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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió

Núm.:  1 / 2015
Caràcter: Ordinari 
Data:  29 de gener 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
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

No assistents
Sara Marcé Adrián, regidora

Secretari

Montserrat Soley Artigas, secretària actal.
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0. Incorporar d’urgència una moció dins de l’ordre del dia.

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

-Moció que presenta el grup municipal d'ERC al Ple de l'Ajuntament de suport
al jove sahrauí Hassanna Aalia, després de la situació d'expulsió dictada pel
govern espanyol.

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [16 vots
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); de CIU (3); del PSC
(2); del PPC (1) i d’ICV-EUiA (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 23 de desembre 2014.

2.  Aprovar  els  dos  diumenges  o  festius  addicionals  amb  obertura
comercial autoritzada per a l'any 2015 a Caldes de Montbui, el 15 de març
de 2015 i el 29 de novembre de 2015. Exp. número 4.5/2015 de Comerç.

3.  Aprovar  provisionalment  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).  Exp.
número TP202-2014-2.

4.  Aprovar  provisionalment  la  modificació  puntual  del  Pla  d’Ordenació
Urbanístic Municipal de Caldes de Montbui, referent a diversos articles del
títol VI: Regulació i desenvolupament del sòl no urbanitzable.
Exp. número TP202-2014-14.

5.  Aprovar  provisionalment  la  modificació  puntual  del  Pla  d’Ordenació
Urbanística  Municipal  de  Caldes  de  Montbui,  referent  a  la  qualificació
urbanística   dels  terrenys  ocupats  per  l'edifici  de  l'associació  Ateneu
Centre Democràtic i Progressista (clau E4). Exp. número TP202-2014-18.

6.  Aprovar la verificació del Text refós de la modificació puntual del Pla
d’ordenació  urbanístic  municipal  de  Caldes  de  Montbui  pel  canvi  de
classificació urbanística d’uns terrenys destinats a sistemes urbanístics
al Raval Canyelles que incorpora les prescripcions derivades de l'acord
de  la  Comissió  Territorial  d'Urbanisme  de  Barcelona  de  data  18  de
desembre de 2014. Exp. número TP202-2011-7.
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7. Ratificar inicialment la modificació dels estatuts del Consorci per a la
Defensa del Riu Besòs. Exp. número TX499-2012-336.

8.  Ratificar inicialment la modificació dels estatuts del Consorci per a la
gestió dels residus del Vallès Oriental. Exp. número TX103-2015-15.

9. Desestimar en la seva integritat les reclamacions presentades per la
senyora Montserrat Romano i Bosch, en nom seu i en representació del
Grup Municipal del PPC, referent a l'acord de Ple de 25 de setembre de
2014, pel qual s'aprova l'Acord de funcionarització i la modificació de la
Plantilla i de la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Caldes de
Montbui. Exp. de Recursos Humans.

10. Donar compte al Ple de l’Informe de Tresoreria en matèria de morositat
comptable corresponent al 4t trimestre de 2014. Exp. numero 12/2014.

11. Donar compte al Ple de l’Informe sobre els indicadors en matèria de
morositat econòmica corresponent al 4t trimestre de 2014.
Exp. número 77/2014.

12. Mocions

12.1 Moció que presenta el grup municipal d'ERC al Ple de l'Ajuntament
de Caldes de Montbui d'impuls a les mesures de la transparència i  de
govern obert al consistori de la vila.

12.2  Moció que presenten els grups municipals de CIU i del PPC, al Ple de
l'Ajuntament de Caldes de Montbui per a la millora de la transparència
d’accés a la informació pública i normes de bon govern del consistori de
la vila.

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

14. Despatx ordinari

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

1.  APROVAR  L’ESBORRANY  DE  L’ACTA  DE  LA  SESSIÓ  PLENÀRIA
ORDINÀRIA ANTERIOR DE DATA 23 DE DESEMBRE 2014.

L’alcalde  obre  la  sessió  i  el  Ple,  per  unanimitat dels  presents  [16  vots
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); de CIU (3); del PSC
(2);  del  PPC (1) i  d’ICV-EUiA (1)],  aprova l’esborrany de l’acta de la sessió
anterior del dia 23 de desembre de 2014.

2.  APROVAR  ELS  DOS  DIUMENGES  O  FESTIUS  ADDICIONALS  AMB
OBERTURA COMERCIAL AUTORITZADA PER A L'ANY 2015 A CALDES DE
MONTBUI, EL 15 DE MARÇ DE 2015 I EL 29 DE NOVEMBRE DE 2015. EXP.
NÚMERO 4.5/2015 DE COMERÇ.

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

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [16 vots
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); de CIU (3); del PSC
(2); del PPC (1) i d’ICV-EUiA (1)],    
         

         ACORDA:
   
Identificació de l’expedient 

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

DICTAMEN

Antecedents 

I. La Generalitat de Catalunya aprova la Llei 3/2014, de 19 de febrer, d'horaris
comercials  i  de  mesures  per  a  determinades  activitats  de  promoció,  i
contempla,  en  la  disposició  addicional,  que  els  ajuntaments  puguin  tenir  la
possibilitat  de  substitució  de  dates  del  calendari  d'obertura  comercial
autoritzada, i en l'article 1.c) el nombre de diumenges i festius en què poden
romandre  oberts  els  establiments  comercials,  en  vuit,  més  dos  festius
addicionals que podrà fixar cada ajuntament.
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II.  L'Ordre  EMO/36/2014,  de  25  de  febrer,  estableix  el  calendari  d'obertura
comercial en diumenges i festius per als anys 2014 i 2015, que per a l'any 2015
són:

4 i 11 de gener.

5 de juliol.

12 d'octubre.

1 de novembre.

6, 8 i 20 de desembre,

i estableix com a termini màxim per comunicar les dates escollides a la Direcció
General de Comerç, el darrer dia del mes de febrer. 

III.  En cas de no comunicar els dos festius addicionals d'obertura comercial
autoritzada per a Caldes de Montbui, l'article 7 de l'Ordre, declara com a dates
escollides per a l'any 2015, el 2 i el 9 d'agost.

IV. En consulta realitzada a un total de  169 comerços de Caldes de Montbui,
més la Unió de Comerciants i Industrials de Caldes de Montbui (UCIC) sobre
els dos diumenges o festius addicionals d'obertura comercial per al 2015, ha
resultat que el 100 % de les respostes han coincidit, elegint els dies 15 de març
de  2015  i  29  de  novembre  de  2015  com  a  dates  coincidents  amb  els
diumenges  de  celebració  del  Mercat  de  l'Olla  i  la  Caldera  i  30è  Mercat
d'Artesans i,   la Fira  de Nadal  i  Mercat d'Artesans,  esdeveniments de gran
afluència de visitants al municipi.

Fonaments de dret

-  Ordre  EMO/36/2014,  de  25  de  febrer,  pel  qual  s'estableix  el  calendari
d'obertura dels establiments comercials en diumenges i  festius per als anys
2014 i 2015.

-  Llei  3/2014,  de  19  de  febrer,  d'horaris  comercials  i  de  mesures  per  a
determinades activitats de promoció.

- Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat
pressupostària i de foment de la competitivitat.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer.  Aprovar,  amb  el  suport  de  la  UCIC,  els  dos  diumenges  o  festius
addicionals amb obertura comercial autoritzada per a l'any 2015 a Caldes de
Montbui, el 15 de març de 2015 i el 29 de novembre de 2015.

Segon. Notificar l’acord a la Direcció General de Comerç de la Generalitat de
Catalunya abans del 28 de febrer de 2015.
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Tercer.  Notificar l’acord a la Unió de Comerciants i  Industrials de Caldes de
Montbui, a les persones interessades del comerç del municipi i al departament
de Promoció Econòmica d'aquest Ajuntament.

3. APROVAR PROVISIONALMENT 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). EXP. NÚMERO 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.

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [16 vots
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); de CIU (3); del PSC
(2); del PPC (1) i d’ICV-EUiA (1)],

         ACORDA:
   
Identificació de l’expedient 

Expedient número TP202-2014-000002, relatiu a l'aprovació provisional 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. 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.

Aquest POUM contempla dins del sistema de comunicacions de la xarxa viària
territorial  els  sòls  afectats  pel  traçat  del  futur  IV cinturó.  A aquest  efecte el
POUM qualifica aquests terrenys com Reserva Viària (CR) i el seu traçat ve
determinat en els corresponents plànols d'ordenació.

II.  Es  tracta  d'una  infraestructura  territorial  d'àmbit  supramunicipal,  per  tant
competència  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  que  depèn  de  la  Dirección
General de Carreteras del Ministerio de Fomento per quan l'Estat espanyol n'és
l'administrador titular.
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III. Aquesta reserva suposa una sèrie d'inconvenients en el desenvolupament
industrial de Caldes de Montbui ja que part dels terrenys afectats per aquesta
reserva viària són parcel·les industrials. També es veuen afectades un conjunt
de parcel·les consolidades de la urbanització Lledoners.

IV.  El  Ministerio  de  Fomento  ha  manifestat  a  aquest  Ajuntament,  arran
d'informes  sol·licitats  amb  motiu  de  la  sol·licitud  de  diferents  llicències
ambientals d'activitats, que no té cap intenció de promoure l'execució d'aquesta
infraestructura dins la reserva viària que contempla el POUM amb la qual cosa
no té cap sentit mantenir l'afectació territorial corresponent.

V. L'eliminació d'aquesta reserva viària haurà d'adaptar-se a les determinacions
del Pla territorial metropolità de Barcelona (PTMB) al qual es subordina i per
tant, el POUM haurà d'incorporar les reserves per fer efectius els elements de
la  xarxa  viària  proposats  pel  PTMB,  que  és  l'instrument  que  concreta  les
determinacions del  Pla d'infraestructures del  transport  a  Catalunya a l'àmbit
metropolità de Barcelona.

D'acord amb les determinacions de l'article 4.13 de la normativa del PTMB, la
modificació puntual proposa, a més a més de l'eliminació de la reserva viària
contemplada  en  la  cartografia  del  POUM vigent,  incorporar  el  traçat  de  la
reserva viària de la denominada Ronda del Vallès determinat als plànols núm.
3.3 i 3.4 del PTMB.

VI. El Ple de l'ajuntament en la sessió de data 27 de novembre de 2014, va
acordar aprovar inicialment la modificació puntual del POUM referent al sistema
de comunicacions de la xarxa viària territorial IV cinturó (clau CR).

VII. Aquest acord ha estat publicat al DOGC de data 10 de desembre de 2014,
al BOPB de data 15 de desembre de 2014, al diari Ara de data 18 de desembre
de 2014, 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. 

