquí veure el que incompleixi, i a partir del que incompleixi treballar
en  aquest  sentit  i  si  cal  reforçar-ho  mitjançant  una  ordenança,  però  per
nosaltres fer l'ordenança primer o treballar en aquest sentit,  és començar la
casa per la taulada, no? Llavors, bé, pel que he dit abans, tot i estar a favor de
la transparència, òbviament, ens abstindrem en la moció.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, per Convergència i Unió, senyor Coral.”
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Pren la paraula el senyor Coral:
“Gràcies, aquest Ajuntament evidentment pot aspirar a cotes de transparència
més altes i per això s'hi  està treballant i  aquesta és la línia. Aquesta moció
evidentment és una mica enganyosa perquè parla de transparència i com es
deia fa un momentet, si es vota en contra o no votes a favor, sembla que no
estiguis a favor de millorar la transparència, però el  cas és com es planteja
aquesta moció. Nosaltres creiem que per poder, primer de tot, veure quines
accions ha de dur a terme l'Ajuntament, el que hem de fer és un diagnòstic.
Diagnosticar  aquest  Ajuntament  en  base  a  indicadors  que  ja  existeixen  a
Catalunya,  a  Espanya  i  internacionalment;  organismes  que  justament  es
dediquen  a  això,  a  analitzar  la  transparència  a  l'administració  i  de  les
institucions, i un cop fet aquest anàlisi veurem on fallem com ajuntament i a
partir d'aquí podrem prendre les decisions.
Nosaltres, el nostre grup en el programa electoral hi dúiem una actuació que
era un portal de transparència que segurament és una de les accions que el
govern municipal  tirarà endavant  perquè és una evidència que és una eina
bàsica per poder, com deia  això, millorar les cotes de transparència d'aquest
municipi.
Per  tant,  nosaltres  ens  abstindrem,  perquè  entenem  que  la  filosofia  és  la
correcta, però l'operativitat no és la idònia.”

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

Pren la paraula el senyor Ortega:
“Gràcies  senyor  alcalde,  bé,  nosaltres  en  aquesta  moció,  ja  hem comentat
abans amb el senyor Martínez Boluda hi estàvem a favor en moltes de les
coses que posava aquesta moció, el que creiem que necessitava molt de debat
aquesta proposta de moció, aquesta  proposta d'ordenança, i en el punt C de la
proposta posava l'aprovació abans de final d'any... primer que una ordenança
tan àmplia necessita molt més de debat i porta mesos, no? I a més en aquests
quatre mesos entre mig hi ha dos processos electorals que són autonomia i
generals. Vull dir, era inviable, no? Nosaltres volíem fer l'esmena de canviar la
data, però evidentment com que la moció no tirarà endavant, perquè es votarà
en contra, el nostre vot serà l'abstenció, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, doncs passarem a la votació d'aquesta moció.
Demaneu la paraula? Demano brevetat per això.Si us plau, endavant.”
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Pren la paraula el senyor Martínez:
“En tot cas no es va plantejar amb una intenció de fer-la servir com a estratègia
política, i no la farem servir,  no la farem servir.  Es va plantejar, potser, amb
ingenuïtat, no li dic que no, però com haurà pogut veure en aquest Ple i en
altres moments, l'acció que s'està portant des d'Units per Caldes poden estar-hi
d'acord o poden no estar-hi d'acord, però en tot cas i en aquest Ple ha quedat
evidenciat que podem criticar les coses i podem no estar-hi d'acord, però no
estem fent una crítica destructiva d'allò que estan fent vostès, simplement això.
I en aquest sentit és el mateix. Vull donar les gràcies per estendre la ma per
treballar. Jo sí sabia que s'havia estat fent una comissió, perquè vaig veure la
documentació,  però  la  vaig  veure  després  de  presentar  la  moció  i  sinó  no
l'hauria presentat. Hauríem anat d'un altre costat, però igual que es convida a
tots els membres d'aquest ple a participar en comissions, la de comptes i totes
aquestes coses, com és que no ens han convidat abans? Ens han convidat
avui i amb el motiu, i benvingut sigui, la moció que hàgim presentat encara que
no s'aprovi, perquè ens hagin convidat a aquesta comissió, d'acord? 
I en aquest sentit jo vull dir que sap greu, però és així, que sí que és cert, vull
dir és molt fàcil la crítica en aquest sentit de la proposta d'ordenança, que no és
una ordenança, simplement un mirall, un mirall, simplement dir això, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, passo la paraula al regidor David Través.”

Pren la paraula el senyor Través:
“Dir que el fet de convidar o no convidar a altres agents polítics, el que creiem
és que la creació d'aquesta ordenança o de com molt bé ha dit la companya
Sandra Redondo de fer tot aquest anàlisi, recau no a la part política, sinó a la
part  tècnica  i  és  per  aquest  motiu,  realment  és  un  compliment  legal,  el
compliment legal vetlla tota la part tècnica i els tècnics d'aquest Ajuntament i és
per això que es va creure així, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé doncs, ara si passarem a la votació.”   
        
