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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Identificació de la sessió

Núm.: 4 /2015
Caràcter: Ordinari 
Data:  26 de març de 2015
Horari: 20:00 hores
Lloc: Sala de Plens

Assistents

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

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

Montserrat Coll Mañosa, regidora
Xavier Ortega Guillén, regidor

Montserrat Romano Bosch, regidora

Pau Olóndriz de Moragas, regidor

Secretari

Secretària accidental, Montserrat Soley Artigas
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Ordre del dia

1. Aprovar  els  esborranys  de  les  actes  de  les  sessions  plenàries
següents:
- Acta sessió extraordinària de data 12 de febrer de 2015.
- Acta sessió ordinària de data 26 de febrer de 2015.

2. Restar assabentats de l'escrit presentat pels regidors Joan Vendrell
Martí,  Susana  Vila  Rios  i  M.  Àngels  Pou  Garcia  i  aprovar  la
modificació de les representacions amb les quals actuen en tots
aquells  òrgans  municipals,  i/o  d’altres  òrgans,  com  a  regidors
municipals no adscrits a cap grup polític. Expedient  núm. G1215-
2015-1.

3. Aprovar  la  modificació  de l’aportació  econòmica  del  grup polític
municipal de CIU corresponent a la comunicació dels tres membres
del grup polític municipal de CIU relativa a la seva nova situació de
membres  no  adscrits.  Expedient  núm.  43/2015  de  Serveis
Econòmics.

4. Acceptar la renúncia i tramitar la baixa d'espais de la senyora Laia
Casas Ramos,  com a titular  de la  nau 2,  del  Centre d'Iniciatives
Empresarials  a  partir  del  31  de  març  de  2015.  Expedient
núm.3.3.1.N2/2015 d’Indústria i Empresa.

5. Aprovar  la  modificació  de  crèdits  núm.  2/2015,  del  pressupost
municipal  de  l'exercici  2015,  mitjançant  transferència  de  crèdits.
Expedient núm. SEMC 9/2015.

6. Aprovar  la  modificació  de  crèdits  núm.  3/2015,  del  pressupost
municipal  de  l'exercici  2015,  mitjançant  crèdits  extraordinaris.
Expedient núm. SEMC 9/2015.

7. Acceptar la cessió gratuïta del fons fotogràfic del senyor GUILLEM
AYORA MAY i aprovar el contingut íntegre i la signatura del conveni
a  favor  de  l'Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui.  Expedient  núm.
SGGE-N228-2015-0001.

8. Aprovar definitivament el projecte constructiu Restauració del pont
romànic  i  la  muralla  medieval  i  integració  en  la  ruta  turística
Passeig de la Riera de Caldes de Montbui.  Expedient núm.TO102-
2012-20.
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9. Aprovar  provisionalment  la  modificació  puntual  de  la  normativa
urbanística  del  Pla  d’Ordenació  Urbanística  Municipal,  referent  a
l'article  193  de  la  normativa  urbanística.  Expedient  núm.TP202-
2014-13.

10.Aprovar la verificació del Text refós de la modificació puntual del
Pla d’ordenació urbanístic municipal de Caldes de Montbui referent
al sistema de comunicacions de la xarxa viària territorial IV cinturó
(clau CR). Expedient núm.TP202-2014-2.

11.Aprovar  la  modificació  de  la  fitxa  descriptiva  relativa  al  lloc  de
treball  SG001,  secretari/ària,  cap  d'àrea  de  Serveis  Generals,  de
l'Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui.  Expedient  de  Recursos
Humans.

12.Resolucions de l’Alcaldia dictades des de l’última sessió ordinària.

13.Despatx ordinari.

14.Precs, preguntes i interpel·lacions.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

L’alcalde obre la sessió i pren la paraula:
“Bé, bon vespre a tothom, abans de començar el ple farem un minut de silenci
amb motiu del tràgic accident aeri de dimarts passat.”

Un cop transcorregut el minut de silenci pren la paraula el senyor alcalde:
“Bé, comencem el ple excusant al regidor Vicenç Personat que, per motius de
darrera hora, no pot, de moment, ser-hi aquí.”

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

- Acta sessió  extraordinària de data 12 de febrer de 2015.

- Acta sessió ordinària de data 26 de febrer de 2015.

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [16 vots
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); de No Adscrits (3);
del PSC (2); del PPC (1) i d’ICV-EUiA (1)], aprova els esborranys de les actes
de les sessions plenàries de data 12 de febrer de 2015 i de data 26 de febrer
de 2015.     
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2. RESTAR ASSABENTATS DE L'ESCRIT PRESENTAT PELS REGIDORS
JOAN VENDRELL MARTÍ, SUSANA VILA RIOS I M. ÀNGELS POU GARCIA
I  APROVAR  LA MODIFICACIÓ  DE  LES  REPRESENTACIONS  AMB  LES
QUALS  ACTUEN  EN  TOTS  AQUELLS  ÒRGANS  MUNICIPALS,  I/O
D’ALTRES ÒRGANS,  COM A REGIDORS MUNICIPALS NO ADSCRITS A
CAP GRUP POLÍTIC. EXPEDIENT NÚM. G1215-2015-1.

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, [12 abstencions dels membres dels
grups municipals d’ERC (9); del PSC (2) i d’ICV-EUiA (1) i 4 abstencions dels
membres No Adscrits (3) i del PPC (1)], resta assabent de l'acord:

             
        

  
Identificació de l’expedient 

Expedient número G1215-2015-000001 de Serveis Generals, d’organització del
cartipàs municipal 2011-2015.  (Relacionat amb l'expedient SGGE201100056).

DICTAMEN

Antecedents 

En data 11 de març de 2015,  els  regidors i  regidores Joan Vendrell  Martí,
Susana Vila  Rios i  M.  Àngels Pou Garcia  han presentat  al  registre  general
d'entrada de l'Ajuntament, amb el número 002791, l'escrit  mitjançant el  qual
comuniquen  que  deixen  de  formar  part  del  Grup  municipal  de  CiU  a
l'Ajuntament de Caldes de Montbui i  que, alhora, comuniquen que resten al
Consistori com a regidor i regidores no adscrits.

La consideració dels senyors Joan Vendrell Martí, Susana Vila Rios i M. Àngels
Pou Garcia com a no adscrits es produeix des del  moment de la sol.licitud
presentada.

El fet que es tracti de regidors no adscrits, provoca la modificació dels càrrecs
que ostenten com a regidors del grup municipal de CiU.
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Fonaments de dret

 La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

 El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 El reglament Orgànic municipal.

 El  Reial  Decret  2568/1986,  de  28 de novembre,  pel  qual  s’aprova  el
Reglament  d’organització,  funcionament  i  règim  jurídic  de  les  entitats
locals.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Restar assabentats de la instància presentada pels regidors i regidores
Joan Vendrell Martí, Susana Vila Rios i M. Àngels Pou Garcia, en data 11 de
març  de  2015  amb el  registre  d'entada  número  002791,  mitjançant  la  qual
comuniquen que deixen de formar part  del  Grup polític  municipal  de CiU a
l'Ajuntament de Caldes de Montbui i  que, alhora, comuniquen que resten al
Consistori com a regidor i  regidores NO ADSCRITS A CAP GRUP POLÍTIC
MUNICIPAL.

Segon. Donar de baixa els senyors Joan Vendrell Martí, Susana Vila Rios i M.
Àngels Pou Garcia com a regidors municipals representants del  Grup polític
municipal  de  Convergència  i  Unió,  quedant  aquest  grup  municipal  sense
representació, en ser aquests tres regidors la totalitat dels membres que en
formen part. 

Tercer.  Aprovar  la  modificació  de  la  representació  amb  la  qual  actuen  els
senyors Joan Vendrell Martí, Susana Vila Rios i M. Àngels Pou Garcia, des de
la data de la sol·licitud presentada l'11 de març de 2015, com a regidors no
adscrits a cap grup polític municipal, en el Ple de l'Ajuntament de Caldes de
Montbui. 