VIII. Transcorregut el termini d’un mes previst en l’article 85.5 del Text refós de
la Llei d’urbanisme des de la sol·licitud dels següents informes:

 Demarcación  de  carreteras  del  Estado  en  Catalunya  (Ministerio  de
Fomento).

 Agència Catalana de l'Aigua (ACA) de la Secretaria de Medi Ambient i
Sostenibilitat.

 Serveis Territorials de Carreteres de Barcelona de la Secretaria General
de Territori i Sostenibilitat.
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 Departament  d'Agricultura,  Ramaderia,  Pesca,  Alimentació  i  Medi
Natural.

 Departament competent en matèria de medi ambient.

i  sense  que  la  legislació  sectorial  demani  un  altre  termini,  els  diferents
organismes no han emès cap informe.

IX. En data 19 de gener de 2015, s'ha emès un informe jurídic favorable del
Tècnic d'Administració General de Serveis Territorials.

Normativa aplicable

Text  Refós  de  la  Llei  d’Urbanisme,  aprovat  Decret  Legislatiu  1/2010,  de  3
d’agost i modificat per la Llei 3/2012.

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

De  conformitat  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
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.
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4. APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
D’ORDENACIÓ  URBANÍSTIC  MUNICIPAL  DE  CALDES  DE  MONTBUI,
REFERENT  A  DIVERSOS  ARTICLES  DEL  TÍTOL  VI:  REGULACIÓ  I
DESENVOLUPAMENT DEL SÒL NO URBANITZABLE.
EXP. NÚMERO TP202-2014-14.

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

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per  majoria absoluta dels presents
[12 vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9) i de CIU (3);
i 4 abstencions del PSC (2); del PPC (1) i d’ICV-EUiA (1)],

             
         ACORDA:

   
Identificació de l’expedient 

Expedient número TP202-2014-000014, relatiu a l'aprovació provisional de la
modificació  puntual  del  Pla  d’Ordenació  Urbanístic  Municipal  de  Caldes  de
Montbui, referent a diversos articles del títol VI: Regulació i desenvolupament
del sòl no urbanitzable.

DICTAMEN

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.  L'aplicació  de  la  normativa  del  vigent  Text  refós  del  POUM així  com la
voluntat  municipal  d'incorporar  algunes  mesures  que  no  s'hi  recullen
actualment, ha provocat la necessitat de modificar alguns punts de l'actual Text
refós, per precisar amb més detall alguns aspectes del seu contingut, per a la
millora del redactat actual o per a la correcció d'errades.

III. La modificació que es proposa  afecta tant a les disposicions generals (Títol
VI, Secció 1) com a part de l'articulat de zonificació (Títol VI, Seccions 3,4 i5).
Per tant l'àmbit d'actuació de la modificació es correspon amb la totalitat del sòl
no urbanitzable del municipi.

9



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

IV. El Ple de l’Ajuntament, en data 30 d'octubre de 2014, va aprovar inicialment
la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal de Caldes de
Montbui, referent a diversos articles del títol VI: Regulació i desenvolupament
del sòl no urbanitzable.

V. Aquest acord ha estat publicat al DOGC de data 11 de novembre de 2014, al
BOPB de data 17 de novembre de 2014, al diari  Ara de data 11 de novembre
de 2014, 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. 

VI. En data 15 de gener de 2015, el Tècnic d'Administració General de Serveis
Territorials ha emès un informe jurídic favorable.

Normativa aplicable

Text  Refós  de  la  Llei  d’Urbanisme,  aprovat  Decret  Legislatiu  1/2010,  de  3
d’agost i modificat per la Llei 3/2012.

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  diversos
articles del títol VI: Regulació i desenvolupament del sòl no urbanitzable.

Segon.  Elevar  diligenciat  l'expedient  de  modificació  puntual  del  Pla
d’Ordenació  Urbanística  Municipal  referent  a  diversos  articles  del  títol  VI:
Regulació i desenvolupament del sòl no urbanitzable a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva.
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5. APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
D’ORDENACIÓ  URBANÍSTICA  MUNICIPAL  DE  CALDES  DE  MONTBUI,
REFERENT  A  LA  QUALIFICACIÓ  URBANÍSTICA   DELS  TERRENYS
OCUPATS  PER  L'EDIFICI  DE  L'ASSOCIACIÓ  ATENEU  CENTRE
DEMOCRÀTIC I PROGRESSISTA (CLAU E4). EXP. NÚMERO TP202-2014-
18.

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

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [16 vots
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); de CIU (3); del PSC
(2); del PPC (1) i d’ICV-EUiA (1)],

             
         ACORDA:

   
Identificació de l’expedient 

Expedient número TP202-2014-000018, relatiu a la modificació puntual de la
normativa urbanística del  Pla d’Ordenació Urbanística Municipal  (POUM) de
Caldes de Montbui, referent a la qualificació urbanística dels terrenys ocupats
per l'edifici de l'associació Ateneu Centre Democràtic i Progressista (clau E4).

DICTAMEN

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.  S'ha constatat un desajust entre la realitat física de la finca ocupada per
l'edifici  de  l'Associació  Ateneu  Centre  Democràtic  i  Progressista  i  la
corresponent delimitació determinada al Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
(POUM).

III. L’objectiu  d’aquesta modificació és qualificar la totalitat de la parcel·la com
equipament cultural (clau E4), per tal de fer coincidir aquesta amb la totalitat de
l'equipament existent i possibilitar així els objectius que persegueix el POUM
amb motiu d'aquesta qualificació.
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IV. El Ple de l’Ajuntament, en data 24 de juliol de 2014, va aprovar inicialment la
modificació puntual de la normativa urbanística del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal referent a la qualificació urbanística dels terrenys ocupats per l'edifici
de l'associació Ateneu Centre Democràtic i Progressista (clau E4).

V. Aquest acord ha estat publicat al DOGC de data 22 de setembre de 2014, al
BOPB de data 25 de setembre de 2014, al diari  Ara de data 24 de setembre de
2014, 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. 

VI. En data 12 de gener de 2015, el Tècnic d'Administració General de Serveis
Territorials ha emès un informe jurídic favorable.

Normativa aplicable

Text  Refós  de  la  Llei  d’Urbanisme,  aprovat  Decret  Legislatiu  1/2010,  de  3
d’agost i modificat per la Llei 3/2012.

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 la qualificació
urbanística  dels  terrenys  ocupats  per  l'edifici  de  l'associació  Ateneu  Centre
Democràtic i Progressista (clau E4).

Segon.  Elevar  diligenciat  l'expedient  de  modificació  puntual  del  Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal  referent a la qualificació urbanística  dels
terrenys  ocupats  per  l'edifici  de  l'associació  Ateneu  Centre  Democràtic  i
Progressista (clau E4) a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per a
la seva aprovació definitiva.
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6.  APROVAR LA VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTIC MUNICIPAL DE CALDES
DE  MONTBUI  PEL  CANVI  DE  CLASSIFICACIÓ  URBANÍSTICA  D’UNS
TERRENYS  DESTINATS  A  SISTEMES  URBANÍSTICS  AL  RAVAL
CANYELLES  QUE  INCORPORA LES  PRESCRIPCIONS  DERIVADES  DE
L'ACORD  DE  LA  COMISSIÓ  TERRITORIAL  D'URBANISME  DE
BARCELONA DE DATA 18 DE DESEMBRE DE 2014. EXP. NÚMERO TP202-
2011-7.

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

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per  majoria absoluta dels presents
[12 vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9) i de CIU (3);
3 abstencions del PSC (2) i del PPC (1); i 1 vot en contra d’ICV-EUiA (1)],

  
         ACORDA:

Identificació de l’expedient 

Expedient número TP202-2011-000007, relatiu a la verificació del text refós de
la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal de Caldes de
Montbui  pel  canvi  de  classificació  urbanística  d’uns  terrenys  destinats  a
sistemes urbanístics al Raval Canyelles.

DICTAMEN

Antecedents 

I. El Ple de l'Ajuntament, en data 29 de maig de 2014, 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 canvi de
classificació  urbanística  d’uns  terrenys  destinats  a  sistemes  urbanístics  al
Raval Canyelles.

Segon.  Elevar  diligenciat  l'expedient  de  modificació  puntual  del  Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal  referent al canvi de classificació urbanística
d’uns  terrenys  destinats  a  sistemes  urbanístics  al  Raval  Canyelles  a  la
Comissió  Territorial  d’Urbanisme  de  Barcelona  per  a  la  seva  aprovació
definitiva.”

13



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

II.  La Comissió Territorial  d'Urbanisme de Barcelona, en la sessió de 18 de
desembre de 2014, va prendre el següent acord:

“-1 Retornar a l'Ajuntament de Caldes de Montbui l'expedient de Modificació
puntual  del  Pla d'Ordenació Urbanística municipal  pel  canvi  de classificació
urbanística d'uns terrenys destinats a sistemes urbanístics al Raval Canyelles,
promoguda i tramesa per l'Ajuntament, per tal que es completi amb l'avaluació
ambiental  de  plans  i  programes  en  compliment  de  l'informe  de  l'Oficina
Territorial  d'Acció  i  Avaluació  Ambiental,  18  de  desembre  de  2014,  o  bé
s'acrediti la no subjecció a l'esmentada tramitació ambiental.

-2  Indicar  a  l'Ajuntament  que  el  subsegüent  acord  restarà  supeditat  a  la
presentació d'un text refós per triplicat, degudament verificat i diligenciat per
l'òrgan  que  ha  aprovat  provisionalment  el  document,  que  incorpori  les
prescripcions següents:

2.1 Cal establir la titularitat pública de l'aparcament i justificar el manteniment
de la  qualitat  i  la  funcionalitat  dels  espais lliures.  Així  mateix,  cal  aclarir  el
sistema d'obtenció dels nous sòls destinat a espai lliure que hauran de ser de
titularitat pública.

2.1 Cal valorar la necessitat de realitzar un estudi d'inundabilitat i sol·licitar un
informe  a  l'Agència  Catalana  de  l'Aigua,  a  efectes  d'avaluar  la  possible
inundabilitat de l'aparcament.

2.2 Cal que el document inclogui un estudi d'integració amb l'entorn, amb un
contingut anàleg a un estudi d'impacte i integració paisatgística definit a l'article
21 del Decret 343/2006. Aquest estudi hauria d'incloure alçats i seccions del
front de les hortes per tal que l'ordenació permeti una incorrecta inserció de
l'edifici al paisatge i un adequat accés a les hortes des del propi edifici.

-3 Comunicar-ho a l'Ajuntament.”

III.  Els  serveis  tècnics  municipals  han  redactat  un  text  refós  en  el  qual
s'incorporen les prescripcions fetes per la Comissió Territorial d'Urbanisme de
Barcelona.