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta dels presents [8
vots en contra dels membres del grup municipal d’ERC (8); 6 abstencions de
SOM CALDES (2);  CiU (2) i del PSC (2) i 2 vots a favor d'UP CALDES (1) i del
PPC (1)], ACORDA NO APROVAR LA MOCIÓ, essent aquesta la següent:

         

«De  conformitat  amb  l’article  97.3  del  Reial  decret  2568/1986,  de  28  de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i regim
juridic de les entitats locals,  el  grup municipal  Units Per Caldes (UPCaldes)
presenta aquesta moció en base als motius seguents: 
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Ates actualment l'Ajuntament de Caldes de Montbui disposa de la Ordenança
de creació i funcionament del registre electrònic i del Reglament de creació i
funcionament de la seu electrònica electrònica aprovats pel Ple de la corporació
en data 28 d’abril de 2001.

Atès que la Llei 19/2014 de 19 de desembre, de transparència, accés a la infor-
mació pública i bon govern neix de la necessitat de regular conceptes bàsics
per parlar d’una Administració que dóna compliment al principi de legalitat i de
qualitat en les seves actuacions, per tant té un triple abast:

a)Incrementa i reforça la transparència en l’activitat pública.

b)reconeix i garanteix l’accés a la informació.

c)estableix les obligacions de bon govern que han de complir els responsables
públics així com les conseqüències del seu incompliment.

Per aquest motiu els grups municipals UNITS PER CALDES (UPCALDES) i el
PPC proposa la  nova redacció  d’una ordenança d’administració  electrònica,
transparència, accés i reutilització de la informació i bon govern.

Aquesta moció proposa:

a) Un proposta d’ordenança com a model o document base per el debat entre
els diferents grups polítics i la ciutadania.

b) La creació d’un equip de treball format per representants polítics i ciutadans
per debatre les propostes i enriquir la redacció de la proposta.

c) La creació d’una comissió formada per els diferents grups polítics per treba-
llar i redactar una proposta d’ordenança que es presentarà al ple de la cor-
poració abans de final d’any per la seva aprovació.»

19.4 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC DE SUPORT
A L'ACTIVITAT INDUSTRIAL DE LA PLANTA DE VALEO A MARTORELLES.

Llegueix la moció la representant del grup municipal del PSC.

Pren la paraula la senyora Millán:
“Crec que és una moció que és bastant senzilla, el fet és clar. Nosaltres no
estem d'acord en que una empresa avui en dia gràcies a una reforma laboral
pugui marxar sense haver de fer cap tipus d'exposició pública i raonada dels
motius d'aquesta deslocalització, i tampoc estiguin obligats a fer cap tipus de
pacta  o  negociació  amb  els  treballadors  que  són  els  directament  afectats.
Actualment  hi  ha  257  persones  afectades  per  aquest  acomiadament  o
deslocalització, a alguns se'ls hi ha ofert, pel que tinc entès, poder marxar. 
Dues d'aquestes persones són del nostre municipi, la gran majoria són de la
nostra comarca i, per tant, ja no parlem només de 257 persones afectades, sinó
257 famílies que es quedaran amb un membre a l'atur i acabarem augmentant
l'atur de la nostra comarca i la precarietat d'aquestes famílies. 
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Per un altre àmbit també el fet que és una empresa que té beneficis, és una
empresa que no està tenint problemes econòmics, sinó al reves, o sigui, estan
anunciant que augmenten els seus beneficis un 34% aquest primer trimestre, i
entenem que no tenen cap motiu. Simplement és un fet que han decidit i creiem
que s'ha d'actuar per intentar impedir-ho. A més ho estan fent iniciant el període
estival  i,  per  tant,  intentant  que  no  sigui  una  acció  mediàtica  i  que  els
treballadors i  treballadores no puguin tenir  aquesta cobertura institucional  ni
mediàtic.
Aleshores creiem que és important que les institucions amb tots els estaments
defensin els treballadors i treballadores de la nostra comarca, moltes gràcies.”

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

Pren la paraula el senyor Marañés:
“Bon vespre, des del grup d'Esquerra donem total suport a aquesta moció i per
no  sé  repetitius,  ens  subscrivim  a  tot  el  que  ha  dit.   Volia  afegir  que  des
d'aquest migdia han començat una vaga indefinida i que si es vol anar a donar
suport, s'hi pot anar.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, per Som Caldes, la regidora Sandra Redondo.”

Pren la paraula la senyora Redondo:
“Bé, des de Som Caldes també estem d'acord amb tots els termes de la moció i
donem ple suport i, per tant, votarem a favor.”

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

Pren la paraula el senyor Coral:
“Evidentment lamentem la intenció de l'empresa de deslocalitzar i anar cap a
Zaragoza, i  només dir que esperem, i  així  ho creiem, perquè ja s'ha fet  en
alguna  altra  ocasió,  que  tan  la  Conselleria  d'Empresa  i  Ocupació,  com  la
Presidència de la Generalitat intercediran en positiu perquè la negociació i la
deslocalització no es pugui produir, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Per Units per Caldes.”

Pren la paraula el senyor Martínez:
“Donem suport a la moció, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Pel Partit Popular.”
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Pren la paraula la senyora Romano:
“Bé, després de sentir la companya Socialista que ho ha explicat perfectament,
no ens allargarem, i el nostre vot serà favorable, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, passem a la votació de la moció.”

