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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió

Núm.:  16 / 2015
Caràcter: Ordinari 
Data: 26 de novembre de 2015
Horari: 20’00 hores 
Lloc: Sala de Plens

Assistents

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

Alexandra Redondo Ibáñez, regidora 
Anna Mata Domènech, regidora

Francesc Coral Prades, regidor 
Maria Dalmau Xalabarder, regidora 

Francisco Javier Ortega Guillén, regidor
Carla Millán Peñaranda, regidora 

Franscisco Martínez Boluda, regidor 

Montserrat Romano Bosch, regidora 

Secretari

Maria Remei Sala Leal, secretària gral.

Interventora
Gemma Riera Termes, interventora
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Ordre del dia

1. Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària anterior de
data 29 d'octubre de 2015.

2. Aprovar l'acord en l’aplicació a les categories d’agent i caporal, de la
disposició  addicional  setena  de  la  Llei  16/1991,  introduïda  per  la  Llei
31/2015, d’11 de març de mesures fiscals, financeres i administratives de
la  Generalitat  de  Catalunya.  Expedient  núm.  RH/245/2015  de  Recuros
Humans.

3. Aprovar l’Acord de la Mesa General de Negociació de 3 de novembre de
2015. Expedient núm. RH/240/2015 de Recursos Humans.

4. Estimar parcialment el recurs de reposició presentat per Serxar, SAU i
procedir a la devolució dels avals presentats per aquesta com a garantia
de l'obra d'urbanització del barri de Can Maspons. Expedient núm. TC103-
2007-1939 de SSTT.

5.  Aprovar  la  modificació  de  crèdits  núm.  26/2015,  mitjançant
transferència de crèdits. Expedient de Serveis Econòmics.

6. Aprovar la modificació de crèdits núm. 28/2015, mitjançant suplements
de crèdits. Expedient de Serveis Econòmics.

7.  Aprovar  la  modificació  de  crèdits  núm.  29/2015,  mitjançant  crèdits
extraordinaris. Expedient de Serveis Econòmics.

8. Ratificar el Decret d'alcaldia número 000869/2015, de 4 de novembre,
pel  qual  es  resol  entre  d'altres,  comparèixer  i  oposar-nos  al  recurs
número 181/15 interposat per Georgett Blanich Bousquet davant el TSJC,
contra l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona de 10
de juny de 2015, pel qual es va donar per complerta la condició d'eficàcia
del Pla parcial del sector sud (B-4) de Caldes de Montbui. Expedient núm.
G1500-2015-00010 de Serveis Generals.

9. Donar compte de la Sentència núm. 179, dictada pel Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, en relació amb el recurs d'apel·lació interposat
per  l'Ajuntament  contra  la  Sentència  núm.  336,  del  recurs  658/2009
interposat per Residencial Can Valls SL, expedient contenciós 2010_108 i
G1500-2015-000011 de Serveis Generals.

10.  Donar  compte  de  l’acord  de  JGL  de  10  de  novembre  de  2015
corresponent  a  l’aprovació  de  les  obligacions  trimestrals  de
subministrament  d’informació  corresponent  al  3r.  trimestre  de  2015.
Expedient de Serveis Econòmics.
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11.  Coneixement  de  comunicacions  oficials  i  coneixement  de  decrets
d'alcaldia.

12. Mocions d'urgència

13. Precs, preguntes i interpel·lacions

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Bé, bon vespre, iniciem el ple ordinari corresponent al mes de novembre. 
Falta el regidor Francesc Coral. Està arribant? Perfecte, molt bé.»

1.  APROVAR  L’ESBORRANY  DE  L’ACTA  DE  LA  SESSIÓ  PLENÀRIA
ORDINÀRIA ANTERIOR DE DATA 29 D'OCTUBRE DE 2015.

No hi ha intervencions.

L’alcalde  obre  la  sessió  i  el  Ple,  per  unanimitat dels  presents  [16  vots
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); SOM CALDES (2);
CiU (1); del PSC (2); UP CALDES (1) i  del PPC (1)], aprova l’esborrany de
l’acta de la sessió anterior del dia 29 d'octubre de 2015.

El  senyor  Francesc  Coral  Prades,  regidor  de  CiU,  s'incorpora  a  la  sessió
plenària.