Quart.  Aprovar  la  modificació  de  la  representació  amb  la  qual  actuen  els
senyors Joan Vendrell Martí, Susana Vila Rios i M. Àngels Pou Garcia, des de
la data de la sol·licitud presentada l'11 de març de 2015, com a regidors no
adscrits  a  cap  grup  polític  municipal,  en  les  sessions  de  les Comissions
Informatives,  de  la  Comissió  Especial  de  Comptes  i  de  la  Junta  de
Portaveus, en les quals serà amb veu però sense vot. 
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Cinquè. Restar assabentats que els esmentats regidors senyors Joan Vendrell
Martí, Susana Vila Rios i M. Àngels Pou Garcia, en conseqüència i per raó del
seu  càrrec,  formen  part  de  la  Junta  General  de  la  societat  municipal
CALDES HABITATGE, SL, des de l'11 de març de 2015, amb la condició de
no adscrits. 

Sisè. Restar assabentats que el regidor Joan Vendrell Martí, en conseqüència i
per raó del seu càrrec, forma part del Consell d'Administració de la societat
CALDES HABITATGE, SL, des de l'11 de març de 2015, amb la  condició de no
adscrit.

Setè. Restar assabentats que els esmentats regidors senyors Joan Vendrell
Martí, Susana Vila Rios i M. Àngels Pou Garcia, en conseqüència i per raó del
seu càrrec, formen part de la Junta General de la societat municipal GESTIÓ
MUNICIPAL DE SERVEIS, SA, des de l'11 de març de 2015, amb la condició
de no adscrits.   

Vuitè. Restar assabentats que els esmentats regidors senyors Joan Vendrell
Martí, Susana Vila Rios i M. Àngels Pou Garcia, en conseqüència i per raó del
seu  càrrec,  formen  part  de  tots  aquells  òrgans  municipals  i/o  d'altres
òrgans dels quals en formin part, i  que no s'hagin esmentat anteriorment,
des de l'11 de març de 2015, amb la condició de no adscrits.   

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

Desè. El present acord té efectes des de la data de presentació de la sol·licitud
és a dir, el dia 11 de març de 2015, de conformitat amb el que disposa l’article
44.2 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.

Onzè. Notificar aquests acords als regidors senyor Joan Vendrell Martí, Susana
Vila Rios i  M. Àngels Pou Garcia, en el benentès que si en el termini de cinc
dies des de la recepció de la notificació no manifesta res en contra s’entendrà
que accepten tàcitament els nomenaments que conté. 
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3.  APROVAR  LA  MODIFICACIÓ  DE  L’APORTACIÓ  ECONÒMICA  DEL
GRUP  POLÍTIC  MUNICIPAL  DE  CIU  CORRESPONENT  A  LA
COMUNICACIÓ DELS TRES MEMBRES DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL
DE  CIU  RELATIVA  A  LA  SEVA  NOVA  SITUACIÓ  DE  MEMBRES  NO
ADSCRITS. EXPEDIENT NÚM. 43/2015 DE SERVEIS ECONÒMICS.

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

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, doncs passem a la votació també d'aquest punt.
Hi havia una paraula abans, doncs repetirem després la votació.
Senyora Pou.”

Pren la paraula la senyora Pou:
“Sí, disculpeu, si us plau, és que l'únic que no acabem de comprendre és el
punt segon que diu restar assabentats, quin és l'article que diu, de la normativa,
on s'ha de votar? Perquè en tots els casos que hi ha hagut algun canvi d'un
regidor amb un altre grup no adscrit, sempre era restar assabentats, perquè és
una decisió del grup polític. Era per això que preguntàvem, gràcies.”

Pren la paraula la senyora secretària:
“Sí, és que en els altres casos havíem separat una proposta que deia restar
assabentats  d'una  proposta  on  es  deia  aprovar,  en  aquest  cas  al  fer-ho
globalment es considera que la proposta va amb un tot i, a més a més, es
modifiquen aspectes que ja es van aprovar en el Ple del Cartipàs i en aquell
moment es van aprovar,  és per això que es considera que ara també s'ha
d'aprovar.
Sí que és veritat que la part de restar assabentats és un aspecte que seria
redundant ara aprovar-ho, però de totes formes es pot considerar que és un
ratificar  aquest  assabentat  i  com que no és ni  erroni  i  no incorrem en cap
incompetència, creiem que és adequat i jurídicament correcte.”

Pren la paraula la senyora Pou:
“No cal canviar l'enunciat?” 

Pren la paraula la senyora secretària:
“És que l'enunciat ja diu restar assabentats i aprovar, diu les dues coses.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé doncs, fem la votació.”
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En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per  majoria absoluta dels presents
[13 abstencions dels membres dels grups municipals d’ERC (9); del PSC (2);
del PPC (1) i d’ICV-EUiA (1) i 3 vots a favor de No Adscrits (3)],

             
             ACORDA:

Identificació de l’expedient 

Expedient relatiu a l'aprovació de la modificació de l'aportació econòmica del
grup  polític  municipal  de  Convergència  i  Unió  com  a  conseqüència  de  la
comunicació de la nova situació dels seus tres membres com a membres no
adscrits.

DICTAMEN

Antecedents 

D'acord amb l'informe d'Intervenció que s'adjunta a aquest expedient i que es
transcriu íntegrament a continuació:

“Informe d’Intervenció

Identificació de l’expedient
Informe relatiu a l'expedient de SEMC núm.43/2015, corresponent a la modificació de
l'aportació econòmica del grup polític municipal de Convergència i Unió.

Antecedents
I. L'aportació econòmica de l'Ajuntament de Caldes de Montbui al grup municipal de
Convergència i Unió segons l'acord de Ple de 24 de juliol de 2014 és la següent:

Partit Quota
variable
mensual

Nombres
regidors

Quantia
fixa
mensual

Total
mensual

Grup  polític
de  CIU  de
Caldes  de
Montbui

125 3 416,68 791,68

II. El grup polític municipal de  Convergència i Unió ha presentat al Registre General
una instància amb el número 002791, de data 11 de març de 2015, mitjançant la qual
la totalitat dels membres (tres membres) del grup polític municipal de Convergència i
Unió deixen de formar part del grup polític municipal i  comuniquen que restaran al
consistori com a no adscrits (annex 1 d'aquest informe).
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III. Per aquest motiu l'aportació econòmica de l'Ajuntament de Caldes de Montbui al
grup polític municipal de Convergència i Unió corresponent al període de l' 1 de març
de 2015 fins al 10 de març de 2015 serà la següent:

Partit Quota  variable
mensual

Nombre
de regidors
(període
1/3/2015 
a 10/3/2015)

Quantia    
fixa 
(període
1/3/2015 
a 10/3/2015)

Quantia    
variable
(període
1/3/2015 
a 10/3/2015

Grup polític de
CIU de Caldes
de Montbui

125 3 134,41    120,97

L'import corresponent a la part variable del  grup polític municipal de  Convergència i
Unió per aquest període és la següent:

10 dies x 125/31 x 3 regidors = 120,97 euros

L'import corresponent a la part fixa del grup polític municipal de  Convergència i Unió
per aquest període és la següent:

10 dies x 416,68 /31 = 134,41 euros

L'aportació econòmica de l'Ajuntament de Caldes de Montbui al grup polític municipal
de  Convergència i Unió corresponent al període de l'11 de març de 2015 fins al 31
de març de 2015 serà la següent:

Partit Quota  variable
mensual

Nombre
de regidors
(període
11/3/2015 
a 31/3/2015)

Quantia    
fixa 
(període
11/3/2015 
a 31/3/2015)

Quantia    
variable
(període
11/3/2015 
a 31/3/2015

Grup polític de
CIU de Caldes
de Montbui

125 0 0,00 0,00

L'import corresponent a la part variable del grup polític municipal de  Convergència i
Unió per aquest període és la següent:

21 dies x 125/31 x 0 regidors = 0,00 euros

L'import corresponent a la part fixa del grup polític municipal de  Convergència i Unió
per aquest període és la següent:

21 dies x 416,68/31 x 0 regidors = 0,00 euros
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Per tant, l'aportació  econòmica de l'Ajuntament de Caldes de Montbui al grup polític
municipal de  Convergència i Unió corresponent al  període de l'1 de març de 2015
fins al 31 de març de 2015 serà la següent:

Partit Quota  variable
mensual

Quantia  fixa
mensual

Total
mensual

Grup polític de
CIU de Caldes
de Montbui

120,97   134,41   255,38

IV. En relació amb la resta dels mesos i fins que s'acordi una altra modificació, degut a
que  la  totalitat  dels  seus  membres  han  passat  a  la  situació  de  no  adscrits,  no  li
correspon cap aportació econòmica al grup polític municipal de  Convergència i Unió.