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 mo-
ció, essent aquesta la següent:

Atès que la multinacional francesa ha presentat un pla pel trasllat de l’activitat
industrial de la planta de Martorelles a Saragossa, que afecta a la totalitat de la
plantilla i que a partir de l’1 de Gener del 2016 deixa la planta catalana sense
activitat.

Atès que des de l’any 2009 la planta de Valeo Martorelles ha patit  diversos
Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació, fent que la plantilla hagi passat
de 422 persones a 257 actuals. 

Atès que al Juliol del 2014 es va arribar a un acord amb la direcció que garantia
la producció fins al 2019 amb possibilitats d’arribar al 2024.

Atès  que  la  situació  de  Valeo  –  Martorelles  és  una  mostra  més  del  greu
empitjorament de les condicions laborals, i de vida, de la població, deguda a la
nefasta reforma laboral, ja que amb l’anterior marc legislatiu aquesta mesura no
hagués estat possible.

Entenent que no estem davant d’una mesura de caràcter econòmic ja que al
cost  final  del  producte  fet  a  la  planta  catalana només el  10% és relatiu  al
personal de producció i incloent tècnics i direcció el 22,5%. Que el 70% del cost
és imputable al propi grup que és qui fixa el preu de la matèria primera més el
tant per cent que descompta la matriu.

Atès  la  gran  majoria  de  la  producció  és  comprada  per  clients  situats  a
Catalunya (NISSAN 18%, VW-SEAT 54%) i la resta es distribueix en PSA 6%,
recanvis 13%, injecció 3%, d’altres 6%. Pel que fins i tot a nivell  logístic és
injustificable la mesura.

Atès la situació de Valeo – Martorelles sembla una obsessió per part  de la
direcció de Valeo a l’estat espanyol, que tal i com s’ha manifestat públicament i
reiteradament no vol la continuïtat de la planta catalana. Tot això quan la matriu
anuncia que al  primer semestre del  2015 ha augmentat els beneficis en un
34%.
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Es proposen els següents:

ACORDS

1. Reclamar a la direcció de Valeo que garanteixi la continuïtat de la planta
martorellessenca amb un pla industrial de recorregut negociat amb la re-
presentació dels treballadors/es.

2. Demanar al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Ca-
talunya que intercedeixi a favor de la planta martorellessenca i faciliti el
diàleg entre les parts.

3. Demanar a la Presidència de la Generalitat de Catalunya que intercedei-
xi davant la matriu francesa.

4. Donar el nostre suport a la plantilla de Valeo Martorelles i a la represen-
tació sindical en defensa de l’activitat a l’empresa i pel manteniment dels
llocs de treball.

5. Demanar als parlamentaris europeus catalans que realitzin accions per
protegir la producció a Valeo - Martorelles

6. Donar trasllat d’aquests acords al Comitè d’Empresa de Valeo – Martore-
lles, a les representacions al territori de CCOO, UGT i CGT, a la direcció
de Valeo, al Departament d’Empresa i Ocupació i a la Presidència de la
Generalitat de Catalunya.

Llistat de municipis afectats per la mesura a la planta martorellessenca:

Badalona 8 persones
Barcelona 29 persones
Caldes d Montbui 2 persones
Canovelles 1 persona
Castellar del Vallès 1 persona
Castellbisbal 1 persona
Cerdanyola 2 persones
Cervelló 2 persones
Cornellà del Llobregat 9 persones
El Prat del Llobregat 3 persones
Granollers 2 persones
Hospitalet del Llobregat 3 persones
La garriga 1 persona
La Llagosta 4 persones
La Roca del Vallès 2 persones
L’Ametlla del Vallès 3 persones
Lliçà de Munt 6 persones
Lliçà de Vall 1 persona
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Llinars del Vallès 1persona
Martorell 1 persona
Martorelles 8 persones
Molins de Rei 1 persona
Mollet del Vallès 36 persones
Montcada i Reixac 8 persones
Montgat 1 persona
Montmeló 7 persones
Montornès del Vallès 10 persones
Parets del Vallès 9 persones
Pineda de Mar 1 persona
Polinyà 2 persones
Premià de Mar 1 persona
Ripollet 5 persones
Sant Fost de Campsentelles 2 persones
Sabadell 7 persones
Sant Adrià del Besós 2 persones
Sant Boi del Llobregat 6 persones
Sant Feliu de Codines 1 persona
Sant Feliu del Llobregat 1 persona
Sant Quirze del Vallès 1 persona
Sant Vicens dels Horts 1 persona
Santa Coloma de Cervelló 1 persona
Santa Coloma de Farners 1 persona
Santa Coloma de Gramanet 10 persones 
Santa Perpètua de Mogoda 8 persones
Sitges 1 persona
Tiana 1 persona
Viladecans 3 persones
Terrassa 3 persones
Vallgorguina 1 persona

20. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Passem al següent punt, que són  Precs preguntes i interpel·lacions, en cas
que n'hi hagi? Sí? Molt bé, doncs comencem en aquest cas pel regidor Xavier
Ortega.”