2. APROVAR L'ACORD EN L’APLICACIÓ A LES CATEGORIES D’AGENT I
CAPORAL, DE LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL SETENA DE LA LLEI 16/1991,
INTRODUÏDA  PER  LA  LLEI  31/2015,  D’11  DE  MARÇ  DE  MESURES
FISCALS,  FINANCERES  I  ADMINISTRATIVES  DE LA GENERALITAT  DE
CATALUNYA. EXPEDIENT NÚM. RH/245/2015 DE RECUROS HUMANS.

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

No hi ha intervencions.

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

            
                 ACORDA:

3



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

Identificació de l’expedient

Expedient  relatiu  a  l’aplicació  de  la  disposició  addicional  setena  de  la  Llei
16/1991, de 10 de juliol, de les Policies Locals de Catalunya.

Antecedents

1. La Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives
afegeix una disposició addicional setena a la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de
les  policies  locals  de  Catalunya,  classificant  en  el  grup  C1  les  categories
d’agent  i  caporal  de  l’escala  bàsica,  a  efectes  administratius  de  caràcter
econòmic.

2. R.D. Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refòs de la
Llei  de  l'Estatut  Bàsic  de  l'empleat  públic  disposa  que  són  matèria  de
negociació  col·lectiva  “Les  que  afectin  a  les  condicions  de  treball  i  a  les
retribucions dels funcionaris  la  regulació dels  quals exigeix  una norma amb
rang de Llei.”

3. En data 9 d’octubre de 2015, la Mesa de Negociació del personal funcionari i
l’Ajuntament de Caldes de Montbui, han subscrit l’acord respecte de l’aplicació
de la modificació de la Llei 16/1991, de 10 de juliol de les Policies Locals de
Catalunya, quant al reconeixement de les retribucions bàsiques corresponents
al grup de classificació C1, el qual s’adjunta a la proposta, a efectes de la seva
aprovació plenària.

4. L’aplicació d’aquesta mesura comporta  que la diferència retributiva del sou
base resultant de la classificació a efectes retributius en el grup C1 es dedueix
de  les  retribucions  complementàries  de  la  relació  de  llocs  de  treball
corresponent  i  que els  triennis  perfets  en  l’escala  bàsica amb anterioritat  a
l’aplicació del canvi de classificació a què fa referència aquesta disposició s’han
de valorar d’acord amb el grup de classificació al qual pertanyia el funcionari en
el moment que van ésser perfets.

5.  La Disposició Final Tercera de la Llei 3/2015, d’11 de març, disposa que
aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el  Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, això és el 14 de març de 2015, per la qual cosa
el reconeixement dels triennis als agents i caporals s’ha de fer d’acord amb els
imports corresponents al grup C1 d’aquells que vencin ho hagin vençut a partir
del dia 14 de març de 2015, sempre i quan hi hagi consignació pressupostària
en el moment en què s’hagin de fer efectius.

Fonaments de dret

- Llei  3/2015  d’11  de  març,  de  mesures  fiscals,  financeres  i
administratives, article 65 i disposició final tercera.
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- Disposició addicional setena de la Llei 16/1991, de 16 de juliol de les
Policies Locals de Catalunya.

- R.D. Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refòs de
la Llei de l'Estatut Bàsic de l'empleat públic.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Aprovar l’Acord de 9 d’octubre de 2015, de la Mesa de Negociació del
Personal Funcionari respecte l’aplicació de la modificació de la Llei 16/1991, de
10 de juliol de les Policies Locals de Catalunya, quant al reconeixement de les
retribucions bàsiques corresponents al grup de classificació C1 que s’adjunta a
la proposta.

Segon. Aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball segons annex 1
que  s’acompanya  a  la  proposta,  per  la  qual  es  dedueix  del  complement
específic l’increment del sou base per les categories d’agent i caporal.

Tercer. Els aspirants a les categories d’agent hauran de percebre, durant la
realització del curs selectiu a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, les
retribucions bàsiques corresponents al grup C2.

3. APROVAR L’ACORD DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DE 3 DE
NOVEMBRE  DE  2015.  EXPEDIENT  NÚM.  RH/240/2015  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.