IV. En data 19 de gener de 2015, el Tècnic d'Administració General de Serveis
Territorials ha emès un informe jurídic favorable.

Normativa aplicable 

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.
No hi ha un nou tràmit d’exposició pública perquè no ho estableix l’acord de
retorn.

14



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

L’article 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  pel  canvi  de
classificació urbanística d’uns terrenys destinats a sistemes urbanístics al Raval
Canyelles que incorpora les prescripcions derivades de l'acord de la Comissió
Territorial d'Urbanisme de Barcelona de data 18 de desembre de 2014.

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  pel  canvi  de  classificació  urbanística  d’uns  terrenys
destinats a sistemes urbanístics al Raval Canyelles per triplicat, degudament
diligenciat, per a la seva aprovació definitiva.

7.  RATIFICAR  INICIALMENT  LA  MODIFICACIÓ  DELS  ESTATUTS  DEL
CONSORCI PER A LA DEFENSA DEL RIU BESÒS.
EXP. NÚMERO TX499-2012-336.

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

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [16 vots
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); de CIU (3); del PSC
(2); del PPC (1) i d’ICV-EUiA (1)],

             
         ACORDA:

Identificació de l’expedient 

Expedient número TX499-2012-000336, relatiu a la ratificació de la modificació
d'estatuts del Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs.

DICTAMEN

Antecedents 

I. El  Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs compta amb uns
estatuts aprovats per la seva Junta General en data 29 de febrer de 1988, els
quals han estat modificats i adaptats en successius acords. L'últim text refós
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dels Estatuts  va ser  aprovat  per  Junta General  del  28 de febrer  de 2012 i
publicat  al  BOPB el  4  d'abril  de 2012,  i  ratificat  pel  Ple de l'Ajuntament  de
Caldes de Montbui en data 20 de desembre de 2012.

II.  En  el  decurs  del  tràmit  d'aprovació  definitiva  i  entrada  en  vigor  de  la
modificació dels Estatuts va ser dictada la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l'Administració local (LRSAL), la qual ha inclòs
una nova Disposició Addicional Vint en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú (LRJPAC),  amb  l'epígraf  “Règim  Jurídic  dels  Consorcis”,  fixant  nous
paràmetres  organitzatius  pel  consorci.  Per  la  seva  banda,  la  Disposició
Transitòria Sisena de la LRSAL estableix un règim transitori per a l'adaptació
dels Estatuts,  en establir  que “els consorcis que ja estiguessin creats en el
moment de l'entrada en vigor d'aquesta Llei han d'adaptar els seus Estatuts al
que s'hi preveu en el termini d'un any des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei”.

D'altra banda la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector
Públic i  altres mesures de reforma administrativa introdueix novetats per als
consorcis en matèria de separació dels seus membres i de liquidació d'aquests,
essent que també s'escau procedir formular una modificació estatutària per tal
d'adaptar els estatuts vigents del Consorci.

III. La Junta General del Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs
en  la  sessió  ordinària  de  10  de  desembre  de  2014,  ha  adoptat  l'acord
d'aprovació inicial de la modificació dels seus Estatuts, per tal d'adaptar-los tant
a  la  Llei  27/2013,  de  27 de desembre,  de  racionalització  i  sostenibilitat  de
l'Administració  Local  com  a  la  Llei  15/2014,  de  16  de  setembre,  de
racionalització  del  Sector  Públic  i  altres  mesures de reforma administrativa.
Igualment, aprofitant l'avinentesa s'amplia l'àmbit d'actuació als municipis de la
Tordera que ho sol·licitin, com ja han manifestat alguns.

Es proposa canviar el  nom actual  pel  de CONSORCI BESÒS TORDERA a
partir  de  l'aprovació  definitiva  i  entrada  en  vigor  de  la  modificació.  També
s'actualitza el número de vots de la Diputació de Barcelona, que passa de 3 a 9
degut  a  l'augment  de  població,  de  més  de  500.000  habitants,  respecte  a
aquells  municipis  de  la  província  no  inclosos  a  l'àrea  metropolitana  de
Barcelona.

IV.  En relació  amb els  aspectes  procedimentals  cal  tenir  en compte que la
modificació dels Estatuts del Consorci,  segons allò previst a l'article 322 del
Reglament d'Obres, Activitats  i  Serveis  dels Ens Locals,  aprovat  per Decret
179/1995, de 13 de juny, requereix l'acord del Consell Plenari, ratificat pels ens
i les administracions que en formen part, acordada amb les mateixes finalitats
que per  l'aprovació,  de manera  que els  ens participants  han de fer-ne una
aprovació inicial i una altra de caràcter definitiu, posterior aquesta darrera al
sotmetiment de l'expedient a informació pública pel període de 30 dies.
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V.  En  data  16  de  gener  de  2015,  el  tècnic  d'Administració  General  del
Departament de Secretaria ha emès un informe favorable i en data 19 de gener
de  2015,  el  tècnic  d'Administració  General  de  Serveis  Territorials  ha  emès
l'informe jurídic corresponent.

Normativa aplicable

Reglament d'Obres, Activitats  i  Serveis  dels Ens Locals,  aprovat  per Decret
179/1995, de 13 de juny.

Estatuts del Consorci per a la defensa de la conca del riu Besòs. 

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer.  Ratificar  inicialment  l'expedient  de  modificació  dels  Estatuts  del
Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs (en endavant, un cop
aprovada  la  modificació  d'Estatuts  definitivament  i  en  vigor,  CONSORCI
BESÒS  TORDERA)  aprovat  en  la  sessió  de  Junta  General  del  dia  10  de
desembre de 2014, per tal d'adaptar-los a allò que disposa la Llei 27/2013, de
27  de  desembre,  de  racionalització  i  sostenibilitat  de  l'Administració  Local
(LRSAL) i  la Llei  15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del  Sector
públic  i  altres  mesures  de  reforma  administrativa,  d'acord  amb  el  text  que
s'incorpora com a ANNEX al present acord, formant-ne part d'aquest a tots els
efectes legals.

Segon.  Sotmetre  l'expedient  a  informació  pública  pel  termini  de  trenta  dies
hàbils  a  efectes  de  presentació  d'al·legacions  i  reclamacions,  mitjançant  la
inserció d'un anunci al BOP de Barcelona, al DOGC i al tauler d'anuncis de
l'Ajuntament.

Tercer. Donar audiència, de forma simultània, als interessats i a les entitats que
han exercit la iniciativa.

Quart.  Considerar  definitivament  aprovat  l'expedient  de  ratificació  de  la
modificació dels Estatuts del Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu
Besòs pel cas que durant el període d'informació pública no es presenti cap
reclamació o suggeriment.

Cinquè. Formular encàrrec al  Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu
Besòs  per  tal  que,  actuant  en  nom  i  representació  d'aquesta  entitat,  es
procedeixi  a  la  publicació  dels  corresponents  anuncis  d'aprovació  inicial  i
definitiva, formuli el tràmit d'audiència als interessats, així com procedeixi a la
publicació  íntegra  del  text  de  la  modificació  dels  estatuts,  definitivament
aprovada en el Butlletí Oficial de la província als efectes que preveu l'article
70.2 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
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Sisè. Donar trasllat del present acord al  Consorci per a la Defensa de la Conca
del Riu Besòs, a l'efecte escaient.

8.  RATIFICAR  INICIALMENT  LA  MODIFICACIÓ  DELS  ESTATUTS  DEL
CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL.
EXP. NÚMERO TX103-2015-15.

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

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [16 vots
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); de CIU (3); del PSC
(2); del PPC (1) i d’ICV-EUiA (1)],

             
         ACORDA:

Identificació de l’expedient 

Expedient número TX103-2015-000015, relatiu a la ratificació de la modificació
dels Estatuts del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental.

DICTAMEN

Antecedents 

I.  La Llei  27/2013,  de 27 de desembre,  de racionalització  i  sostenibilitat  de
l'Administració Local (LRSAL), va entrar en vigor el 31 de desembre de 2013.

La disposició final segona de la LRSAL modificant la Llei 30/1992, de 26 de
novembre  amb  la  introducció  d'una  nova  disposició  addicional   vintena
estableix un nou règim jurídic per als Consorcis. Així mateix, la referida Llei
estableix  que  els  consorcis  hauran  d'adaptar  els  estatuts  a  les  seves
disposicions abans del 31 de desembre de 2014.

La nova disposició addicional vintena  de la LRSAL, quant al règim jurídic dels
Consorcis,  estableix  que  els  estatuts  de  cada  consorci  han  de  determinar
l'Administració pública a la qual s'adscriuen d'acord amb els criteris de prioritat
establerts en la mateixa disposició addicional vintena. Un d'aquests criteris és
que el consorci quedarà adscrit a l'administració pública que tingui facultats per
nomenar o destituir la majoria de membres del personal directiu.
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II. El consell Plenari del Consorci, en sessió extraordinària celebrada en data
23 de desembre de 2014 va aprovar inicialment la modificació de l'apartat 1 de
l'article 2, l'apartat f) de l'article 8, i els apartats 1) i 3) de l'article 13 dels vigents
Estatuts del Consorci per tal d'adaptar-los al contingut de la Llei 27/2013, de 27
de desembre de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local i que el
Consorci quedi adscrit al Consell Comarcal del Vallès Oriental, d'acord amb el
següent redactat:

“Article 2. Naturalesa. Capacitat
2.1 El Consorci  té naturalesa d'Administració Pública i  caràcter local  i  resta
adscrit al Consell Comarcal del Vallès Oriental.”

“Article 8.- Atribucions del Consell Plenari.
Correspon al Consell Plenari les atribucions següents:
(...)
f)  Nomenar els càrrecs de president,  vicepresident, secretari,  interventor del
Consorci, així com la seva remoció.
(...)”
“Article 13. El Gerent
13.1 El gerent serà designat i cessat pel Consell Comarcal del Vallès Oriental.
13.2 El gerent quedarà subordinat jeràrquicament al president, i té el deure de
ser present a les sessions dels òrgans col·legiats del Consorci.
13.3 El Gerent tindrà la consideració de personal directiu.”

III. En data 19 de gener de 2015, el Tècnic d'Administració General de Serveis
Territorials ha emès un informe jurídic favorable.

Normativa aplicable

Reglament d'Obres, Activitats  i  Serveis  dels Ens Locals,  aprovat  per Decret
179/1995, de 13 de juny.

Estatuts del Consorci per a la gestió dels residus del Vallès Oriental. 