Pren la paraula el senyor Ortega:
“Bé, no és una pregunta, és un petit comentari referent a un escrit que va entrar
el grup municipal de Som Caldes per registre o, jo ho vaig veure a les xarxes
socials, era demanant una sèrie de reivindicacions, una d'elles és una en què hi
estem molt d'acord, que ja la hem fet pública també, que era anular el Decret
d'Alcaldia on limita l'accés a la informació pels regidors,  no? En aquesta hi
estem totalment d'acord, nosaltres ja fa temps que la venim demanant.
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Després hi havia una altra demanda del grup de Som Caldes que era tenir un
despatx per cada grup municipal, no? Evidentment que també hi estem d'acord,
i  seria  la  forma  idíl·lica,  idònia  de  treballar,  no?  Que  cada  grup  municipal
tingués el seu espai en aquest ajuntament, el que cal ser una mica realista,
doncs tenir cinc despatxos més en aquest Ajuntament amb l'espai que tenim,
ho veig complicat,  no? Però clar,  al  cap d'una setmana d'aquest escrit,  ens
assabentem que hi ha un regidor de l'equip de govern que ha demanat que se li
amplii el seu despatx, no? Clar, dius ostres, falten cinc despatxos i hi ha un
regidor  de  l'equip  de  govern  que  demana  ampliar  el  seu  despatx.  Si  una
proposta em semblava poc realista, l'altre em semblava una miqueta insultant,
no? I res més, no és una pregunta, és un comentari només, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, farem tot el torn seguit de preguntes, per Convergència i Unió, senyor
Coral.”

Pren la paraula el senyor Coral:
“Són dues preguntes, una és pel regidor Mauri de temes d'espai públic i medi
ambient. La pregunta és quins boscos s'han netejat fins a dia d'avui des de les
ventades del novembre de 2014 fins avui? Quins boscos s'han netejat? I quines
mesures s'han pres per disminuir el risc d'incendis?
I la segona pregunta, més que una pregunta és un prec, és demanar al govern
municipal que valori, que l'equip de govern valori donat que el mes d'agost és
inhàbil,  valori  la  possibilitat  d'una  prorroga  del  període  d'al·legacions  del
projecte de reurbanització de Font i Boet, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, i per Som Caldes la regidora Sandra Redondo.”

Pren la paraula la senyora Redondo:
“Bé, la nostra primera pregunta era la mateixa que ha dit el company Xavier
Ortega, per tant, simplement saber si se'ns contestarà aquest escrit aquesta
instància perquè va ser de 30 de juny de 2015 i si ens la podeu contestar?
I per altra banda en relació amb el procés de funcionarització tenim diverses
preguntes, la primera és si ja es coneix com es pensa aplicar la sentència? 
Per altra banda si hi haurà un nou procés de funcionarització? Si s'ha valorat
els perjudicis que pot crear al personal que ha passat de ser personal laboral a
funcionari  i  ara tornaran a ser personal  laboral,  donat  que han perdut drets
laborals pel fet  de passar a ser funcionaris? Si s'ha valorat aquest perjudici
donat que han hagut d'estudiar per treure's les oposicions i ara això ha quedat
amb res, i per altra banda si això té implicacions amb els tres treballadors de la
brigada que van ser despatxats en el  seu dia i  ara aquesta sentència,  heu
considerat  la  readmissió?  O  si  hi  ha  algun  cost  en  relació  també  als  tres
treballadors?  Perquè  ja  sabem que  el  cost  de  la  funcionarització  serà  poc
perquè només ha sigut un mes, però no sabem si la dels treballadors que fa
dos anys, això pot tenir uns costos addicionals a preveure, res més.”