Fonaments de dret

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

-  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.

- Reglament Orgànic municipal.

-  Reial  Decret  2568/1986,  de  28  de  novembre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

Conclusions

D'acord amb el que s'ha exposat anteriorment, es proposa que l'aportació econòmica
al grup polític municipal de Convergència i Unió corresponent al mes de març de 2015
es realitzi per l'import de 255,38 euros.

Per la resta dels mesos,  fins que s'acordi una altra modificació, degut a que la totalitat
dels seus membres  han passat a la situació de no adscrits,  es proposa no realitzar
cap aportació econòmica al grup polític municipal de  Convergència i Unió.“

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer.  Aprovar  l'aportació  econòmica  al  grup  polític  municipal  de
Convergència i  Unió  corresponent  al  mes de març de 2015 per  l'import  de
255,38 euros.
 

10



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

Segon. Aprovar  no realitzar cap aportació econòmica al grup polític municipal
de  Convergència i Unió, per a la resta dels mesos fins que s'acordi una altra
modificació, ja que la totalitat dels seus membres han passat a la situació de no
adscrits.

Tercer.  Notificar aquest  acord al  grup polític  municipal  de CIU i  als Serveis
Econòmics de l'Ajuntament de Caldes de Montbui.

4.  ACCEPTAR  LA RENÚNCIA I  TRAMITAR  LA BAIXA D'ESPAIS  DE LA
SENYORA LAIA CASAS  RAMOS,  COM A TITULAR  DE LA NAU 2,  DEL
CENTRE D'INICIATIVES EMPRESARIALS A PARTIR DEL 31 DE MARÇ DE
2015. EXPEDIENT NÚM.3.3.1.N2/2015 D’INDÚSTRIA I EMPRESA.

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

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, hi ha alguna intervenció? Sí? Senyora Romano.”

Pren la paraula la senyora Romano:
“Bé,  moltes  gràcies,  bona  nit,  bé,  vist  l'expedient,  voldríem  que  ens
expliquessin  quins  són aquests  imprevistos  que ha tingut  l'empresa,  ja  que
sembla ser que no han arribat amb cap entesa amb l'Ajuntament, i ha estat un
detonant que ella es donés de baixa de la seva activitat a Caldes de Montbui.
Simplement la pregunta és aquesta: quins són aquests imprevistos? I amb què
no s'han pogut arribar a posar d'acord amb l'Ajuntament, gràcies.”

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

Pren la paraula la senyora Pou:
“Sí, disculpeu, potser reitero una mica la pregunta de la regidora. Perquè jo sí
que he vist en l'expedient que parla que degut, diu: afegir la mala actuació de
l'Ajuntament en quant a problemes sorgits per causa aliena a nosaltres, i  la
mala  resolució  que  ens  ha  afectat  greument  en  el  nostre  treball  diari,
responsabilitat d'una mala praxis de l'Ajuntament. No diu res més i sí que ens
agradaria  saber,  si  us  plau,  si  hi  ha  alguna  resposta  a  aquesta  instància,
gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Senyor Marañés.”
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Pren la paraula el senyor Marañés:
“Bon vespre, de fet desconec aquestes declaracions, us ho faré arribar, de fet,
l'únic problema que va tenir aquesta senyora en aquesta nau va ser arran de
les ventades, que se li va caure, se li va volar la seva teulada, però no se li va
fer  malbé cap material  ni  res,  vull  dir,  de  fet  des de l'Ajuntament  ens vam
preocupar per ella i per assegurar que el seu producte no estès danyat i es
pogués comercialitzar. M'informaré i us diré el què.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“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 (9); de No Adscrits (3);
del PSC (2); del PPC (1) i d’ICV-EUiA (1)],

             
               ACORDA:

Identificació de l’expedient 

Expedient  número  3.3.1.N2/2015  d’Indústria  i  Empresa,  relatiu  a  la  baixa
d’espais al Centre d’Iniciatives Empresarials. 

DICTAMEN

Antecedents 

I. El Ple de l’Ajuntament, en data 31 de març de 2011, va aprovar inicialment el
Reglament regulador del Centre Municipal d’Iniciatives Empresarials. L'acord
definitiu i el text de l'esmentat reglament es van publicar, mitjançant un anunci,
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 1 d’agost de 2011.

II. El Ple de l'Ajuntament, en data 31 d'octubre de 2013, va aprovar inicialment
les modificacions del  Reglament regulador  del  Centre Municipal  d’Iniciatives
Empresarials  de Caldes de Montbui.  L'acord definitiu  i  el  text  de l'esmentat
reglament es van publicar, mitjançant anunci, al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona de data 31 de gener de 2014.

III.  El  Ple de l’Ajuntament,  en la sessió extraordinària del  dia 5 de març de
2012,  va  aprovar  les  Bases i  la  Convocatòria  per  a  l’adjudicació  d’espais  i
domiciliació del Centre Municipal d’Iniciatives Empresarials. La part resolutiva
de l'esmentat acord es va publicar, mitjançant un anunci, al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de data 20 de març de 2012.
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IV. El Ple de l'Ajuntament,  en sessió ordinària de 30 de gener de 2014, va
aprovar  la  modificació  de  les  Bases  del  Centre  d'Iniciatives  Empresarials-
Caldes Emprèn.  L'acord  definitiu  i  el  text  de  les  esmentades bases es van
publicar, mitjançant un anunci, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de
data 6 de febrer de 2014.

V. El Ple de l'Ajuntament, en sessió de data 30 d'octubre de 2014, va aprovar
l'atorgament a la senyora Laia Casas Ramos, amb DNI 46804820G, de la nau
núm.2 situada al Centre d'Iniciatives Empresarials- Caldes Emprèn per exercir
l'activitat de comerç a l'engròs i distribució de fruites i verdures.

VI.  La  senyora  Laia  Casas  Ramos,  amb  DNI  46804820G,  en  data  5  de
novembre de 2015,  va dipositar la  fiança de 560,00 euros a la caixa  de la
corporació municipal de Caldes de Montbui, per la cessió d’usos de Naus del
Centre d'Iniciatives Empresarials. 

VII.  La  senyora  Laia  Casas  Ramos,  amb  DNI  46804820G,  ha  sol·licitat
mitjançant registre d'entrada núm. 002118, de 27 de febrer de 2015, la baixa
del  Centre  d'Iniciatives  Empresarials  per  la  finalització  de  la  campanya  i
problemes no previstos en l'activitat.

VIII. L'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona informa que
no  consta  cap  deute  pendent  de  pagament  a  l'Ajuntament  de  Caldes  de
Montbui per part de la senyora Laia Casas Ramos.

IX.  La  senyora  Laia  Casas  Ramos,  té  pendent  la  liquidació  dels
subministraments corresponents als mesos de febrer i  març de 2015 que es
facturen a mesos vençuts.

X.  El  Reglament  regulador  del  Centre  Municipal  d’Iniciatives  Empresarials
regula a l’article 7 entre altres aspectes que:

“El  conveni  s’extingirà  i  finalitzarà  la  condició  d’usuari  del  Centre
d’Iniciatives Empresarials per les causes següents:

-Finalització del període sense renovació expressa.
- Voluntat de l’empresa usuària, expressada per escrit al registre general
de  l’Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui,  amb  un  mínim  d’un  mes
d’antelació.  La  manca  d’aquest  preavís  donarà  lloc  a  la  facturació  del
període que resti fins a la finalització del conveni.
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-  Quan  es  produeixin  situacions  que  modifiquin  substancialment  les
condicions que van donar origen a la seva admissió al Centre d’Iniciatives
Empresarials,  com  són:  canvis  en  l’activitat,  en  la  composició  de
l’empresa - en concret en el cas de fusions, divisions, absorcions etc. -,
canvis  de  forma  jurídica,  de  nom,   canvis  en  les  previsions  del  pla
d’empresa i altres situacions que modifiquin les característiques principals
de l’empresa.”