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer.  Ratificar  inicialment  l'expedient  de  modificació  dels  Estatuts  del
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental aprovat inicialment  en
sessió  extraordinària  celebrada  en  data  23  de  desembre  de  2014   per  tal
d'adaptar-los  a  allò  que  disposa  la  Llei  27/2013,  de  27  de  desembre,  de
racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL) i la Llei 15/2014,
de 16 de setembre, de racionalització del sector públic.
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Segon. Formular encàrrec al  Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès
Oriental per tal que, actuant en nom i representació de l'Ajuntament de Caldes
de  Montbui,  es  procedeixi  a  la  publicació,  amb  caràcter  col·lectiu,  dels
corresponents  anuncis  d'aprovació  inicial  i  definitiva,  formuli  el  tràmit
d'audiència als interessats, així com procedeixi a la publicació íntegra del text
de la modificació dels estatuts, definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de
la província a l'efecte que preveu l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, substituint, aquesta publicació, a la
que hauria de fer l'Ajuntament de Caldes de Montbui.

Tercer.  Considerar  definitivament  aprovat  l'expedient  de  ratificació  de  la
modificació dels Estatuts del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès
Oriental pel  cas  que  durant  durant  el  període  d'informació  pública  no  es
presenti cap reclamació o suggeriment.

Quart.  Donar trasllat del present acord al Consorci per a la Gestió dels Residus
del Vallès Oriental i altres ens consorciats, a l'efecte escaient.

9.  DESESTIMAR  EN  LA  SEVA  INTEGRITAT  LES  RECLAMACIONS
PRESENTADES PER LA SENYORA MONTSERRAT ROMANO I BOSCH, EN
NOM  SEU  I  EN  REPRESENTACIÓ  DEL  GRUP  MUNICIPAL  DEL  PPC,
REFERENT A L'ACORD DE PLE DE 25 DE SETEMBRE DE 2014, PEL QUAL
S'APROVA L'ACORD DE FUNCIONARITZACIÓ I LA MODIFICACIÓ DE LA
PLANTILLA  I  DE  LA  RELACIÓ  DE  LLOCS  DE  TREBALL  DE
L'AJUNTAMENT  DE  CALDES  DE  MONTBUI.  EXP.  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.

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 CIU (3); del PSC (2) i d’ICV-EUiA (1); i 1 vot en contra del PPC (1)],

             
         ACORDA:

   
Identificació de l’expedient 

Expedient de Recursos Humans, relatiu a la desestimació de les reclamacions
presentades per la senyora Montserrat Romano i Bosch, als acords de Ple de
25 de setembre de 2014, sobre l’aprovació de l’acord de funcionarització dels
empleats públics de l’Ajuntament de Caldes de Montbui i de la modificació de la
plantilla i de la relació de llocs de treball. 

20



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

DICTAMEN

Antecedents 

I. En la sessió ordinària del Ple de 25 de setembre de 2014, es va aprovar:

a) L’acord amb els representants dels empleats, Comitè d’Empresa i Junta de
Personal, de 25 de juny de 2014, del procés de funcionarització dels empleats
públics de l'Ajuntament de Caldes de Montbui.

b) La modificació a la Plantilla del Personal d’una plaça de tècnic/a superior,
personal  laboral,  per  una  plaça  del  grup  A,  subgrup  A1,  de  l'escala
d'administració  especial,  sotsescala  tècnica,  tècnic  superior  i  tres  places
d'auxiliar, personal laboral, per tres places del grup C, subgrup C2, de l'escala
d'administració general, sostsescala auxiliar.

c) La modificació a la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament d’un lloc de
directora/a de Museus i tres lloc d'auxiliar de Museus, segons l'annex 1 que
s’adjunta, i que constava a l’expedient.

II. En data 28 de novembre de 2014, la senyora Montserrat Romano i Bosch,
ha presentat un escrit d’al·legacions (reclamacions) a l’Ajuntament de Caldes
de Montbui, en el qual demana l’anul·lació dels acords adoptats en el Ple de 25
de setembre de 2014, pels motius següents:

a)  Perquè  no  s’ha  fet  exposició  pública,  a  efectes  de  formular  termini  per
presentar al·legacions.

b) Perquè s’ha detectat una errada en la publicació, de caràcter material, que fa
esment a uns acords aprovats el 8 de setembre, quan no hi va haver Ple en
aquesta data.

c) Perquè és contrari  a Llei en base al Reial Decret Llei 22/2013, de 23 de
desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2014.

a)  Perquè  no  s’ha  fet  exposició  pública,  i  no  s’ha  donat  termini  de
presentar al·legacions.

- Respecte a la modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball:
La  senyora  Montserrat  Romano al·lega,  en  el  seu escrit,  que en els
anuncis publicats al BOP i al DOGC els dies 10 i 13 de novembre de
2014, sobre la modificació de la plantilla del personal i la relació de llocs
de treball són nuls de ple dret, tota vegada que es publiquen sense que
s’hagi  indicat  en  el  cos  d'aquest  el  termini  per  formular  al·legacions
sobre els esmentats acords.
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Primer. Quant a la modificació de Relació de Llocs de Treball.

L’article  126.4,  del  Reial  decret  Legislatiu  781/1986,  de  18 d’abril,  pel  qual
s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim
Local disposa que “Les relacions de llocs de treball, que tindran en tot cas el
contingut previst en la legislació bàsica sobre funció pública, es confeccionaran
d’acord amb les normes previstes a l’article 90.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril
Reguladora de les bases de règim local (d’ara en endavant LRBRL).

L’article  90.2 de la  Llei  7/1985 RBRL disposa que  “Les corporacions locals
formaran  les  relacions  de  tots  els  llocs  de  treball  existents  a  la  seva
organització,  en  els  termes  previstos  en  la  legislació  bàsica  sobre  funció
pública. Correspon a l’Estat establir les normes d’acord amb les quals s’hagin
de confeccionar les relacions de llocs de treball,  la descripció dels llocs de
treball tipus i les condicions requerides per la seva creació, així com les normes
bàsiques de la carrera administrativa, especialment pel que es refereix a la
promoció dels funcionaris a nivells i grups superiors.

Finalment,  l’article  74 de la Llei  7/2007,  de 12 d’abril,  de l’Estatut  Bàsic  de
l’Empleat Públic (d’ara endavant EBEP), Llei que és normativa bàsica estatal
d’aplicació quant a funció pública, disposa que “Les administracions públiques
estructuraran la seva organització a través de les relacions de llocs de treball o
d’altres  instruments  organitzatius  similars  que  comprendran,  al  menys,  la
denominació dels llocs, els grups de classificació professional,  els cossos o
escales, en el seu cas, als quals estiguin adscrits, els sistemes de provisió i les
retribucions complementàries. Dits instruments seran públics.  

Per tant,  tota  la  normativa d’aplicació  a les relacions de llocs de treball  no
disposa  que  s’hagin  de  tramitar  mitjançant  exposició  pública,  a  efectes  de
terminis d’al·legacions, establint això sí que són instruments públics, tràmit que
aquest Ajuntament ha efectuat, com la mateixa senyora Romano reconeix en la
seva sol·licitud, en el BOP de Barcelona del dia 10 de novembre de 2014 i en el
DOGC núm. 6749, de 13 de novembre de 2014. 

Segon. Quant a la modificació de plantilla.

L’article 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
de  Personal  al  Servei  de  les  Entitats  Locals  de  Catalunya  (d’ara  endavant
RPELC), disposa que:
“1. La plantilla es pot modificar amb posterioritat a l'aprovació del pressupost
durant l'any de la seva vigència, per respondre a l'establiment de nous serveis,
per a l'ampliació, supressió o millora dels existents que no admetin demora per
a l'exercici següent, com també si respon a criteris d'organització administrativa
interna.
2.  Quan  la  despesa  de  la  modificació  per  ampliació  no  es  pugui
compensar  amb  la  despesa  de  la  modificació  per  reducció,  o  per  la
disponibilitat  de  consignacions  destinades  a  llocs  vacants  que  no  es
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pretenguin proveir en l'exercici, la modificació de la plantilla requerirà que
s'aprovi l'expedient de modificació de crèdits del pressupost.”

L’article  126  del  Reial  Decret  Legislatiu  781/1986,  de  18  d’abril,  pel  qual
s’aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim
Local disposa:
1.  Les  plantilles,  que  hauran  de  comprendre  tots  els  llocs  de  treball
degudament  classificats  reservats  a  funcionaris,  personal  laboral  i  eventual,
s’aprovaran anualment amb ocasió de l’aprovació del Pressupost i hauran de
respondre als principis enunciats en l’article 90.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.
A aquelles s’adjuntaran els antecedents, estudis i documents acreditatius que
s’ajustin als esmentats principis.
2. Les plantilles podran ser ampliades en els supòsits següents:
a) Quant l’increment de la despesa quedi compensat mitjançant la reducció
d’altres unitats o capítols de despeses corrents no ampliables.
b) Sempre que l’increment de les dotacions sigui conseqüència de l’establiment
o  ampliació  de  serveis  de  caràcter  obligatori  que  resultin  imposats  per
disposicions legals.
Lo  establert  en  aquest  apartat  serà  sens  perjudici  de  les  limitacions
específiques contingudes en lleis especials o conjunturals.
3. La modificació de les plantilles durant la vigència del Pressupost requerirà el
compliment dels tràmits establerts per la modificació d’aquell.
4. Les relacions dels llocs de treball, que tindran en tot cas el contingut previst
en la legislació bàsica sobre funció pública, es confeccionarà d’acord amb les
normes previstes en l’article 90.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.

Doncs si bé, en el Ple de 25 de setembre de 2014, es va aprovar la modificació
de la plantilla de personal consistent en la modificació d’una plaça de tècnic/a
superior, personal laboral, per una plaça del grup A, subgrup A1, de l'escala
d'administració especial, sotsescala tècnica, tècnic superior, personal funcionari
i tres places d'auxiliar, personal laboral, per tres places del grup C, subgrup C2,
de  l'escala  d'administració  general,  sostsescala  auxiliar,  personal  funcionari,
aquesta no va implicar cap modificació pressupostària, no hi ha un increment
de  la  plantilla  del  personal,  i  les  retribucions  dels  llocs  de  treball  com  a
conseqüència d’aquesta modificació no s’incrementen, per la qual cosa, i  en
base als preceptes legals esmentats no es requereix la tramitació d’exposició
pública  a  efectes  de  reclamacions,  ja  que  no  s’ha  produït  una  modificació
pressupostària, doncs a més, la dotació dels llocs, quan es portin a terme, i si
afectessin al pressupost, no ho farien sobre el pressupost de l’any 2014, sinó al
del 2015 o posteriors. I encara menys, ja que un cop els llocs de treball siguin
exercits per personal funcionari, en lloc de personal laboral, produirà un estalvi
al  capítol  I  de  personal,  com a conseqüència  de no haver  de  cotitzar  a  la
Seguretat Social per les contingències d’atur i fons de garantia salarial, com sí
que s’ha de fer  en el  cas dels  empleats  laborals.  Així  ho entén el  Tribunal
Superior  de  Justícia  de  la  Comunitat  Autònoma  de  València,  en  sentència
número  172/2014,  de  14  de  març,   quan  diu  “Se  pretende  la  nulidad  del
Acuerdo  impugnado  por  omisión  del  procedimiento  legalmente  establecido
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para la modificación de la plantilla (aprobación inicial i trámite de información
pública) determinante de indefensión material, con infracción de lo dispuesto
en el art. 126.3 del Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local, a cuyo tenor: -la modificación de las plantillas durante la vigencia del
Presupuesto  requerirá  el  cumplimiento  de  los  trámites  establecidos  para  la
modificación de aquel-  puesto en relación con los arts. 179.4 i 169 1 y 2, del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  que  para  las
modificaciones presupuestarias que comporten transferencias de crédito
exigen la exposición al público su aprobación inicial a efectos de que se
puedan presentar reclamaciones.