104



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

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, passarem a contestar les preguntes que s'han fet, n'hi ha una que ha
sortit per part doble, que és la de l'accés a la informació.
En  primer  lloc,  una  discrepància,  vostès  parlant  de  limitar  l'accés  a  la
informació,  nosaltres  parlem  d'ordenar  l'accés  a  la  informació.  No  és
exactament el mateix, existeixen moltes maneres per part de l'oposició, per part
de la ciutadania d'accedir a la informació que es desitgi en aquest Ajuntament,
com ja  he explicat  també diverses vegades,  vostès  reben cada setmana el
registre de numeració dels registres d'entrada, sortida, de tots els Decrets que
es signen, de totes les propostes de Junta de Govern que s'aproven, i això no
ho reben perquè ho demanin, sinó que ho reben per defecte. 
Ho dic també per situar una mica el  debat,  perquè a vegades quan vostès
parlen de limitar la informació, nosaltres partim d'una valoració diferent, faltaria
més, òbviament ha de ser així, vostès tenen moltes maneres i moltes facilitats
per accedir a la informació i fins i tot no d'una manera activa, es a dir buscant-
ho, sinó d'una manera passiva. Els hi enviem, i això crec que és de justícia
reconèixer-ho i en tot cas si no ho fan, és la meva obligació explicar-ho a la
ciutadania.
En segon lloc, nosaltres creiem que l'accés a la informació ha de tenir una certa
regulació, més enllà de les normatives que haurem d'aplicar i  que canviaran
coses,  no?,  però  ha  de  tenir  una  certa  regulació  per  qüestions  pràctiques.
Vostès evidentment poden estudiar-se, poden consultar, poden accedir a tots
els expedients, però d'aquests expedients vostès en poden demanar còpies o
poden prendre apunts, però també hi haurà qüestions de protecció de dades
que probablement entre tots hem de vigilar com es fa, no? 
Per tant, els horaris d'accés a la informació són els establerts en aquest Decret
de 9 a 14 de dilluns a divendres, es a dir horari d'oficines, i dijous en horari fix
de 16'30 a 18'00 hores, perquè és així? Perquè nosaltres en el seu moment
vam considerar que si vostès necessiten fer fotocopies o consultar qualsevol
cosa d'aquests expedients, no hi ha els polítics que fem horaris diferents, sinó
els tècnics, per això és bo que aquest horari  d'accés sigui en horaris d'oficina.
Després  també  fer-los  una  altra  consideració.  En  la  seva  instància,  si  no
recordo  malament  i  si  m'equivoco  em  rectifiquen,  vostès  parlaven  de
maltractes, de maltracte d'aquesta Alcaldia en vers les dues regidores de Som
Caldes.  Jo  crec  que  aquest  és  un  qualificatiu  absolutament  exagerat  i
absolutament allunyat d'allò que pretenem i d'allò que fem, evidentment, de tot
el que he explicat  de l'accés actiu i passiu, de l'oposició en la informació, no
se'n pot derivar un maltracte de cap tipus i, a més a més, aquesta paraula té
connotacions molt negatives i els pregaria que no facin servir aquest tipus de
llenguatge.
Ara si el que volen és posar sobre la taula la possibilitat de canviar els horaris
d'accés? Parlem-ho, no estem tancats, no estem tancats a modificar-ho, però sí
que  posem-nos  d'acord  amb  unes  regles,  eh!  Jo  crec  que  enteneu
perfectament  que no pot  ser  qualsevol  horari  i  que necessitem que hi  hagi
personal de la casa, no per controlar res, sinó per ajudar i per facilitar coses,
no? 
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Molt bé, dit  això, hi havia una pregunta sobre els boscos que s'han netejat.
Com vostès saben la gran majoria de boscos en el nostre terme municipal són
privats, ens consta que hi ha hagut alguns privats que han fet neteja de les
seves  parcel·les,  pocs,  la  minoria,  massa  pocs.  També s'han  fet  neteja  de
camins, dels vorals, per exemple de la carretera del Farell, es van desbrossar
com a mesura d'emergència  tots  els  camins,  gairebé van ser  tots  que van
quedar tallats pels efectes de la ventada, i estem darrera, intentem col·laborar
amb un projecte que impulsen diferents privats, en aquest cas de la muntanya
d'El  Farell  per poder  gestionar  la  massa forestal,  d'una manera sostenible i
sostinguda en el temps. Aquest és un projecte d'interès privat, però jo diria que
sobretot, sobretot, sobretot és interès públic i, per tant, l'Ajuntament tindrà un
paper facilitador d'aquesta iniciativa perquè la creiem absolutament necessària.
I pel que fa als boscos públics, doncs l'únic bosc públic que tenim que és el
bosc de Torre Negrell, aquest està netejat del tot, per tant jo crec que nosaltres
hem complert amb l'obligació de tenir ben mantingut el bosc que és de titularitat
pública, no cal dir les zones verdes municipals també, i hem fet tota la pressió
que  hem  pogut,  pressió  en  el  bon  sentit,  sobre  els  privats  per  tal  que
acceleressin  les  tasques de neteja,  alguns han començat,  d'altres  no,  però
repeteixo que hi ha aquest projecte de gestió de la massa forestal d'El Farell
entre diferents privats, que és un projecte prioritari per l'Ajuntament. 
Pel que fa la segona pregunta, perdó, és que no entenc la meva lletra.”

Pren la paraula el senyor Coral:
“La segona pregunta era una proposta perquè poguéssiu valorar, donat que el
mes d'agost és inhàbil, per facilitar el període d'al·legacions als veïns del carrer
Font i Boet poder fer una prórroga del període d'al·legacions per evitar el mes
d'agost que com dic és inhàbil i segurament moltes famílies i veïns no hi són o
els hi serà molt difícil presentar les al·legacions durant aquest mes.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Un matís, això segurament arribarà fins el setembre perquè són trenta dies
hàbils  si  no  recordo  malament,  d'exposició  pública,  i  per  tant  no  serà
estrictament,  no  serà  estrictament  l'agost,  eh?  Ho  valorarem,  però  jo  en
aquests moments no li vull donar una resposta ni afirmativa ni negativa perquè
en tot cas ho hem de parlar també amb els responsables polítics de l'àrea.
I pel que fa a la funcionarització, celebrem que algú tregui aquest tema avui,
ens ha estranyat que no ho tregui la regidora que obsessívament diguem ha
estat atacant els molins de vent com el Quixot amb aquest tema, i aprofito per
preguntar-li què n'ha tret? Què hi ha guanyat vostè amb aquesta situació, amb
aquesta història, perquè nosaltres no ho entenem?