Fonaments de dret

- D’acord amb el Reglament regulador del Centre d’Iniciatives Empresarials de
Caldes de Montbui.

- D’acord amb les Bases per la signatura dels convenis de cessió d’usos de
naus,  mòduls  i  domiciliació  “Centre  d’Iniciatives  Empresarials”  Caldes  de
Montbui.

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

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

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

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

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer.  Acceptar  la  renúncia  i  tramitar  la  baixa  de  la  senyora  Laia  Casas
Ramos, amb DNI 46804820G, com a titular de la nau 2 del Centre d'Iniciatives
Empresarials a partir del 31 de març de 2015.
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Segon.  Acordar  que  el  retorn  de  les  fiances  s'aprovarà  mitjançant  decret
d'alcaldia  un  cop  es  faci  efectiva  la  liquidació  dels  seus  comptes  amb
l'Ajuntament de Caldes de Montbui. 

Tercer. Notificar l’acord a les persones interessades, a l'Organisme de Gestió
Tributària, a l'àrea de Serveis Econòmics, i la regidoria de Promoció Econòmica
d'aquest Ajuntament.

5.  APROVAR  LA  MODIFICACIÓ  DE  CRÈDITS  NÚM.  2/2015,  DEL
PRESSUPOST  MUNICIPAL  DE  L'EXERCICI  2015,  MITJANÇANT
TRANSFERÈNCIA 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,  explico  aquest  punt  i  el  següent,  que  estan  relacionats.  En  el
pressupost  hi  teníem  previst  una  aplicació  per  un  eventual  conveni  amb
l'ajuntament de Gallifa per fer arribar la fibra òptica a aquell municipi a través
del  nostre  terme  municipal,  finalment  aquesta  actuació  no  es  du  a  terme,
l'ajuntament de Gallifa pel motiu que sigui no ha mostrat l'interès per tirar-ho
endavant,  i  el  que fem és fer dues modificacions per tal  de fer possible un
conveni  que  aprovarem  demà  en  Junta  de  Govern,  entre  l'Ajuntament  i  la
companyia  Electra  Caldense,  per  connectar  tots  els  edificis  municipals  amb
fibra òptica. 
Per tant, aquesta modificació i la següent, tenen a veure amb aquest conveni,
per tant amb aquesta actuació que permetrà que ben aviat tinguem tots els
equipaments municipals connectats amb fibra òptica.
També anunciar que hi ha una empresa que ben aviat començarà l'estesa de
fibra òptica per tot el municipi, incloses les urbanitzacions, i que la planificació
d'aquesta empresa és que abans de l'agost tothom qui vulgui al nostre municipi
tindrà fibra òptica a casa seva.
Hi ha alguna intervenció sobre aquest punt? Doncs passem a la votació.”

El senyor Vicenç Personat i  Pallarès, regidor d'ERC, s'incorpora a la sessió
plenària.

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per  majoria absoluta dels presents
[10  vots  favorables  dels  membres  del  grup  municipal  d’ERC  (10)  i  7
abstencions de No Adscrits (3); del PSC (2); del PPC (1) i d’ICV-EUiA (1)],

             
             ACORDA:
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Identificació de l’expedient 

Expedient  número SEMC 9/2015,  relatiu  a la  modificació de crèdits  número
2/2015 del pressupost municipal de l’exercici 2015, mitjançant transferència de
crèdits.

DICTAMEN

Antecedents 

I.  L’Àrea de Serveis  Generals  ha  sol·licitat  dur  a  terme una modificació  de
crèdits per dotar de crèdit l’aplicació pressupostària  22.9200.62600 Maquinari
informàtic,  mitjançant  transferència  d’una  altra  que  té  sobrant  disponible,
22.4910.76200 Conveni  fibra  òptica  Gallifa a  fi  de  portar  a  terme  el
desenvolupament de la fibra òptica d’ús compartit entre Electra Caldense, SA i
l’Ajuntament.  S’adjunta a l’expedient la sol·licitud de modificació de crèdits  i
l'informe justificatiu.

Per tant, l’expedient que es presenta té per objectiu aprovar una modificació de
crèdits  per  transferència  de  crèdits  entre  aplicacions  de  diferents  àrea  de
despesa, per un import total de 8.185,01 euros.

II. Es detalla l’ aplicació pressupostària de despeses que s’incrementa, així com
les necessitats que s’han d’atendre, la satisfacció de les quals no es poden
demorar fins a l’exercici següent. El resum agregat de la modificació de crèdits
és el següent:
 
Tipus de modificació  Increments Decrements
Transferència de crèdits MODIFICACIONS CAP. VI     8.185,01 €     
Transferència de crèdits MODIFICACIONS CAP. VII     8.185,01 €

 
TOTAL  MODIFICACIÓ  DE
CRÈDITS     8.185,01 €     8.185,01 €

III. Vist l’informe de la Intervenció Municipal.

Fonaments de dret

- Els articles 179 i 180 del  Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i els articles
169,170 i 171 de l’ esmentat text.
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- Els articles 40, 41 i 42 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el capítol  I  del títol  VI de la Llei  39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.

- Els articles 6è. i 10è. 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  2/2015,  del
pressupost de l’Ajuntament de Caldes de Montbui de l’exercici  2015, per un
import  total  de  8.185,01  euros,  segons  detall  del  quadre  següent,  on
s’especifiquen les previsions de despesa i el seu finançament.

ANNEX MODIF. CRÈDITS NÚMERO:   2/2015
ENTITAT: AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI
TIPUS DE MODIFICACIÓ:   4   TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS

Modificacions per transferència capítol VI i VII

NÚMERO
D’APLICACIÓ  

ORG. PROG. ECON.          DESCRIPCIÓ APLICACIÓ
INCREMENT
SOL·LICITAT

DECREMENT
SOL·LICITAT

22 9200 62600 Maquinari informàtic 8.185,01
22 4910 76200 Conveni fibra òptica Gallifa 8.185,01

                                           Total 8.185,01 8.185,01

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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6.  APROVAR  LA  MODIFICACIÓ  DE  CRÈDITS  NÚM.  3/2015,  DEL
PRESSUPOST MUNICIPAL DE L'EXERCICI 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.

No hi ha intervencions.

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per  majoria absoluta dels presents
[10  vots  favorables  dels  membres  del  grup  municipal  d’ERC  (10)  i  7
abstencions de No Adscrits (3); del PSC (2); del PPC (1) i d’ICV-EUiA (1)],

             
             ACORDA:

Identificació de l’expedient 

Expedient  número SEMC 9/2015,  relatiu  a la  modificació de crèdits  número
3/2015  del  pressupost  municipal  de  l’exercici  2015,  mitjançant  crèdits
extraordinaris.

DICTAMEN

Antecedents 

I.  L’Àrea de Serveis  Generals  ha  sol·licitat  dur  a  terme una modificació  de
crèdits per tal de poder realitzar unes despeses que no es poden demorar fins
a l’exercici  següent i  que en el  pressupost de la Corporació no hi  ha crèdit
previst. Es proposa una nova aplicació pressupostària,  22.4910.62600 Estesa
de fibra òptica d’ús compartit Electra i Ajuntament, per tal de portar a terme el
desenvolupament de la fibra òptica d’ús compartit entre Electra Caldense, SA i
l’Ajuntament. S’adjunta a l’expedient la sol·licitud amb l’ informe justificatiu.

II. Es detalla l’aplicació pressupostària que es crea, 22.4910.62600 Estesa de
fibra òptica d’ús compartit Electra i Ajuntament, finançada mitjançant la baixa
de crèdits de despeses no compromeses de l’aplicació 22.4910.76200 Conveni
fibra òptica Gallifa, les dotacions de les quals es consideren reductibles sense
pertorbació del servei respectiu.