La  modificación  de  la  Plantilla  que  se  trata  no  requería,  en  este  caso,  el
cumplimiento  del  trámite  de  información  pública  establecido  en  los  citados
preceptos porque no se produjo durante la vigencia del presupuesto, ya que no
afecta al aprobado para el ejercicio 2011 ni, por tanto, lo modificaba en capítulo
ni partida algunos, sino que se insertaba en el procedimiento de aprobación del
presupuesto para el ejercicio 2012, por lo que, la modificación que se cuestiona
no  incidió  sobre  el  presupuesto  del  año  anterior  sin  que  concurra,  por
consiguiente,  el  presupuesto  de  aplicación  de  la  norma  que  se  considera
infringida porque la dotación presupuestaria de las plazas de la Plantilla 2011
se mantuvo, sin modificación alguna, hasta 31 de diciembre.

La gestión y consiguiente aprobación de una nueva Plantilla para el ejercicio
2012, sin efecto alguno para el  ejercicio anterior  ni, por tanto, respecto al
correspondiente capítulo presupuestado, pone de manifiesto la inexistencia
de la omisión de procedimiento alegada y, en consecuencia, de la causa de
nulidad por tal motivo del Acuerdo recurrido.”

Res a veure té la sentència STS 2624/2002, de 2 de març, argumentada per la
senyora  Romano  en  les  seves  reclamacions,  ja  que  aquesta  tracta  sobre
l’aprovació d’unes ordenances municipals, acte que no té res a veure amb la
modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball a les Administracions
Locals.

Tercer.  Quant  a  l’acord  amb  els  representants  dels  empleats,  Comitè
d’Empresa  i  Junta  de  Personal,  de    25  de  juny  de  2014,  del  procés  de
funcionarització dels empleats públics de l'Ajuntament de Caldes de Montbui.

Finalment cal fer esment que la modificació de la relació de llocs de treball i de
la conseqüent modificació de la plantilla feta en el Ple de 25 de setembre de
2014,  es  van  fer  d’acord  amb  els  representants  dels  empleats  públics  de
l’Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui,  i  els  sindicats  més  representatius,
Comissions Obreres i Unió General de Treballadors, de 25 de juny de 2014, tal
i com consta en l’expedient que es va aprovar, i d’acord amb el que disposa
l’article 37 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’EBEP, el qual obeeix, a més, a un
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estudi  efectuat  per  ambdues  parts,  de  les  funcions  reservades  al  personal
funcionari, d’acord amb el que disposa l’article 91.2 i 91.3 del la Llei 7/1985, de
2 d’abril, RBRL, la qual disposa:
“2. Amb caràcter general, els llocs de treball en l’Administració local i els seus
Organismes Autònoms seran desenvolupats per personal funcionari.
3.  Correspon  exclusivament  als  funcionaris  de  carrera  al  servei  de
l’Administració  Local  l’exercici  de  les  funcions  que  impliquin  la  participació
directa o indirecta en l’exercici de les potestats públiques o en la salvaguarda
dels interessos generals. Igualment són funcions públiques, el compliment de
les quals queda reservat a funcionaris de carrera, les que impliquin exercici
d’autoritat, i en general, aquelles que en desenvolupament d’aquesta Llei, es
reservin als funcionaris per a la millor garantia de l’objectivitat, imparcialitat i
independència en l’exercici de la funció.

L’article 38 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’EBEP disposa:
“1. En el si de les Meses de Negociació corresponents, els representants de les
Administracions  Públiques  podran  concertar  Pactes  i  Acords  amb  la
representació de les Organitzacions Sindicals legitimades a tals efectes, per a
la  determinació  de  condicions  de  treball  dels  funcionaris  de  dites
Administracions.
2. Els Pactes se celebraran sobre matèries que es corresponguin estrictament
amb l’àmbit competencial de l’òrgan administratiu que els subscrigui i s’aplicarà
directament al personal de l’àmbit corresponent.
3. Els acords versaran sobre matèries competència dels òrgans de govern de
les Administracions Públiques. Per a la seva validesa i eficàcia serà necessària
la  seva  aprovació  expressa  i  formal  per  aquests  òrgans.  Quan  tals  acords
hagin estat ratificats i afectin a temes que poden ser decidits de forma definitiva
pels òrgans de govern, el contingut dels mateixos serà directament aplicable al
personal inclòs en el  seu àmbit  d’aplicació,  sens perjudici  de que a efectes
formals es requereixi la modificació o derogació, en el seu cas, de la normativa
reglamentària corresponent.”

L’Acord de Funcionarització ha estat ratificat pel Ple de l’Ajuntament en data 25
de setembre de 2014, i per tant, és directament aplicable.

b) Perquè s’ha detectat una errada en la publicació, de caràcter material,
que fa esment a uns acords aprovats el 8 de setembre, quan no hi va
haver Ple en aquesta data.

La  proposta  al  Ple  signada  pel  regidor  de  Recursos  Humans  d’aquest
Ajuntament era del dia 8 de setembre de 2014, data que per error administratiu
va ser confosa amb la data d’aprovació plenària, quan es va trametre l’edicte
de publicació als dos butlletins oficials (BOP i DOGC). S’ha procedit a tramitar
la  seva  esmena als  butlletins  corresponents  (BOP i  DOGC) en data  18 de
desembre  de  2014,  tal  i  com  consta  en  els  justificants  de  presentació
electrònica que s’adjunten a l’expedient, i en la publicació de l’esmena en el
BOPB de 30 de desembre de 2014 i DOGC núm. 6778 de 29 de desembre de
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2014, fet aquest que no anul·la l’Acord, per tractar-se d’una errada material en
la seva publicació, que no en l’acord en sí adoptat pel Ple de l’Ajuntament el dia
25 de setembre de 2014, tot d’acord amb el que disposa l’article 105 de la Llei
30/1992,  de  26  de  novembre  de  Règim  Jurídic  de  les  Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, el qual disposa que: 

“Les  administracions  públiques  podran,  així  mateix,  rectificar  d’ofici  o  a
sol·licitud dels interessats, les errades materials, de fet o aritmètics existents en
els seus actes”.

c) Perquè és contrari a Llei en base al Reial Decret Llei 22/2013, de 23 de
desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2014.

La  senyora  Romano,  exposa  també  en  el  seu  escrit  de  reclamacions  que
“L’Acord de funcionarització dels empleats públics de l’Ajuntament de Caldes
de  Montbui;  modificar  a  la  Plantilla  del  Personal  una  plaça  de  tècnica/a
superior, personal laboral, per una plaça del grup A, subgrup A1, de l’escala
d’administració  especial,  sots  escala  tècnica,  tècnic  superior  i  tres  places
d’auxiliar, personal laboral, per tres places del grup C, subgrup C2, de l’escala
d’administració general, sots escala auxiliar; modificar a la Relació de Llocs de
Treball de l’Ajuntament un lloc de director/a de Museus i tres llocs d’auxiliar de
museus, sens perjudici de les esmentades nul·litats, val a dir que el mateix és
contrari a la Llei pels motius següents:

El Reial Decret Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos generals de
l’estat per l’any 2014, en els seus articles 20, 21, 34 i 36.”

Cal aclarir abans, que la regulació dels Pressupostos Generals de l’Estat per a
l’any 2014, ve determinada per la Llei 22/2013, de 23 de desembre, i no pel
Reial Decret Llei 22/2013, de 23 de desembre, per no existir aquest.

Un cop aclarit aquest aspecte, els articles esmentats en l’escrit de la senyora
Romano disposen a la Llei 22/2013:

“Article 20 
Dos. En l’any 2014, les retribucions del personal al servei del sector públic no
podrà experimentar cap increment retributiu respecte a les vigents a 31 de
desembre de 2013, en termes d’homogeneïtat per als períodes de comparació,
tant pel que respecte a efectius de personal com a l’antiguitat d'aquest.

Tres. Durant l’exercici 2014, les Administracions, entitats i societats a que es
refereix l’apartat Un d’aquest article no podran realitzar aportacions a plans de
pensions d’ocupació o contractes d’assegurances col·lectives que incloguin la
cobertura de la contingència de jubilació.
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No obstant  això,  allò  disposat  en  el  paràgraf  anterior  i  sempre  que  no  es
produeixi un increment de la massa salarial de l’Administració de referència, en
els  termes  que  estableix  la  present  Llei,  les  esmentades  Administracions,
entitats  i  societats  podran realitzar  contractes  d’assegurança col·lectiva  que
incloguin la cobertura diferents a la de jubilació. Així mateix, i sempre que no es
produeixi increment de la massa salarial de dita Administració, en els termes
que estableix la present Llei, podran realitzar aportacions a plans de pensions
d’ocupació o contracte d’assegurança col·lectiva que incloguin la cobertura de
la  contingència  de  jubilació,  sempre  que  els  esmentats  plans  o  contractes
d’assegurança haguessin estat subscrits amb anterioritat a 31 de desembre de
2011.

Quart. La massa salarial del personal laboral, que no podrà incrementar-se en
2014, està integrada pel conjunt de les retribucions salarials i extra salarials i
les despeses d’acció social  devengats per  l’esmentat  personal  en 2013, en
termes  d’homogeneïtat  pels  períodes de comparació,  tenint  en  compte  allò
disposat en l’apartat Dos d’aquest article. 

 [...]

Set. Allò disposat en els apartats anteriors ha d’entendre’s sens perjudici de les
adequacions  retributives  que,  amb  caràcter  singular  i  excepcional,  resultin
imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, per la variació del nombre
d’efectius assignats a cada programa o pel grau de consecució dels objectius
fixats a aquest.

Vuit.  Els  acords,  convenis  o  pactes  que  impliquin  creixements  retributius
hauran  d’experimentar  l’oportuna  adequació,  esdevenint  inaplicables  les
clàusules que estableixin qualsevol tipus d’increment.