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, alguna qüestió sobre aquest punt? Sí? Senyor Martínez Boluda.»

Pren la paraula el senyor Martínez
“Bona nit  senyor alcalde, senyors. Solament una qüestió, en aquest punt es
comenta bàsicament el tema de les pagues extres i segons diu la llei s'hauria
de pagar aquest 2015 o quan el pressupost ho permeti.
La meva pregunta és: Quan es pensa executar?”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, per la resposta passo la paraula al regidor Vicenç Personat.”
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Pren la paraula el senyor Personat:
“Bona  nit,  bon  vespre  a  tots,  gràcies.  Contestant  la  pregunta  del  senyor
Francesc, la paga aquesta, aquesta part de la paga de 45 dies, crec que són 45
dies,  tenim  que  pagar-la,  o  bé  aquest  exercici  2015  o  bé  per  qüestions
pressupostàries,  podíem  pagar-la  l'any  que  ve,  el  2016.  I  per  qüestions
pressupostàries, perquè va més bé per tot plegat, la pagarem al 2016, ja està
posat a l'acord i quan la pagarem, pagarem juntament els 45 dies aquests més
els 80 i escacs dies que quedaven pendents. Per tant, liquidarem les pagues a
l'exercici 2016 quan estigui aprovat el pressupost.
Un cop aprovat el pressupost que pot ser a final de gener o febrer? El febrer
podem aprovar el pressupost? Automàticament aprovat el pressupost, pagarem
les pagues.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, alguna intervenció? Alguna pregunta més? No? Doncs passem a la
votació.”  

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

            
                 ACORDA:

 Identificació de l’expedient

Expedient relatiu l’aprovació de l’Acord de la Mesa General de Negociació de
l’empleat públic de l’Ajuntament de Caldes de Montbui per a la negociació de
les mesures aprovades en el Reial Decret Llei 10/2015, d’11 de setembre, pel
qual  es  concedeixen  crèdits  extraordinaris  i  suplements  de  crèdit  en  el
pressupost de l’estat i s’adopten altres mesures en matèria d’ocupació pública i
d’estímul a l’economia.

Antecedents

I.  El  Reial  Decret-Llei  10/2015,  d'11  de setembre,  entre  altres  mesures,  va
modificar  la  Llei  7/2007,  de  2  d’abril  de  l'EBEP  (actualment  Reial  Decret
Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
l’Estatut Bàsics de l’Empleat Públic), disposa:

“Capítulo I.
Con el objetivo de fortalecer en la senda de un crecimiento económico
sostenible resulta necesario y urgente aprobar este Real  Decreto-ley,
que contiene, en su Capítulo I, un conjunto de medidas que contribuyen
directamente a estimular el crecimiento económico así como ahondar en
el incremento de la eficiencia en el funcionamiento del empleo público,
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de  forma  compatible  con  el  necesario  cumplimiento  de  las  reglas
fiscales.

Dichas medidas son, en particular, las siguientes:
– Recuperación de parte de la paga extraordinaria y adicional de los
empleados públicos correspondiente al año 2012.

– Modificación del número de días de permiso por asuntos particulares
restituyendo  un  sexto  día,  e  incremento  de  los  días  de  permiso  por
asuntos particulares en función de la antigüedad y los de vacaciones
reconocidos  en  el  Estatuto  Básico  del  Empleado  Público
incrementándolos igualmente en función de la antigüedad.”

Artículo 1. Recuperación de la paga extraordinaria y adicional del
mes de diciembre de 2012 del personal del sector público.

1.  Las  distintas  Administraciones  públicas,  así  como  sus  entes
dependientes y vinculados, abonarán dentro del ejercicio 2015, y por
una  sola  vez,  una  retribución  de  carácter  extraordinario  cuyo
importe será el equivalente a 48 días o al 26,23 por ciento de los
importes dejados de percibir como consecuencia de la supresión
de  la  paga  extraordinaria,  así  como  de  la  paga  adicional  de
complemento  específico  o  pagas  adicionales  equivalentes,
correspondientes al mes de diciembre de 2012,  por aplicación del
Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad  presupuestaria  y  de  fomento  de  la  competitividad,  con  el
alcance y límites establecidos en el presente artículo.