Per tant, l’expedient que es presenta té per objecte aprovar una modificació de
crèdits mitjançant crèdits extraordinaris per un import total de 16.814,99 euros. 

III. Vist l’informe de la Intervenció Municipal.
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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  3/2015,  del
pressupost de l’Ajuntament de Caldes de Montbui de l’exercici  2015, per un
import  total  de 16.814,99 euros, segons el detall  següent,  on s’especifica la
previsió de la nova despesa i la seva font de finançament que és a càrrec de
baixa de crèdits de despeses d’una altra aplicació pressupostària.

Org. Prog. Econ. Descripció
Crèdits
extraordinaris

Baixa  crèdits
per anul·lació 

22 4910 62600
Estesa  de  fibra  òptica  d’ús
compartit Electra i Ajuntament 16.814,99

22 4910 76200 Conveni fibra òptica Gallifa 16.814,99

     
                                                                 Total modificació:  16.814,99 €

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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7.  ACCEPTAR  LA  CESSIÓ  GRATUÏTA  DEL  FONS  FOTOGRÀFIC  DEL
SENYOR GUILLEM AYORA MAY I APROVAR EL CONTINGUT ÍNTEGRE I
LA SIGNATURA DEL CONVENI A FAVOR DE L'AJUNTAMENT DE CALDES
DE MONTBUI. EXPEDIENT NÚM. SGGE-N228-2015-0001.

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, bé l'Ajuntament ha arribat a un acord amb el senyor Guillem Ayora,
una persona molt coneguda i molt estimada en el nostre municipi que durant
molts anys ha documentat gràficament l'evolució quotidiana del nostre municipi.
Per tant, enteníem que és un fons que val la pena que formi part del fons del
nostre  arxiu  històric,  d'un  gran  valor  pels  calderins  i  les  calderines  i  vull
destacar  que aquesta cessió en Guillem ens la  fa  gratuïta,  il·limitada en el
temps i amb especial menció que ningú pot obtenir cap lucre a través de la
utilització d'aquest fons. 
Per tant, estem immensament agraïts a en Guillem, a la seva família i estem
molt contents que aquesta feina de tants i tants anys i aquesta passió de tants i
tants anys  per  la  fotografia  i  a  l'hora pel  nostre poble,  doncs pugui  quedar
custodiada en bones mans a l'arxiu municipal i, per tant, passi a forma part del
patrimoni de tots nosaltres.
Hi ha alguna intervenció? Senyor Olóndriz.”

Pren la paraula el senyor Olóndriz:
“Com bé has dit, en Guillem és una persona molt estimada a Caldes i des de fa
molts  anys.  Tants  anys  fent  fotografies  per  tothom,  però  especialment  pel
Setmanari Montbui, doncs quin millor lloc que l'arxiu municipal perquè aquestes
fotografies, el seu fons fotogràfic, anessin a parar.
Jo  recordo  que  en  Guillem quan  parlava  d'això,  perquè  n'ha  parlat  moltes
vegades i a més amb molta passió, sempre deia: “jo el que vull és que les fotos
no quedin en un calaix, m'es igual qui les tingui” ja li agradava l'arxiu municipal,
no? Però el que vull que siguin de tots els ciutadans, que tots els ciutadans hi
tinguin accés, i evidentment la millor manera és un fons públic, un arxiu públic i
municipal.
Per tant, també demanaria que en la mesura que sigui possible que aquest
accés fos al més aviat possible, evidentment salvaguardant tots els drets que
s'han de tenir i la cura que hi ha d'haver-hi pels originals, però tan aviat com
puguem fem alguna cosa perquè realment aquell neguit, aquella voluntat d'en
Guillem sigui real. 
Per tant, felicito el fet, sobretot a en Guillem, el fet de la cessió i que aquesta
sigui a un arxiu públic.”
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Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, senyor Ortega.”

Pren la paraula el senyor Ortega:
“Gràcies senyor alcalde, bona nit, bé, no repetiré gaire més el que ha dit en
Pau  i  el  que  ha  dit  el  senyor  alcalde.  Evidentment  que  el  nostre  vot  serà
favorable a aquesta cessió de fotografies, aquest arxiu tan important del nostre
estimat  Guillem, i  sobretot  agrair-li  la seva cessió,  tant  a  ell  com a la seva
família per un volum tan gran de fotos i que com diu el senyor alcalde, reflecteix
la vida social calderina a través de la seva càmera. 
Per tant, el nostre vot serà favorable, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé, moltes gràcies, hi ha una feina prèvia a fer de classificació i en algun
cas de restauració potser  d'algun material,  però evidentment la  voluntat  del
govern municipal és posar-lo a disposició de la ciutadania al més aviat possible
i amb les millors condicions possibles.
Molt bé, 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 (10); de No Adscrits (3);
del PSC (2); del PPC (1) i d’ICV-EUiA (1)],

             
            ACORDA:

   
Identificació de l’expedient 

Número  d'expedient  SGGE-N228-2015-0001,  relatiu  a  la  donació  del  fons
fotogràfic i de la cessió de drets d'explotació del senyor Guillem Ayora May.

DICTAMEN

Antecedents 

I.  L'Ajuntament  de Caldes de Montbui,  a  través del  seu Arxiu  Municipal,  té
especial  interès en la  recuperació,  el  manteniment  i  la  difusió  del  patrimoni
documental i en el foment de la recerca de la història de la vila en qualsevol de
les seves vessants i èpoques. 
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II. El senyor Guillem Ayora May, en qualitat d'autor i propietari de les fotografies
i dels drets d'explotació, ha expressat la voluntat de donar el seu fons fotogràfic
i de cedir els seus drets d'explotació a l'Ajuntament de Caldes de Montbui.

III. Així mateix, el senyor Guillem Ayora May posa com a úniques condicions
que no es faci cessió dels drets d'explotació a tercers amb ànim de lucre i que
es garanteixi l'accés i la reproducció de la seva obra per part de la seva família
directa.

IV.  En data 5 de març de 2015 la directora de l'Arxiu Municipal, senyora Esther
Sánchez Alameda, ha emès un informe, en el qual hi consta, entre altres, que
examinat el  fons fotogràfic objecte de la cessió,  des de l'Arxiu Municipal es
proposa  l'acceptació  del  fons  esmentat  per  la  seva  rellevància  a  l'hora  de
documentar gràficament les últimes dècades del S. XX a Caldes de Montbui.

V. En data 11 de març de 2015 el tècnic d'administració general de l'àrea de
Serveis Generals, senyor Antoni Campelo i Rodríguez, ha emès l'informe jurídic
favorable que consta a l'expedient administratiu.

Fonaments de dret

- Reglament de l'Arxiu Municipal de Caldes de Montbui.

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

- Article 22.2.n de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de bases de règim
local, pel que fa a la competència del Ple Municipal per l'aprovació del conveni
atesa la seva durada indefinida.

- Article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, pel que fa a la capacitat auto-organitzativa.

- Article 52.2.n de la Llei 2/2003, de 28 d'abril, per la qual s'aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (LLMRLC), pel que fa a la
competència del Ple Municipal per l'aprovació del conveni atesa la seva durada
indefinida.

- Articles 28 i s.s. del decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament del patrimoni dels ens locals, pel que fa a la capacitat d'adquirir. 

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

Primer. Acceptar la cessió gratuïta,  de forma indefinida i sense límit territorial,
del fons fotogràfic del senyor GUILLEM AYORA MAY a favor de l'Ajuntament
de  Caldes  de  Montbui,  per  la  seva  rellevància  a  l'hora  de  documentar
gràficament les últimes dècades del S.XX a Caldes de Montbui.

Segon.  Aprovar el contingut íntegre i la signatura del conveni, i el seu annex,
entre  l’Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui  i  el  senyor  Guillem  Ayora  May,
d'acord  amb  les  condicions  que  consten  a  l'esmentat  conveni,  el  qual  es
signarà a l'efecte, i que consta a l'expedient administratiu.

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

Quart. Notificar aquest acord al senyor Guillem Ayora May, i als departaments
d'Intervenció municipal i de la Secretaria general a fi i efectes de la inclusió de
l'esmentat fons documental a l'Inventari de Béns Municipals.