Nou.  Les  referències  relatives  a  retribucions  contingudes  en  aquesta  Llei
s’entenen sempre fetes a retribucions íntegres.

Deu. Els límits establerts en aquest article seran d’aplicació a les retribucions
dels contractes mercantils del personal del sector públic.

Onze.  Aquest  article  té  caràcter  bàsic  i  es  dicta  a  l’empara  dels  article
149.1.13a i 156.1 de la Constitució. A més, l’apartat Tres es dicta en aplicació
del que disposa l’article 29 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic.”

Per tant, es pot resumir que la Llei 22/2013, de 23 de desembre de PGE pel
2014,  disposa  que,  amb  caràcter  general  no  es  poden  incrementar  les
retribucions del personal al servei de les administracions públiques, entre les
quals, el personal de les administracions locals, però que per excepció, i  de
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forma singular, i sempre que es compleixin els requisits que disposa aquesta
Llei,  es  poden  fer  adequacions  retributives  que  suposin  increment  de
determinats llocs de treball.

Però,  a  més,  és  que  l’Acord  de  Ple  al  qual  la  senyora  Romano  presenta
reclamacions no aprova cap increment retributiu de cap lloc de treball, ni tant
sols  de  forma  excepcional,  com  sí  es  podria  fer,  en  el  seu  cas;  tampoc
incrementa la plantilla en nombre de places, ja que són les mateixes, l’únic que
fa l’esmentat Acord és adequar uns llocs de treball que aquesta Corporació té
classificats com a personal laboral –un lloc de director/a de museus i tres llocs
d’auxiliar de museus-, a l’article 92 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, RBRL, que
disposa que amb caràcter general els llocs de treball de les Administracions
Públiques han de ser  desenvolupats  per  personal  amb règim funcionarial,  i
especifica  a  més,  quines  funcions  són  explícitament  reservades  al  règim
funcionarial.  Aquest  Ajuntament,  conjuntament  amb  els  sindicats  més
representatius, ha fet la tasca i l’esforç d’adaptar la seva Relació de Llocs de
Treball i la seva Plantilla de Personal, al que disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril
LLRBRL, tal i com consta a l’expedient.
 
Tampoc són d’aplicació a l’Acord de Ple al qual es presenten reclamacions els
articles 21 i 34 de la Llei 22/2013, de 23 de desembre de PGE, que la senyora
Romano esmenta, per quan l’article 21 es refereix a l’oferta pública d’ocupació
de  les  Administracions  Públiques  (les  quals  a  les  administracions  locals
s’aproven per decret d’alcaldia i no pel Ple de l’Ajuntament), i l’article 34 regula
les  modificacions  retributives  del  personal  laboral  i  no  funcionari  de
l’Administració Estatal, i que per tant no és d’aplicació a les entitats locals, més
encara,  quan  en  l’acord  de  Ple  al  qual  la  senyora  Romano  presenta
reclamacions,  no  està  aprovant  modificacions  retributives  del  personal
d’aquesta Corporació.

Per últim i en la referència que la senyora Romano fa de l’article 36 de la Llei
22/2013, de 23 de desembre de PGE pel 2014, s’ha d’aclarir, tal i com diu el
mateix article, que aquest, tampoc és d’aplicació a l’Administració Local, així ho
disposa  el  mateix  article:  “Tots  els  acords,  convenis,  pactes  o  instruments
similars,  així  com  les  mesures  que  s’adoptin  en  el  seu  compliment  o
desenvolupament,  adoptats  en  l’àmbit  dels Departaments  ministerials,
Organismes, Agències Estatals, entitats públiques empresarials i demés
ens públic del sector públic estatal [...]

És  per  tant,  un  precepte  legal  d’aplicació  única  i  exclusivament  a
l’Administració Estatal, per la qual cosa no precedeix sol·licitar un informe previ
i favorable del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, ja que aquest
Ajuntament  és  una  Entitat  Local,  i  no  pas  un departament  ministerial,
organisme, agència estatal, entitat pública empresarial i d’altre ens públic del
sector públic estatal.
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Per tant, en base a la normativa d’aplicació, es tracta d’actes administratius que
no  requereixen  del  tràmit  d’informació  pública  a  efectes  de  presentar
reclamacions, ja que no modifiquen el pressupost municipal de l’any 2014.

Com a conseqüència, i en base al que disposa l’article 110.2 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre de la LRJPAC, -l’errada en la qualificació del recurs per
part  del  recurrent,  no  serà  obstacle  per  la  seva tramitació,  sempre que es
dedueixi el seu veritable caràcter- hem d’entendre les al·legacions presentades
per la senyora Romano com a recurs de reposició en base al  que disposa
l’esmentada Llei 30/1992 de 26 de novembre:

“Article 109. Fi de la via administrativa

Posen fi a la via administrativa:
[...]
c) Les resolucions dels òrgans administratius que no tinguin superior jeràrquic,
excepte que una Llei estableix el contrari.
[...]
Els  acords,  pactes,  convenis  o  contractes  que  tingui  la  consideració  de
finalitzadors del procediment.
[...]

2. L’errada en la qualificació del recurs per part del recurrent no serà obstacle
per la seva tramitació, sempre que es dedueixi el seu veritable caràcter.
[...]
Recurs potestatiu de reposició
Article 116. Objecte i naturalesa

1.  Els  actes  administratius  que  posin  fi  a  la  via  administrativa  podran  ser
recorreguts  potestativament  en  reposició  davant  del  mateix  òrgan  que  els
hagués  dictat  o  ser  impugnats  davant  l’ordre  jurisdiccional  contenciós
administratiu

El termini d’interposició del recurs potestatiu de reposició és d’un mes si l’acte
és exprés, com és el cas (article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de
LRJPAC).

L’article 211 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 disposa:

“3. El termini per interposar recurs de reposició pels regidors o membres del les
Corporacions Locals que haguessin votat en contra de l’acord es comptarà la
data de la sessió en que s’hagués votat l’acord.”
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En el  mateix  sentit  ho  disposa la  sentència  del  Tribunal  Suprem de 30 de
setembre de 1988 -RJ\1988\7369-.

La sessió plenària en la qual es van acordar els acords contemplats en aquesta
resolució va ser de data 25 de setembre de 2014, per la qual cosa, el termini
per presentar recurs de reposició per la senyora Montserrat Romano i Bosch,
va acabar el dia 25 d’octubre de 2014.

III. De conformitat amb el contingut de l'informe emès en data 15 de gener de
2015, pel cap del Departament de Recursos Humans.

Fonaments de dret

Llei  7/2007,  de  12 d’abril  de  l’EBEP,  articles  34,  74  i  Disposició  Transitòria
Segona.

Reial  Decret  Legislatiu  781/1986,  de 18 d’abril  pel  qual  s’aprova el  TRLRL,
article 126.

Llei 7/1985, de 2 d’abril RBRL, articles 90.2, 91.2 i 91.3.

Decret 214/1990, de 30 de juliol del RPELC, article 27.

Llei 30/1992, de 26 de novembre del LRJPAC.

Llei 22/2013, de 23 de desembre de LLPGE pel 2014.

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:

Únic.  Desestimar  el  recurs  presentat  per  la  senyora  Montserrat  Romano  i
Bosch, en nom seu i en representació del Grup Municipal del PPC, a l’Acord de
Ple de 25 de setembre de 2014, pel qual s’aprova l’Acord de funcionarització i
la modificació de la Plantilla i de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament
de Caldes de Montbui, per haver-lo presentat fora de termini.
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10.  DONAR  COMPTE  AL  PLE  DE  L’INFORME  DE  TRESORERIA  EN
MATÈRIA  DE  MOROSITAT  COMPTABLE  CORRESPONENT  AL  4T
TRIMESTRE DE 2014. EXP. NUMERO 12/2014.

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

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [16 vots
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); de CIU (3); del PSC
(2); del PPC (1) i d’ICV-EUiA (1)] RESTA ASSABENTAT de l'acord:

   
Identificació de l’expedient

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

DICTAMEN

Antecedents

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

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

Concretament, per a les administracions públiques s’han fixat els terminis de
pagament en un màxim de trenta dies, a partir de l’1 de gener de 2013.

Així  mateix,  les  administracions  públiques  estan  obligades  a  presentar  un
informe trimestral sobre el compliment dels terminis previstos en la legislació
per al  pagament de les obligacions de cada Entitat  Local  que ha d’incloure
necessàriament el  número i  quantitat  global  de les obligacions de les quals
s’estigui incomplint el termini.
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La Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en
el sector públic ha modificat la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària  i  Sostenibilitat  Financera  imposant  a  les  Administracions
Públiques  l’obligació  de  publicar  el  seu  període  mitjà  de  pagament  a
proveïdors.

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

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

a) Pagaments realitzats en el trimestre

b) Interessos de demora pagats en el període

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

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

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

En data 22 de gener de 2015 es va presentar a la Comissió Informativa de les
matèries competència del Ple l’informe de Tresoreria provisional, calculat a data
20 de gener de 2015 en el qual s’advertia de la seva provisionalitat vist que en
aquell  moment  no  s’havien  finalitzat  les  operacions  de  registre  i
comptabilització de factures corresponents al quart trimestre.  A data d’avui es
disposa, ja, de les dades definitives que s’han incorporat a l’expedient.

32



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

D’aquestes dades se n’extreu la següent informació:

 Tot i  l’increment experimentat  en el  període mitjà de pagament,  a finals del
quart trimestre aquest és de 26,21 dies i, per tant, es manté per sota dels 30
dies del període legal màxim de pagament. No obstant això, les factures que
s’han pagat fora de termini ho han fet manifestament més tard dels 30 dies
preceptius.

 Durant el tercer trimestre es va posar de manifest que els documents  pendents
de pagament superaven, en termes mitjans ponderats, els trenta dies legals.
Durant  el  quart  trimestre,  aquesta ràtio  se situa en els  10,35 dies.   Aquest
indicador fa referència a que, en termes mitjans ponderats, les factures que
quedaven  pendents  de  pagar,  a  data  31  de  desembre,  són  factures  que
majoritàriament, acabaven d’entrar.

 No obstant això hi ha dotze documents no pagats que presenten un període
mitjà molt elevat (115,15 dies).  Es tracta de documents antics que no estan
resolent la seva situació tot i que el seu volum econòmic (20.826,86 euros) és
clarament inferior al de trimestres anteriors.

 En aquest trimestre tan sols hi ha un document que ha superat els tres mesos
per a la seva aprovació.   Es tracta d’una factura de l’empresa Catalana de
Clima i C Llonch SL relativa a la 1a fase de les reformes en les instal·lacions
del CEIP Montbui que no s’ha aprovat malgrat que fa 316 dies que ha estat
registrada.   