Pren la paraula la senyora Romano:
“Jo el que no entenc...”
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Pren la paraula el senyor alcalde:
“No,  no,  estic  parlant  jo,  ja  li  passaré  la  paraula,  gràcies,  continua  dient
mentides,  continua  publicant  mentides,  ara  diu  que  això  ha  costat  230.000
euros a l'Ajuntament, espero que sigui capaç de justificar això, estic segur que
no  ho  serà  perquè  és  mentida,  això  no  només  no  ha  costat  un  euro  a
l'Ajuntament sinó que això genera estalvi a l'Ajuntament, com ens hem cansat
d'explicar.
Segona cosa, no són 45 persones, són 27 que són les que hem funcionaritzat
fins ara, el  que ens sorprèn de tot  plegat  és que entre l'obsessió del  Partit
Popular i l'última sentència, recordo que n'hi ha hagut dos, una diu blanc i l'altra
negra, per tant això també et deixa una mica descol·locat, entre vostès i l'última
sentència, el que és curiós és que no ens deixen aplicar la Llei, no ens deixen
aplicar la Llei, la Llei què diu? Que determinades tasques a les administracions
públiques  per  la  responsabilitat,  etc,   l'han  de  fer  funcionaris,  en  aquest
Ajuntament  teníem  una  taxa  de  funcionaris  amb  el  total  de  personal
anormalment  baixa,  no  estàvem  complint  ni  la  Llei  ni  la  jurisprudència  en
aquesta  qüestió,  intentem  arreglar  això,  per  cert  com  han  fet  moltíssims
ajuntaments, ajuntaments fins i tot governats pel Partit Popular, on vostès no
han posat cap mena de trava, i ho intentem fer aquí i van i fan aquí la gran
batalla diguem, no? Per tombar això. 
A mi m'agradaria que expliqués a les 27 persones afectades què hi ha guanyat
vostè amb això,  perquè això era un benefici,  no només per a les persones
afectades  sinó  per  tot  l'Ajuntament,  perquè  aplicàvem  la  Llei,  senzillament
aplicàvem la Llei. I miri aplicàvem una Llei espanyola, Esquerra Republicana
volia aplicar una Llei Espanyola i vostè miri, fent tot el possible per evitar-ho.
Doncs en fi, no entenem res, no entenem res, evidentment ens toca aplicar la
sentència quan la rebem, perquè encara no se'ns ha notificat oficialment, però
no es preocupi que tard o d'hora acabarem fent el que volíem, i potser ja no
haurem d'aplicar Lleis Espanyoles sinó Catalanes.

Passo la paraula al regidor Personat:
“Gràcies  senyor  alcalde,  bé,  amb això  dels  230.000  euros  hi  volia  fer  una
miqueta de repàs perquè i cortet, perquè cada vegada sembla que siguem molt
repetitius i potser fins i tot la gent sabrà més l'explicació que no pas jo, vam
pagar  d'indemnitzacions  27.725  euros,  això  és  el  que  vam  pagar
d'indemnitzacions perquè l'acomiadament va ser correcte. Malgrat vostè digui
que no, o el jutge que sentència la segona sentència agafi la sentència que
diem que  no  és  correcte  l'acomiadament  i  diu  que  hem d'indemnitzar  com
acomiadament improcedent i conta ell uns diners que en el capítol 1 no hi són,
però diguem aixi,  i  això ens ha suposat un menys cost de 88.020'23 euros
anuals, això per un costat dels 230.000 euros, l'estalvi que vostè diu que s'ha
passat  de  48.000  euros  de  100  evidentment  i  que  els  costos  són  80.000
evidentment nosaltres vam funcionaritzar, no vam funcionaritzar, vam canviar
places, no vam crear places, vam canviar places de laborals a funcionaris, i en
vam fer 47, i vostè diu que no saben comptar? o no han mirat? perquè no van
revisar quines persones podien complir? 
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Perquè no resten de complits de requisits? Miri,  segons la Llei  per ser una
plaça funcionaritzable ha de complir, un, dos, tres, quatre, cinc requisits, aquí hi
ha totes les places que vam funcionaritzar amb els requisits que compleix cada
una, i això es fa, i vostè ho ha vist, i si no ho ha vist, és perquè no ho ha volgut
veure-ho.
O  sigui  que  les  places  que  es  van  funcionaritzar  van  canviar  de  laboral  a
funcionari, no van fer res més, i les places que està ocupant la persona que és
laboral pot accedir a funcionari, primer si ella vol i segona si té condicions per
poder-ho assolir.
De les 47 places n'hem fet 27 i  d'aquestes 27, sis persones no han volgut
funcionaritzar-se  i  continuen  treballant  de  laborals.  I  d'altres  que  no  poden
passar a funcionaris, quan pleguin d'aquesta plaça perquè es jubilin, perquè hi
hagi un canvi, o el que sigui, la propera persona serà funcionari, d'acord? O
sigui, això va per aquí.
També està dient vostè que l'article 31,1 el seu advocat li diu que bé, que és
l'administració  a  aplicar  i  el  Decret  aplicable  i  la  forma  també  recollida
d'esmentar precepte legal de bona fe, de principi de bona fe, jo tinc aquí l'article
31 i si vol li llegiré el primer paràgraf, però no val la pena perquè ens allargarem
molt i ho complim tot.
Resumint, la sentència segona està basada amb fets suposats que no s'han
incomplert  ni un, i jo ara li faig una pregunta a vostè i a tots els que pensen que
hem comès il·legalitats, primera pregunta: què hem fet diferent nosaltres dels
altres  ajuntaments  com Badalona,  Arenys  i  altres  ajuntaments  que  han  fet
funcionarització? Què hem fet diferent? 
Segona: han demanat la funcionarització a Governació i no ens han dit que no
la fèiem bé.
Tercera,  digui'm vostè quina  il·legalitat,  segons el  jutge que li  han donat  la
sentència, quina il·legalitat aquest Ajuntament ha incomplert? 
Digui'm? Hem incomplert el capítol 1? No padre. Hm incrementat costos? No
padre. Hem fet cas a qui? No padre. 
Escolti'm,  digui'm  quina  il·legalitat  hem  complert,  digui-me'n  una  de  totes
aquestes que diuen que incomplim, digui-me'n una i li  contestarem, res més
perquè s'allargaria molt.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Hi havia una paraula demanada abans, de la senyora Romano.”