8.  APROVAR  DEFINITIVAMENT  EL  PROJECTE  CONSTRUCTIU
RESTAURACIÓ  DEL  PONT  ROMÀNIC  I  LA  MURALLA  MEDIEVAL  I
INTEGRACIÓ  EN  LA  RUTA  TURÍSTICA  PASSEIG  DE  LA  RIERA  DE
CALDES DE MONTBUI. EXPEDIENT NÚM.TO102-2012-20.

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, bé, com vostès saben, el passeig de la riera és una de les actuacions
emblemàtiques dels darrers anys de recuperació de patrimoni històric i d'espai
natural i de posada a disposició d'aquest patrimoni per a la ciutadania i amb
aquest nou tram que serà de l'actual Can Rius, diguem des d'on estem fent
l'ascensor cap el Molí de l'Esclop, fins al pont Romànic incloent la restauració
d'aquest, doncs serà un passeig que guanyarà més en llargada. 
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El nostre objectiu és que aquest passeig ben aviat pugui anar de pont a pont,
del pont Romànic fins al pont de Sentmenat que serà, per tant, un tram d'una
llargada considerable,  però  sobretot  amb una quantitat  d'elements  històrics,
patrimonials i naturals molt important, que tindrà un atractiu no només cultural
patrimonial,  sinó que també turístic  i  que estem convençuts que actuacions
d'aquestes són actuacions que ens singularitzen com a municipi i ens fa ser un
municipi més atractiu des de molts punts de vista.
Aquesta obra la començarem el mes que ve, probablement cap a mitjans del
mes d'abril.
Hi ha alguna intervenció? Senyor Ortega.”

Pren la paraula el senyor Ortega:
“Bé,  només  manifestar  el  sentit  del  nostre  vot  que  serà  favorable,  amb
coherència amb l'aprovació inicial d'aquest fet, gràcies.”

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

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

             
             ACORDA:

Identificació de l’expedient 

Expedient  número  TO102-2012-000020,  relatiu  a  l'aprovació  definitiva   del
projecte  constructiu  “Restauració  del  pont  romànic  i  la  muralla  medieval  i
integració en la ruta turística Passeig de la Riera” de Caldes de Montbui.

DICTAMEN

Antecedents 

I. El Ple de l'Ajuntament, en data 30 d'octubre de 2014, va aprovar inicialment
el projecte constructiu “Restauració del pont romànic i  la muralla medieval  i
integració  en  la  ruta  turística  Passeig  de  la  Riera”  de  Caldes  de  Montbui,
redactat  per  l’enginyer  de camins,  canals i  ports  senyor  Manuel  Reventós  i
Rovira amb un pressupost per contracte de 675.576,67 euros (IVA 21% inclòs).
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II. Aquest acord ha estat sotmès a un tràmit d’informació pública de trenta dies,
mitjançant  la  publicació  del  corresponent  anunci  al  BOPB  de  data  17  de
novembre  de 2014  i  al  Tauler  d’anuncis  de  l’Ajuntament,  sense  que  s’hagi
formulat cap al·legació o reclamació, segons s'acredita amb la diligència emesa
pel cap de l'àrea de Serveis Territorials en data 13 de març d'enguany.

III. En data 13 de març de 2015 el tècnic d'administració general de l'àrea de
Serveis Territorials ha emès l'informe jurídic favorable.

Fonaments de dret

I.- 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, a l'efecte que el projecte pugui ser examinat, i en el
seu cas, es formulin les al·legacions que es considerin pertinents.

II.- Article 38.1 ROAS: 

“L'aprovació dels projectes d'obres ordinàries correspon als diferents òrgans
dels  ens  locals,  segons  la  distribució  de  competències  en  matèria  de
contractació que estableix l'article 264 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya,  llevat  que  l'execució  d'aquests  comporti  l'execució  forçosa;  en
aquest cas han de ser aprovats pel ple de la corporació.”

III.- Article 38.2 ROAS:

“L’acord d’aprovació definitiva del projecte s’ha de publicar en el Butlletí Oficial
de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al butlletí
informatiu local, si n’hi ha, i s’ha d’inserir al tauler d’anuncis de la corporació.”

IV.-  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. Però en el  present supòsit,  i
tenint en compte que per l'execució d'aquest projecte comporta l'expropiació
forçosa de  102,65 m2 l'òrgan competent per l'aprovació d'aquest projecte és el
Ple.
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Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer.  Aprovar  definitivament  el  projecte  constructiu  “Restauració  del  pont
romànic i  la  muralla  medieval  i  integració en la  ruta turística  Passeig de la
Riera” de Caldes de Montbui, redactat per l’enginyer de camins, canals i ports
senyor  Manuel  Reventós  i  Rovira,  amb  un  pressupost  per  contracte  de
675.576,67 euros (IVA 21% inclòs).

Segon. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i inserir aquest  anunci al tauler d’anuncis
de la corporació.

9.  APROVAR  PROVISIONALMENT  LA  MODIFICACIÓ  PUNTUAL  DE  LA
NORMATIVA  URBANÍSTICA  DEL  PLA  D’ORDENACIÓ  URBANÍSTICA
MUNICIPAL,  REFERENT  A  L'ARTICLE  193  DE  LA  NORMATIVA
URBANÍSTICA. EXPEDIENT NÚM.TP202-2014-13.

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 [17 vots
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); de No Adscrits (3);
del PSC (2); del PPC (1) i d’ICV-EUiA (1)],

             
             ACORDA:

Identificació de l’expedient 

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

DICTAMEN
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Antecedents 

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

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

III.  L'objectiu  d'aquesta  modificació  és  la  correcció  del  redactat  normatiu
d'aquest article finalment publicat al DOGC amb motiu d'una errada material,
alhora que també es proposa la supressió d'un paràgraf confús i contradictori
amb la condició dels sòls que aquest regula.

IV. El  Ple de l'Ajuntament en data 23 de desembre de 2014, va prendre el
següent acord:

“Primer. Aprovar inicialment la modificació puntual de la normativa urbanística del Pla
d’Ordenació  Urbanística  Municipal,  aprovat  definitivament  per  la  Comissió
d’Urbanisme de Barcelona de data 18 de juny de 2009 (publicat en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya de data 17 de juliol de 2009) referent a l'article 193 de la
normativa urbanística.

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

Tercer.  Notificar aquests acords als interessats.”

V. L’anunci d’aprovació inicial es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya de data 20 de gener de 2015 ( núm. 6792), en el Butlletí Oficial
de la Província de 22 de gener de 2015, en el diari Ara de data 16 de gener de
2015 i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

27



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

VI.  Durant  el  termini  d’exposició  al  públic  no  s’ha  produït  cap  al·legació  ni
reclamació, segons s'acredita  amb la  diligència emesa pel  cap de l'àrea de
Serveis Territorials en data 2 de març d'enguany.

VII. En data 2 de març de 2015 el tècnic d'administració general de l'àrea de
Serveis Territorials ha emès l'informe jurídic favorable.

Fonaments de dret

- Article 98 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei d’Urbanisme.

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer.  Aprovar  provisionalment  la  modificació  puntual  del  Pla  d’Ordenació
Urbanística Municipal,  aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de
Barcelona  de  data  18  de  juny  de  2009  (publicat  en  el  Diari  Oficial  de  la
Generalitat de Catalunya de data 17 de juliol de 2009) , referent a l'article 193
de la normativa urbanística.

Segon. Elevar diligenciat l'expedient de modificació puntual del pla d’ordenació
urbanístic  municipal  de  Caldes  de  Montbui  referent  a  l'article  193  de  la
normativa urbanística a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per a
la seva aprovació definitiva.

28



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

10. APROVAR LA VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTIC MUNICIPAL DE CALDES
DE  MONTBUI  REFERENT  AL  SISTEMA  DE  COMUNICACIONS  DE  LA
XARXA  VIÀRIA  TERRITORIAL  IV  CINTURÓ  (CLAU  CR).  EXPEDIENT
NÚM.TP202-2014-2.