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

Aquesta informació ha de ser tramesa al Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques i  al  Departament  d’Economia i  Coneixement de la  Generalitat  de
Catalunya vist que l’Estatut d’Autonomia li atribueix la tutela financera de les
entitats locals territorials i publicada al web de l’ajuntament per a la seva difusió
abans del dia 31 de gener de 2015.

Fonaments de dret

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

Llei  3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials.
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Llei 15/2010, de 5 de juliol, d’establiment de mesures contra la morositat que
modifica la Llei 3/2004.

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

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

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

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

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.

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

Primer.  Donar compte al Ple i als membres de la Comissió Informativa dels
informes de tresoreria definitius corresponents al quart trimestre de l’any 2014
que consten en l’expedient, sobre el compliment dels terminis previstos en la
legislació vigent per al pagament de les obligacions de les Entitats Locals, en
termes de morositat comptable.

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

Tercer. Trametre els esmentats informes al Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques i  al  Departament  d’Economia i  Coneixement de la  Generalitat  de
Catalunya abans del 31 de gener de 2015.
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11. DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME SOBRE ELS INDICADORS EN
MATÈRIA  DE  MOROSITAT  ECONÒMICA  CORRESPONENT  AL  4T
TRIMESTRE DE 2014.
EXP. NÚMERO 77/2014.

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

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [16 vots
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); de CIU (3); del PSC
(2); del PPC (1) i d’ICV-EUiA (1)] RESTA ASSABENTAT de l'acord:             

      

Identificació de l’expedient

Expedient  de  l’Àrea  de  Serveis  Econòmics  núm.  77/2014  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 2014.  

DICTAMEN

Antecedents

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

El Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, en desenvolupa la metodologia de
càlcul  i  estableix quines entitats han de calcular-lo,  comunicar-lo al  Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques i donar-ne publicitat mitjançant els propis
portals web.

Aquest paquet d’indicadors és diferent al període legal de pagament establert
en el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial
Decret  Legislatiu  3/2011,  de  14 de  novembre,  en  la  Llei  3/2004,  de  29  de
desembre, per la qual s’establien mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials i en la Llei 15/2010 que la modifica.

D’entrada, el període legal de pagament que s’ha vingut calculant i publicant,
mesura la forma en la qual les administracions públiques estan gestionant les
factures, en termes comptables, 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).
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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 presentació de les factures o
certificacions  d’obra  o  bé,  si  al  final  del  període  per  a  la  remissió  de  la
informació  encara  no  han  transcorregut,  en  les  operacions  pendents  de
pagament, aquests trenta dies.

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

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

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

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

En data 22 de gener de 2015 es va presentar a la Comissió Informativa de les
matèries competència del Ple l’informe provisional, calculat a data 20 de gener
de  2015  en  el  qual  s’advertia  de  la  seva  provisionalitat  vist  que  en  aquell
moment no s’havien finalitzat les operacions de registre i comptabilització de
factures corresponents al quart trimestre.  A data d’avui es disposa, ja, de les
dades definitives que s’han incorporat a l’expedient.

Els indicadors definitius referents al quart trimestre de l’any 2014 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 4t trimestre de l’any 2014.

Ràtio d’operacions pagades -3,82 dies

Import d’operacions pagades 1.968.132,58 €

Ràtio d’operacions pendents de pagament -19,65 dies

Import d’operacions pendents de pagament 998.815,22 €

Període Mitjà de pagament de l’Entitat -9,15 dies
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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.

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 quart trimestre de l’any 2014, en termes econòmics, segons el
resum definitiu següent:

Indicadors del Període Mitjà de Pagament segons el RD 635/2014 corresponents a 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui i relatius al 4rt. trimestre de l’any 2014.

Ràtio d’operacions pagades -3,82 dies

Import d’operacions pagades 1.968.132,58 €

Ràtio d’operacions pendents de pagament -19,65 dies

Import d’operacions pendents de pagament 998.815,22 €

Període Mitjà de pagament de l’Entitat -9,15 dies

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

Tercer. Publicar el present acord, juntament amb la informació definitiva, en el
web municipal.
 

El senyor Jaume Mauri Sala, regidor del grup municipal d'ERC, s'absenta de la 
sessió plenària.
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12. MOCIONS

L'alcalde  dóna la  paraula a  la  secretària  accidental  per  tal  de llegir  la  part
resolutiva de les mocions 12.1 i 12.2, la qual les llegeix i, posteriorment, es dur
a terme el debat d'ambdues mocions conjuntament.

12.1  MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D'ERC AL PLE DE
L'AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI D'IMPULS A LES MESURES DE
LA TRANSPARÈNCIA I DE GOVERN OBERT AL CONSISTORI DE LA VILA.

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [15 vots
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (8); de CIU (3); del PSC
(2); del PPC (1) i d’ICV-EUiA (1)], ACORDA aprovar la moció, essent aquesta la
següent:

El nostre país viu immers en una greu crisi econòmica, social i també en una
crisi de valors que fan necessari un procés de regeneració de models de les
administracions  públiques.  Els  greus  casos  de  corrupció  contribueixen  al
descrèdit de la política i que el conjunt de la ciutadania acabi posant tothom al
mateix sac. Cal acabar amb aquesta sensació: si volem construir un nou país
també cal construir una societat on conductes que mereixin un rebuig social
siguin tallades d'arrel. 

L’administració  local,  com  administració  més  propera  a  la  ciutadania,  i  on
aproximadament  9.000  persones  a  Catalunya  hi  dediquen  moltes  hores  de
manera  desinteressada  pot  ser  un  punt  on  arranqui  aquesta  transformació
política que ens cal.  Segurament els ajuntaments no disposen de les eines
legals necessàries, però poden convertir-se en motors dinamitzadors d’aquests
canvis,  d’una  banda  reclamant  als  poders  legislatius  l’aprovació  de  noves
normes  com la  llei  de  “Transparència,  accés  a  la  informació  pública  i  bon
govern”  i  garantint-ne  el  compliment,  i,  per  l’altra,  aplicant  canvis  en  el
funcionament diari que permetin introduir mecanismes de major proximitat cap
a la ciutadania.

La transparència i el dret d’accés a la informació pública constitueixen per tant
el pas previ i  necessari per promoure el concepte de «govern obert», entès
com l’escenari que permet als ciutadans intervenir activament en la presa de
decisions públiques, a partir del coneixement previ de totes les dades que cal
valorar  perquè  aquella  decisió  sigui  la  més  encertada  i  consideri  tots  els
interessos en joc. 

Tenint  en  compte  que  la  transparència  és  un  pilar  del  “govern  obert”  que
consisteix en obrir l'administració perquè la ciutadania pugui accedir a tota la
informació, el ple de l’Ajuntament de Caldes de Montbui aprova els següents
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ACORDS :

PRIMER. Manifestar el compromís de tots els grups municipals a seguir treba-
llant en el desplegament d’un model de “govern obert” a l’Ajuntament de Cal-
des de Montbui.

SEGON. Impulsar i aplicar la Llei de transparència aprovada al Parlament el
passat 18 de desembre de 2014, articulant el Portal de Transparència  de l’A-
juntament de Caldes de Montbui.

TERCER.  Elaborar  i  incorporar  a  l’ordenament  jurídic  de  l’Ajuntament  de
Caldes el Codi de Bones Pràctiques del Consistori.

QUART. Continuar els treballs per elaborar el “quadre de documentació funcio-
nal”. 

CINQUÈ. Seguir impulsant pressupostos participatius des de l'Ajuntament de
Caldes de Montbui en què el ciutadà pugui actuar com a agent decisori sobre
l’ús i destinacions del pressupost públic.

SISÈ. Publicar al portal de transparència i amb la màxima claredat informativa
la informació econòmica del Consistori, seguint la línia de l'aplicació per telè-
fons mòbils i tauletes “Caldes Clar”.

SETÈ.  Agafar el compromís d’aplicar aquelles recomanacions del programa
“infoparticipa” per a la millora de l’accés públic a la informació municipal i poder
incrementar les puntuacions per ésser avaluats com més aviat millor, amb el
propòsit d’assolir el segell distintiu que atorga la UAB.

VUITÈ.  Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya,
a tots els partits polítics amb representació al Parlament i als organismes de
treball en matèria de Transparència.
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12.2  MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU I DEL
PPC, AL PLE DE L'AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI PER A LA
MILLORA  DE  LA  TRANSPARÈNCIA   D’ACCÉS  A  LA  INFORMACIÓ
PÚBLICA I NORMES DE BON GOVERN DEL CONSISTORI DE LA VILA.

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per  majoria absoluta dels presents
[ 8 vots en contra dels membres del grup municipal d’ERC (8); i 7 a favor de
CIU (3); del PSC (2); del PPC (1) i d’ICV-EUiA (1)],  ACORDA no aprovar la
moció, essent aquesta la següent:
  

El nostre país viu immers en una greu crisi econòmica, social i també en una
crisi de valors, dins d’un context de creixent desafecció de la ciutadania respec-
te a la política. Cal doncs una resposta dels governs per tal de recuperar la
confiança ciutadana en les institucions públiques, que fan necessari un procés
de regeneració de models de les administracions. Per la qual cosa el nostre
ajuntament hauria d’impulsar un model de “govern obert”, basat en els princi-
pis de transparència, participació i col·laboració amb la ciutadania. 

Cal recuperar la confiança; si volem construir un país nou vol dir també cons-
truir una societat on certes conductes estiguin eradicades i mereixin un rebuig
social, no pel conjunt de la gent que honradament gestiona l’administració pú-
blica, sinó per aquells que aprofiten la seva condició de càrrec electe i en fan
un mal ús.

Atès  que el  millor  exercici  perquè la  ciutadania recuperi  la  confiança en la
gestió pública és la democràcia participativa i la transparència, es demostrarà
així  a la ciutadania la realitat  econòmica dels càrrecs electes i  de la gestió
municipal. 

Atesa la necessitat de fer esforços per a incrementar la transparència en la
gestió municipal, dels càrrecs electes i de l’autoanomenada classe política en
general, començant per les administracions més properes als ciutadans, com
són els ajuntaments.

Atès que l’administració local, com administració més propera a la ciutadania, 
pot ser un punt on engegui aquesta transformació política que ens cal. Recla-
mant als poders legislatius l’aprovació de noves normes o el compliment de les
existents, i per l’altra aplicant canvis en el funcionament diari que permetin in-
troduir mecanismes de major proximitat i transparència.

Atès que la comunicació d’un consistori ha de ser transparent i ha de reflectir la
pluralitat sense ser usada com a instrument polític.
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Atès  que  l’Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui  ha  anat  portant  a  terme,  en
aquesta línia, diverses actuacions concretes en diversos camps.