Pren la paraula la senyora Romano:
“Bé, em sorprèn, vull dir, ni jo sóc la jutgessa, ni jo he dictat sentència, vull dir,
no sé què em venen a preguntar i a explicar a mi, avui aquí, quan vostès tenen
una sentència que diuen que no ho han fet bé del tot, senyor Vicenç, quan va
haver la primera sentència, jo em vaig tenir que menjar en aquesta sala de
plenaris el Quijote, la Dulcinea i el Sancho Panza, i aquí una calladeta, senyor
Vicenç Personat. I ara què ha passat? Que no és el mateix un recurs a primera
instància  que  a  segona?  Per  tant,  aquesta  sentència  la  miren  cinc  jutges,
senyors, si no tenen la raó, tenim un problema amb els jutges d'aquest país,
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ara bé, a mi no em vinguin a dir que si la sentència o no, perquè la que no és
jutge sóc jo.
El senyor alcalde em diu que què li diré jo a aquests 27 treballadors que s'han
funcionaritzat? Jo li pregunto a vostè, vostè que els hi dirà des dels 27 fins als
45 que havien de funcionaritzar i que al final no han complert i no es poden
funcionaritzar senyor alcalde? Que els hi dirà vostè a aquests? Perquè jo amb
els 27 ja he parlat i amb el Comitè d'Empresa també. 
Jo vaig presentar l'últim recurs, però recordo que la publicació del novembre de
2014, la resta de partits també estaven d'acord que vostès no estaven fent bé
la  funcionarització.  Va  arribar  un  sol  partit  a  l'últim  recurs,  per  qüestions
econòmiques, ara bé, em sorprèn que a mi em demanin explicacions d'una
sentència, quan jo la sentència en primera instància no els hi vaig demanar
explicacions i que ara em vinguin a dir a mi que cinc jutges no ho estan fent
prou bé, i que la esponsabilitat és meva. 
Miri senyor alcalde, Badalona ha fet funcionarització, diversos pobles com ha
dit  el  senyor Vicenç Personat s'ha fet  funcionarització, però no han tingut a
ningú que els hi estigués vigilant si ho feien bé o no, ho han fet bé, ara bé,
vostès, jo com a representant del Partit Popular tinc clar que des del primer dia
vaig dir que el procés no estava ben fet i a dia d'avui tenim una sentència a
sobre de la taula que diu que vostès no van fer el procés ben fet. Per tant, crec
que  el  dilema  ja  està,  vostès  crec,  crec  que  tenen  que  aplicar  aquesta
sentència  i  sinó  vostès  tenen  plena  decisió  per  tornar  a  fer  un  procés  de
funcionarització, sempre i quan la Llei els hi permeti, que de moment no els hi
permet, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Jo a vostè no li demano explicacions jurídiques, entre altres coses perquè, jo
no sé vostè però jo no en sé, per tant, jo explicacions jurídiques no li demano
cap, ni tampoc penso demanar als jutges cap explicació jurídica. Jo crec que la
sentència és molt feble. Però en qualsevol cas jo no li  demano explicacions
jurídiques, jo li demano explicacions polítiques, què hi ha guanyat vostè amb
això? Pregunta, què li diu vostè als 27 treballadors que havíem funcionaritzat?
El que li he dit a vostè, que estiguin tranquils perquè tard o d'hora ho farem,
perquè és lògic, perquè és necessari i perquè, miri, i sap per què? Perquè és
legal, perquè és legal.
Si  ho  han fet  els  altres  ajuntaments  i  en  els  altres  ajuntaments  era  legal  i
nosaltres hem fet exactament el mateix, per què no ha de ser legal en el nostre
cas? I encara ho hem fet més bé, perquè hem anat amb més compte, per tant,
que estiguin tranquils perquè això acabarà caient pel seu propi pes, algun dia
vostè  abandonarà  aquesta lluita,  permeti'm,  absurda,  aquesta lluita  absurda
vostè algun dia l'abandonarà, es dedicarà a fer política de temes de poble, es
dedicarà a deixar d'estar obsessionada per temes laborals d'aquest ajuntament,
que  és  al  que  s'ha  dedicat  els  últims  quatre  anys,  i  potser  entre  tots
reconduirem la situació.
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Escolti, jo li demano explicacions polítiques, no cal que em vingui amb el text
de la sentència que ja me l'he llegit, eh! Explicacions polítiques, és que no li
veig el redit d'anar a impedir una cosa que han fet altres, que diu la Llei, que
diu la jurisprudència i que, a més a més, aquesta sentència, ja li dic jo que els
27  treballadors  no  li  estan  molt  agraïda,  per  dir-ho  molt  suau  i  el  Comitè
d'Empresa  tampoc,  per  tant,  per  tant,  aquesta  és  l'explicació  que  jo  li
demanava. Senyor Personat.”