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

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

Pren la paraula el senyor Personat:
“Gràcies senyor  alcalde,  bona nit,  bona tarda a tots.  Aquest  text  refós que
portem avui a aprovació, no és res més que vam fer la desqualificació dels
terrenys que abastava el Quart Cinturó, i llavors hi havia una afectació d'unes
possibles vies també ferroviàries o bé de carreteres que també estava marcat
pel  Pla  Metropolità,  llavors  vam  fer  l'afectació  dels  terrenys  aquests,  vam
desafectar  els  terrenys  del  Quart  Cinturó  i  vam  fer  l'afectació  del  Pla
Metropolità. A l'hora d'enviar-ho a Urbanisme ens van demanar que féssim un
estudi  paisatgístic,  no?  Evidentment,  com que  nosaltres  no  havíem  marcat
aquesta  reserva  de  via,  vam dir  que  en  el  seu  dia  suposàvem que  l'Àrea
Metropolitana  ja  havia  fet  aquesta  reserva  o  aquest  estudi  i  que,  per  tant,
creiem que no corresponia. 
Ells van continuar pensant que s'havia de fer i que, en cas que no féssim cap
reserva, que com era una cosa feta per l'Àrea Metropolitana, que no calia que
nosaltres féssim res, i evidentment nosaltres hem hagut que fer això, res. 
Han desafectat els terrenys del Quart Cinturó i han continuat deixant-lo igual,
amb  afecció  viària,  però  sense  afectació  dels  terrenys  d'aquesta  afectació
viària  i,  per  tant,  hem  hagut  de  modificar  els  plànols  que  hi  havien  allà
d'afectació i els han desafectat.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, alguna intervenció sobre aquest punt? Sí? Senyor Olóndriz.”

Pren la paraula el senyor Olóndriz:
“Sé que em repeteixo, perquè sempre dic el mateix, l'únic que les decisions que
interessen sobre el Quart Cinturó són aquelles que desestimin el Quart Cinturó,
aquesta ens afecta només al terme de Caldes, però bé, jo votaré a favor amb el
benentès aquest que no al Quart Cinturó en qualsevol cas.”
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Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, doncs 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 (10); de No Adscrits (3);
del PSC (2); del PPC (1) i d’ICV-EUiA (1)],

             
             ACORDA:
         

Identificació de l’expedient 

Expedient número TP202-2014-000002, relatiu a la verificació del text refós de
la modificació puntual del pla d’ordenació urbanístic municipal de Caldes de
Montbui, referent al sistema de comunicacions de la xarxa viària territorial IV
cinturó (clau CR).

DICTAMEN

Antecedents 

I. En data 29 de gener de 2015, el Ple de l'ajuntament va prendre els següents
acords:

“Primer.  Aprovar  provisionalment  la  modificació  puntual  del  Pla  d’Ordenació
Urbanística Municipal, aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de
Barcelona  de  data  18  de  juny  de  2009  (publicat  en  el  Diari  Oficial  de  la
Generalitat de Catalunya de data 17 de juliol de 2009), referent al sistema de
comunicacions de la xarxa viària territorial IV cinturó (clau CR).

Segon.  Elevar  diligenciat  l'expedient  de  modificació  puntual  del  Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal  referent al sistema de comunicacions de la
xarxa viària territorial IV cinturó (clau CR) a la Comissió Territorial d’Urbanisme
de Barcelona per a la seva aprovació definitiva.”

II.  L'objecte  del  Text  refós  és  incorporar  les  determinacions  acordades
verbalment en la reunió amb l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental
de  Barcelona  com a  conseqüència  dels  requeriments  emesos  per  aquesta
oficina de dates 15 de gener i 9 de febrer de 2015,  determinacions que van ser
consensuades amb tècnics dels Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a
Barcelona, en el sentit de no qualificar la reserva viària com sistema urbanístic
per tal de no alterar la qualificació del sòl no urbanitzable als efectes del que
determina  la  Llei  6/2009,  de  28  d'abril,  d'avaluació  ambiental  de  plans  i
programes.
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III. Aquest text refós incorpora les modificacions següents:

• Memòria: S'incorpora un nou apartat justificatiu de l'objecte d'aquest text
refós (apartat 0) i es modifiquen parcialment els redactats dels apartats
7, 8 i 9.

• Normativa: S'incorpora la modificació dels articles 170, 171, 173, 323 i
324.

• Plànols:  Es rectifiquen els plànols de proposta coherentment amb les
consideracions i  determinacions de la memòria i  la normativa del text
refós.

• Annexos: S'incorporen els informes recaptats als organismes sectorials
corresponents.

IV. En data 16 de març de 2015 el tècnic d'administració general de l'àrea de
Serveis Territorials ha emès l'informe jurídic favorable.

Fonaments de dret

Article 92 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost i modificat per la Llei 3/2012, el qual preveu en el seu
apartat 1.d)  el retorn de l'expedient, si no és complet o hi manca algun tràmit.  

L’article 52.2.c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril preveu la competència del Ple
per  l’aprovació  que  posi  fi  a  la  tramitació  municipal  dels  plans  i  altres
instruments d’ordenació urbanística.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Aprovar la verificació del Text refós de la modificació puntual del Pla
d’ordenació urbanístic municipal de Caldes de Montbui referent al sistema de
comunicacions de la xarxa viària territorial IV cinturó (clau CR) que incorpora
les  determinacions  acordades  amb  l'Oficina  Territorial  d'Acció  i  Avaluació
Ambiental de Barcelona  consensuades amb tècnics dels Serveis Territorials de
Territori i Sostenibilitat a Barcelona del Departament de territori i Sostenibilitat. 

Segon. Trametre, a la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, el document del
text refós de la modificació puntual del Pla d’ordenació urbanístic municipal de
Caldes de Montbui  referent  al  sistema de comunicacions de la  xarxa  viària
territorial IV cinturó (clau CR), degudament diligenciat, per la seva aprovació
definitiva.
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11. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LA FITXA DESCRIPTIVA RELATIVA
AL  LLOC  DE  TREBALL  SG001,  SECRETARI/ÀRIA,  CAP  D'ÀREA  DE
SERVEIS  GENERALS,  DE  L'AJUNTAMENT  DE  CALDES  DE  MONTBUI.
EXPEDIENT DE RECURSOS HUMANS.

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  majoria absoluta dels presents
[10  vots  favorables  dels  membres  del  grup  municipal  d’ERC  (10)  i  7
abstencions de No Adscrits (3); del PSC (2); del PPC (1) i d’ICV-EUiA (1)],

             
             ACORDA:

Identificació de l’expedient 

Expedient de Recursos Humans, relatiu a la modificació del lloc de treball de
Secretari/ària d’Habilitació Nacional de l’Ajuntament de Caldes de Montbui.

DICTAMEN

Antecedents 

I.  S’ha modificat la fitxa descriptiva del lloc de treball  SG001, secretari,  cap
d’àrea  de  Serveis  Generals,  excloent  de  les  seves  funcions,  la  funció  21
“Exercir  la  defensa  jurídica  de  la  Corporació  davant  els  contenciosos
administratius que es puguin presentar.”

II. Com a conseqüència d’aquesta modificació, s’ha procedit a la valoració del
lloc de treball per la Comissió de Valoració de Llocs de Treball, d’acord amb el
sistema de valoració aprovat a l’Acord de Condicions de Treball dels Empleats
Públics de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, sense que els representants de
l’Ajuntament  i  el  representants  dels  empleats  hagin  arribat  a  un  acord  al
respecte. S’adjunten a aquesta proposta les actes de la Comissió de Valoració
de Llocs de Treball del dies 9 i 13 de març de 2015.

III. L’acord de Condicions de Treball dels Empleats Públics de l’Ajuntament de
Caldes de Montbui, disposa en el seu article 17è:  “Aquesta valoració de llocs
de treball  no serà d’aplicació als empleats del cos de la policia local, inclòs
l’agent rural, els quals ja tenen la seva pròpia valoració de llocs de treball i que
regula  l’annex  de  la  policia  local  d’aquest  acord,  i  els  llocs  de  treball  que
superin els 739 punts de la valoració de llocs de treball.”
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IV. En base a aquest precepte, i amb la reducció del contingut de les funcions
del lloc de treball, es proposa la modificació del complement específic del lloc
de treball de secretari/ària, cap d’àrea de Serveis Generals, que passarà de
3.374,81.- euros mensuals, a 2.768,59.- euros mensuals, per catorze pagues.