Atès que el dret a la informació dels ciutadans és un principi reconegut a la llei
30/1992 de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú. Així com en la directiva de la UE per l’autonomia local i
regional.

Atès  que  el  nostre  Ajuntament  no  ha  pogut  aconseguir  cap  distinció  en  la
segona  edició  del  Segell   distintiu  “Infoparticipa”  del  proper  dia  22  de
Desembre,  obrint  l’oportunitat  per  millorar  les  puntuacions  per  poder  ésser
avaluat  fins  el  proper  28  de  Febrer  del  2015,  sobre  les  eines  que  els
ajuntament  posen  a  disposició  de  la  ciutadania  per  informar  de  la  gestió  i
facilitar-ne la participació democràtica. 

Atès  que un dels  pilars  més importants  en una administració  pública  és la
gestió de documents. La “classificació funcional” s’ha mostrat com l’estructura
més adequada per dotar d’estabilitat la gestió i la localització de la informació a
les organitzacions actives. 

Atès  que  la  “gestió  documental” és  el  pal  de  paller  d’un  govern  obert,
comptant amb dades de qualitat,  estructurades i  refinades,  com les que es
generen  dins  dels  sistemes  de  gestió  documental,  i  amb  una  estructura,
sostenible  en  el  temps  com  la  derivada  dels  quadres  de  classificació,  la
interoperabilitat  semàntica  permetrà  a  la  ciutadania  o  a  les  organitzacions
accedir de manera fiable i àgil als paquets d’informació que li siguin de major
interès i decidir cada vegada quina és l’escalabilitat precisa de la seva recerca.

Atès que molts Ajuntament estan potenciant la creació  d’Observatori Ciutadà
Municipal, col·lectiu autogestionat, obert, apartidista, sense ànim de lucre i inte-
grat per ciutadans voluntaris, que té per objectiu alliberar, vigilar, analitzar i di-
vulgar els comptes de l’ajuntament per fomentar la transparència i la participa-
ció ciutadana en la política municipal.

Atès que el Parlament de Catalunya ha aprovat, el passat 18 de Desembre
amb una amplia majoria la llei de Transparència,  establint un seguit de mesu-
res en aquesta línia, que serà d’aplicació per a tothom passat els 6 mesos de la
seva aprovació.

Atès que la  transparència ha d'arribar al màxim de processos interns del go-
vern sempre garantint la protecció de les dades personals. L'apertura de dades
públiques del govern, en format reutilitzable, permet analitzar i avaluar la gestió
de l'administració.

Per tant la transparència és un pilar del govern obert que consisteix en obrir
l'administració per a que la ciutadania recuperi la informació, que és seva, i
conformi una societat responsable.
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Per  tot  això  el  Grup  Municipal  de  CIU  i  del  PPC,  proposen  al  Ple  de
l’Ajuntament de Caldes de Montbui s’adopti els següents:

ACORDS :

PRIMER. Manifestar el compromís de tots els grups municipals a treballar con-
juntament per al desplegament d’un model de “govern obert” a l’Ajuntament
de Caldes de Montbui, per crear un sistema de funcionament i gestió basats
en la transparència, la participació pública i la col·laboració amb la ciutadania,
entitats, empreses, organitzacions i altres administracions, amb la voluntat de
contribuir a crear un clima social que ajudi a recuperar la confiança en les insti-
tucions públiques. 

SEGON. Impulsar i aplicar de manera estricta la Llei de transparència aprova-
da al Parlament. Articulant un únic Portal de Transparència a la Web de l’Ajun-
tament.

TERCER.  Elaborar e incorporar l’ordenament jurídic de l’Ajuntament de Caldes
el Codi de Bon Govern Local.

QUART. Revisar,  actualitzar  i  elaborar  un nou Reglament orgànic municipal
(ROM), així com un nou Reglament de participació ciutadana i transparència,
que reculli els mecanismes i sistemes que han de fer efectius els drets de la
ciutadania de Caldes de Montbui a l’accés a la informació i a la participació pú-
blica, e  incorporant els principis establerts en el Codi del Bon Govern Local.
L’actualització del dos Reglaments s’haurà de finalitzar, com a molt, durant el
segon trimestre de l’any 2015, i es farà amb la participació de tots els grups
municipals i amb el suport dels serveis tècnics i jurídics de l’Ajuntament. 

CINQUÈ. Establir l’elaboració d’un  “quadre de documentació funcional”, desti-
nant una partida específica en el pressupost municipal 2015 pel seu desenvolu-
pament.

SISÈ. Introduir que els propers Pressupostos de l’Ajuntament per any 2016 es
faran mitjançant un procés participatiu, on el ciutadà pugui actuar com a agent
decisori sobre l’ús i destinacions del pressupost públic, incloent una partida es-
pecífica en els pressupostos 2015 pel seu desenvolupament .

SETÈ. Es publiqui al Portal de transparència i amb la màxima claredat informa-
tiva, la projecció dels venciments dels crèdits compromesos per aquest consis-
tori, des de l’any corrent i fins on està actualment previst finalitzar-ne el paga-
ment; tots els contractes i convenis on hi participin administracions públiques i
tothom qui es relacioni amb l’administració publica, especialment pel que fa a
les relacions economiques; així mateix publicar la relació de tots els noms dels
proveïdors que treballen per l ajuntament de Caldes de Montbui.
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VUITÈ. Publicar en el web municipal íntegrament els Plens en format àudio,
quan tècnicament sigui possible i amb el compromís de treballar per millorar les
actuals possibilitats tècniques de l’Ajuntament per assolir-ne la seva plena rea-
lització en el proper any.
 
NOVE. Impulsar la creació d’un OCM (Observatori Ciutadà Municipal), una pla-
taforma formada des de la societat civil que vetlli per la transparència a nivell
local. 

DEZÈ.  El compromís d’aplicar aquelles recomanacions del programa “infopar-
ticipa” per la millora de l’accés públic a la informació municipal, i poder incre-
mentar les puntuacions per ésser avaluats abans dels  proper 28 de Febrer del
2015, amb el propòsit d’ assolir el primer segell distintiu.

ONZÈ: Retornar al planari municipal d'aquelles  competències delegades:

- Operacions de crèdit de mes del 10% dels recursos ordinaris del pressu-
post i tresoreria.

- Contractacions i concessions quan l import superi el 10% dels recursos
ordinaris del pressupost i en qualsevol cas els 6.000.000 euros i fins el
15% dels recursos ordinaris del pressupost,i els contractes i concessi-
ons plurianuals superiors a 4 anys i els plurianuals de menor durada que
superin els percentatges abans indicats.

- L‘aprovació de projectes d obres i serveis estiguin previstos o no el pres-
supost.

- L’ adquisició de bens i drets quan el seu valor superi el 10% dels recur-
sos del pressupost ordinari i en qualsevol cas el 3.000.000 euros així
com les vendes de vens patrimonials.

DOTZÈ: Engegar  la figura del defensor del ciutadà.

TRETZÈ:. Permetre que els ciutadans i entitats afectats per un punt del ple mu-
nicipal puguin intervenir abans de la votació del mateix .

CATORZÈ. Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalu-
nya, a tots els partits polítics amb representació al Parlament i als organismes
de treball en matèria de Transparència.
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12.3  MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D'ERC AL PLE DE
L'AJUNTAMENT  DE  SUPORT  AL  JOVE  SAHRAUÍ  HASSANNA  AALIA,
DESPRÉS  DE  LA  SITUACIÓ  D'EXPULSIÓ  DICTADA  PEL  GOVERN
ESPANYOL.

L’alcalde dóna la paraula a la secretària accidental per tal de llegir íntegrament
el text de la moció, la qual la llegeix i, posteriorment, es debat el seu contingut.

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per  majoria absoluta dels presents
[14 vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (8); de CIU (3);
del PSC (2) i d’ICV-EUiA (1); i 1 abstenció del PPC (1)],  ACORDA aprovar la
moció, essent aquesta la següent:

Atès  que  el  ciutadà  sahrauí  Hassanna  Aalia  el  febrer  de  2013  va  ser
condemnat per un tribunal militar marroquí a cadena perpètua després d’un
judici  celebrat  en  absència  seva,  i  per  tant  essent  en  rebel·lia,  pels
enfrontaments produïts el  novembre de 2010 durant el desmantellament del
campament de Gdem Izik.

Atès que pels mateixos fets ja havia estat detingut, jutjat i posat en llibertat, a
principis de 2011. El mateix any 2011 va obtenir sense problemes el visat per
viatjar a l’Estat espanyol per estudiar i aprendre castellà, i des de llavors viu al
País Basc amb una família. 

Atès que en aquests darrers dies Hassanna Aalia ha demanat asil  polític  a
l’Estat espanyol i li ha estat rebutjat amb data 19 de gener de 2015, i se li han
donat 15 dies per abandonar el país amb el risc que suposa per la seva vida si
és retornat a Marroc o al Sàhara Occidental.

Es  per  tots  aquest  motius  exposats  que  el  grup  municipal  Esquerra
Republicana presenta a debat al Ple de l’Ajuntament de Caldes de Montbui els
següents acords:

ACORDS

PRIMER. Davant d’aquesta situació urgent i extrema exigim a l’autoritat com-
petent que reconsideri la petició d’asil  de Hassanna Aalia, ja que constatem
que si retorna al seu país no es pot garantir la seva integritat física i es poden
vulnerar els drets fonamentals.

SEGON.  En tant  que representants  públics,  i  en  nom també del  moviment
solidari amb el poble sahrauí, apel·lem al Govern de l’Estat espanyol perquè
reconsideri la seva decisió i faci tot el possible per protegir els drets humans,
per atendre la responsabilitat que té com a actor principal en el conflicte del
Sàhara Occidental i per trobar de forma imminent una solució justa, duradora i
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d’acord  amb  la  legalitat  internacional  que  passa  per  la  celebració  del
referèndum d’autodeterminació.

TERCER. Fer arribar aquesta moció al  Parlament de Catalunya, al  Congrés
dels  Diputats  i  al  Ministeri  d’Afers  Exteriors,  així  com  a  l’entitat  molletana
Tibsima Mollet Sàhara.

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

Des del número 1533, de data 11 de desembre de 2014, fins a l’últim decret de
2014. 

14. DESPATX ORDINARI

15. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

Es  deixa  constància  que  aquesta  Acta  de  sessió  plenària  no  ha  quedat
enregistrada per problemes tècnics i,  en conseqüència,  excepcionalment és
una acta on només hi consta el text de les propostes d'acord amb el resultat de
les votacions, però sense les intervencions dels regidors i regidores assistents.

L’alcalde aixeca la sessió a les 21 hores i 35 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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