Pren la paraula el senyor Personat:
“Gràcies, res d'explicació de la sentència, no li demanem cap, ja la interpretem
nosaltres i ja en tenim prou, a més per molta interpretació que vulguem fer, no
podem canviar-la i, per tant, l'hem d'acatar i l'acatarem, i l'acatarem. 
Malgrat això, per exemple, li voldria dir i contestant a la senyora Sandra. Dius
que els treballadors, amb les respostes de les altres preguntes crec que ja ha
quedat clar. 
Com  es  pensa  executar?  Quan  tinguem  la  sentència  ferma,  evidentment,
decidirem el que hem de fer, però jo crec que la sang no arribarà al riu, però bé,
de totes formes el que sí volia aclarir-li és el tema dels treballadors despatxats,
Aquell ple no es va despatxar a ningú, es van amortitzar quatre places, quatre
places de laborals,  tres  de jardiners  i  una de policia.  Tres  després es  van
despatxar, després eh! No, això eh! Després. Aquí no es va despatxar a ningú,
després es van despatxar i un altre es va col·locar, per tant no és una cosa
conseqüència de l'altre, el que amortitzis  unes places i despatxis a la gent, per
tant, nosaltres tenim una sentència del Tribunal Superior de Justícia que és on
s'ha  d'acollir  el  Tribunal  Laboral  que  a  d'anar  pel  Social,  per  qualsevol
reclamació ha d'anar al  Social, i allà tenim nosaltres el que diu, que miren cinc
jutges, que ens dóna la raó i, per tant, una cosa no té res a veure amb aquest
ple, no té res a veure perquè és posterior. Ens dóna la raó i, per tant, no tenim
que readmetre a ningú. 
Entrar,  no  entrarem  nosaltres,  no,  ho  dic  perquè  és  clar,  els  treballadors
despatxats  deien  que  estan  despatxats  d'aquest  ple  i  aquest  ple  no  es
despatxa ningú, no es despatxa a ningú, ho dic també a la senyora Romano, no
es despatxa a ningú, eh? Que ho tingui clar.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Si,  hi  havia  un  parell  de  paraules  demanades?  En  primer  lloc  la  regidora
Sandra Redondo.”

Pren la paraula la senyora Redondo:
“Bé, jo no he dit despatxat, he dit acomiadat. Desconeixia exactament quin era
el procediment, simplement volia saber què havia passat. Estàvem demanant
informació. Vull dir, no anava més enllà de saber si una sentència i l'altre podia
haver-hi certa contradicció i que llavors afectés en el cas aquest. Anava molt al
respecte en aquest sentit, per això ho preguntàvem, llavors si saben què es pot
fer o no, doncs, que ens ho expliquessin.
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Llavors per  altra banda en relació amb la  instància que vam entrar dir  que
nosaltres hem dit limitació, si volen li diuen ordenació o li diuen com vulguin, el
que  volem  és  una  ampliació  d'horari  i  aquesta  ampliació  d'horari  la  volem
perquè les regidores, almenys en el cas de Som Caldes treballem i ens és molt
difícil accedir a la informació durant el matí, i amb aquest horari se'ns dificulta
moltíssim  l'accés  a  aquesta  informació  i  poder  fer  bé  la  feina  que  tenim
nosaltres  que,  a  més  a  més,  la  fem  com  a  regidores  i  també  la  fem
col·lectivament  amb  l'equip  de  Som  Caldes,  simplement  per  això  volem
aquesta ampliació.
Maltractament?  D'acord,  doncs,  tracta  no  bo  o  no  igualitari,  perquè  vostès
poden accedir a la informació en qualsevol moment, no tenen, molts de vostès
treballen  a  jornada  complerta,  d'altres  igualment  no  heu  de  sol·licitar  una
instància ni heu de fer tots aquests tràmits, llavors sí que entenem que com a
mínim no és igualitària entre uns i altres, i l'Ajuntament tots hi formem part, i
tots  hem  de  tractar  els  expedients  amb  diligència,  no?  I  el  que  sí  els  hi
demanaríem  és  si  ens  poguessin  contestar  per  escrit  aquesta  instància,
simplement.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé, així ho farem, senyor Ortega.”

Pren la paraula el senyor Ortega:
“Bé, espero que sigui l'última intervenció d'aquest ple perquè és tardíssim, és
per al·lusions en la intervenció de la senyora Romano, és cert que la primera
demanda a la funcionarització la vam fer tots els partits de l'oposició, però el
que no és cert és el que ha dit a continuació, nosaltres vam acatar la primera
resolució judicial  i  no vam continuar, no per manca de diners. Estem fotuts,
però fins aquí arribem. Vull dir, no per manca de diners. Vam acatar la primera
resolució judicial i punto, res més, no per qüestió de diners.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt  bé,  deixem-ho  aquí,  si  no  hi  ha  més  precs  i  preguntes  aixequem la
sessió.”

L’alcalde aixeca la sessió a les 22 hores i 46 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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