Fonaments de dret

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

L’article 29 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, del Reglament del
personal al servei de les entitats locals.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Aprovar la fitxa descriptiva del lloc de treball SG001 Secretari/ària, que
s’acompanya a la proposta. 

Segon. Modificar el complement específic del lloc de treball el qual passarà a
ser de  3.374,81.- euros mensuals, a 2.768,59.- euros mensuals, per catorze
pagues, segons annex 1 que acompanya  a la proposta.

Tercer. Publicar la modificació de la relació de llocs de treball al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona.

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

Des del número 117, de data 16 de febrer de 2015, fins al número 288, de data
13 de març de 2015.
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13. DESPATX ORDINARI.

No hi ha intervencions.

14. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS.

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Comencem pel senyor Olóndriz.”

Pren la paraula el senyor Olóndriz:
“Gràcies, un comentari que es deriva amb una petició, amb un prec, no? 
L'altre dia ens vàreu presentar un bon treball que s'ha fet durant els darrers
mesos,  el  treball  del  Pla  Estratègic  Horitzó  2025,  evidentment  en  aquests
treballs hi hem participat diferents persones de Caldes, des de polítics, tècnics i
ciutadans i  segurament és un treball  interessant i  voldria dir que globalment
positiu, dic segurament perquè cal poder-lo llegir amb tota la seva extensió.
Per  tant,  d'entrada,  res  a  dir  del  treball,  segurament  hi  haurà  coses  que
m'agradaran més a mi personalment, i altres coses que inclús no m'agradaran,
però res a dir. És una bona feina.
També  en  aquesta  reunió  se'ns  va  comunicar  la  intenció  de  portar-ho  a
aprovació al ple, al proper ple, aquest document. La reflexió que jo faig i que
crec que són raons suficients i de pes, és -i que deriven en la meva petició que
no es  faci  l'aprovació  en  el  proper  ple,  que recordem que és  el  darrer  ple
d'aquesta legislatura- que es faci l'aprovació passades les eleccions, però no
sols no immediatament, sinó  passades les eleccions i després d'haver estat
donat  a  conèixer  a  la  població,  per  donar  la  possibilitat  i  que  a  més  és
l'obligació  que  la  població  de  Caldes  faci  seu  d'una  manera  complerta  o
majoritària aquest Pla Estratègic. 
Recordem que aquest Pla Estratègic, després de tota la feina feta, es deriva
amb vuitanta-set actuacions concretes en el municipi de Caldes i crec que és
de rebut que encara que només és un document de treball, però que concreta
molt les actuacions, que la ciutadania en sigui, no solament coneixedora, sinó
que pugui expressar de nou la seva voluntat o el seu criteri.

Em direu i vàreu dir: “ és que ja hi ha participat molta gent” i cert, jo he comptat
que hi ha participat dels 18.000 habitants de Caldes, 524 persones, cap nen,
però  si  anem  a  mirar  una  mica  més  aquests  números,  d'aquestes  524
persones, 389 se'ls hi va fer una enquesta telefònica, no dic que no sigui vàlida
aquesta manera de participar, però evidentment aquestes 389 persones només
saben el que se'ls hi va preguntar, no saben res dels 87 punts.
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La resta de 135, vista la llista, perquè ens la veu fer arribar, veiem que hi ha 23
repetits, per tant ja no són 135 sinó 112 persones, i d'aquestes 112 persones hi
ha molts tècnics, molts polítics i molta gent que està en diferents àmbits de la
població, que podríem anomenar la gent activa, la gent interessada o la gent
senzillament, per diferents causes, coneixedora del tema.
O sigui  que resumim a 112 persones els coneixedors d'aquests 87 punts,  i
evidentment aquestes 112 persones ho hauran explicat als seus, jo ho he fet
amb els meus, per dir-ho d'alguna manera, per entendre'ns. Però crec que és
just que fem extensible a tothom aquest coneixement, perquè la millor manera
que un pla estratègic sigui assumit i pugui anar cap endavant és que la majoria
de la  població el  consideri  com a seu i  no sigui  una cosa que al  final  112
persones han fet i que ens entreguen a la ciutadania sempre expectant de què
ens ofereixen des de dalt, no? 
Hi ha una altra raó, aquesta diria que és la important i la de pes, insisteixo que
no és el contingut, perquè el contingut no en faig cap crítica en aquest moment,
l'altra raó és que faltaran pocs dies per les eleccions municipals i també seria
bo que un document d'aquest tipus en el qual s'aproven 87 punts, quedi el més
clarament i diàfanament separat del que és una disputa electoral, legítima per
altra banda. Però seria una pena que per aquesta disputa electoral, potser en el
proper ple ens estiguem mig barallant o mig discutint  o potser no es pugui
aprovar per unanimitat, quan seria bo que així fora.
Per altra banda, de cap d'aquestes situacions voldria desmerèixer la feina feta
per qui l'ha fet i la regidora que ha estat al capdavant, jo entenc que també hi
ha un orgull personal de començar una feina i poder-la acabar, però bé, també
sabem  que  la  nostra  tasca  política  transcendeix  de  les  nostres  estades
temporals aquí, no? I que comencem feines que són per a la ciutadania, que
les acabaran altres, moltes vegades. El meu reconeixement ja el tens, vull dir
que si serveix d'alguna cosa la meva petició, encara que m'hagi allargat, és
concreta en el sentit de demanar-vos el deixar-ho per més endavant i parlem-
ne tots una mica més.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, seguim amb les intervencions, hi havia el senyor Ortega.”

Pren la paraula el senyor Ortega:
“Gràcies de nou, bé, primer demanar disculpes per l'acte que esmentava el
Pau. El nostre grup no va poder assistir, era jo el responsable d'assistir i vaig
interpretar malament la publicació a la pàgina web que es suspenien els actes
públics i vaig interpretar que no es faria. 
Vull  dir  que  va  ser  una  errada  meva  personal,  però  en  nom del  grup  vull
demanar disculpes per la nostra absència.
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I  ara ve la pregunta que tenia, és una pregunta d'un ciutadà. Hem vist  que
últimament  s'han  posat  o  s'han  habilitat  vàries  zones  d'aparcament  per
persones amb mobilitat reduïda, hi ha algunes que són personalitzades amb la
matrícula  i  volíem saber  quins  criteris  s'han fet  servir  per  atorgar  aquestes
places d'aparcament.”

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

Pren la paraula la senyora Pou:
“Gràcies, senyor Pineda, li vull fer, com a dona i com a regidora un prec, i és
que li  demano si  us  plau  que no es  torni  a  fer  pública  a  la  ciutadania  les
situacions personals de cap regidor que no conformem el govern, i li dic si us
plau perquè m'han arribat molts comentaris, no cal que li digui quins, però no
cal que tampoc li recordi quins són els drets fonamentals que tenim totes les
persones, amb el dret a l'honor, a la intimitat i a la família, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé, pel que fa al prec del senyor Olóndriz, en prenem nota, però la decisió
es prendrà quan es conformi l'ordre del dia de la propera Comissió Informativa,
en tot cas, ja van quedar clares algunes posicions, entre elles la seva, en la
reunió que hi va haver l'altre dia. 
Pel  que  fa  a  l'atorgament  de  les  places  d'aparcament  per  persones  amb
mobilitat  reduïda  entenc  que  existeix  un  protocol  que  es  fa  entre  Serveis
Socials i la Policia, però no li puc donar el detall en aquests moments perquè
sincerament no ho conec al detall, però ja m'informaré i li faré arribar.
Hi ha alguna pregunta més? No? Doncs tanquem el ple aquí.”   

L’alcalde aixeca la sessió a les 20 hores i 40 minuts, de la qual cosa, com a
secretària accidental, estenc aquesta acta.

La secretària actal.                                              Vist i plau
                                                              L’alcalde

Montserrat Soley Artigas             Jordi Solé i Ferrando
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