2.  Las cantidades que podrán abonarse por  este  concepto,  sobre  el
importe dejado de percibir por cada empleado en aplicación del artículo
2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, serán las equivalentes a
la  parte  proporcional  correspondiente  a  48  días  de  la  paga
extraordinaria,  paga  adicional  de  complemento  específico  y  pagas
adicionales  del  mes  de diciembre.  En aquellos  casos en los  que no
hubiera  procedido  el  reconocimiento  de  la  totalidad  de  la  paga
extraordinaria y adicional de diciembre de 2012, los 48 días se reducirán
proporcionalmente al cómputo de días que hubiera correspondido.
A los efectos previstos en el párrafo anterior, el cómputo de la parte de
la paga extraordinaria y pagas adicionales que corresponde a 48 días, o
cifra  inferior,  se  realizará,  en  el  caso  del  personal  funcionario  o
estatutario, conforme a las normas de función pública aplicables en cada
Administración,  o,  en  el  caso  del  personal  laboral,  a  las  normas
laborales y convencionales, vigentes en el momento en que se dejaron
de percibir dichas pagas.
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Las cantidades que se reconozcan por este concepto al personal a que
se refiere el apartado 5 del artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de
13 de julio, por no contemplarse en su régimen retributivo la percepción
de pagas extraordinarias o por percibir más de dos al año, serán las
equivalentes a un 26,23 por ciento del importe dejado de percibir por
aplicación del mencionado precepto.

Las cantidades a abonar se minorarán en las cuantías que se hubieran
satisfecho  por  estos  mismos  conceptos  y  periodos  de  tiempo  como
consecuencia de sentencia judicial u otras actuaciones.

3.  Cada Administración pública abonará, las cantidades previstas
en este artículo dentro del ejercicio 2015, si así lo acuerda y si su
situación económico financiera lo  hiciera posible.  De no permitirlo  su
situación económico financiera en 2015, el abono podrá hacerse en el
primer ejercicio presupuestario en que dicha situación lo permita.

En el supuesto de que en aplicación de este precepto fuera más de una
Administración  a la  que le  correspondiera  efectuar  el  abono de este
tramo de paga extraordinaria, paga adicional de complemento específico
y pagas adicionales del mes de diciembre de 2012, cada Administración
podrá abonar, como máximo, la parte proporcional de este tramo que le
hubiera correspondido hacer efectiva en diciembre de 2012.

4.  Las  cuantías  satisfechas por  aplicación  de  lo  establecido  en este
artículo  minorarán  el  alcance  de  las  previsiones  contenidas  en  el
apartado 4 del artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012 de 13 de julio.
Artículo  2.  Modificación  de  la  Ley  7/2007,  de  12  de  abril,  del
Estatuto Básico del Empleado Público.

Se  modifica  la  Ley  7/2007,  de  12  de  abril,  del  Estatuto  Básico  del
Empleado Público, en los siguientes términos:

Uno. Se modifica la letra k del artículo 48 que queda redactada como
sigue:

«Artículo 48. Permisos de los funcionarios públicos.
Los funcionarios públicos tendrán los siguientes permisos:
k) Por asuntos particulares, seis días al año.»

Dos.  Se añade una nueva disposición adicional decimocuarta,  con la
siguiente redacción:

«Disposición adicional decimocuarta. Permiso por asuntos particulares
por antigüedad.
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Las  Administraciones  Públicas  podrán  establecer  hasta  dos  días
adicionales  de  permiso  por  asuntos  particulares  al  cumplir  el  sexto
trienio, incrementándose, como máximo, en un día adicional por cada
trienio cumplido a partir del octavo.»

Tres. Se añade una nueva disposición adicional decimoquinta, con la
siguiente redacción:

«Disposición  adicional  decimoquinta.  Días  adicionales  de  vacaciones
por antigüedad.
Cada  Administración  Pública  podrá  establecer  hasta  un  máximo  de
cuatro días adicionales de vacaciones en función del tiempo de servicios
prestados por los funcionarios públicos.»

“Disposición adicional primera. Permisos y vacaciones de los funcionarios públicos.
La limitación que establece el apartado Tres del artículo 8 del Real Decreto-Ley 
20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de 
fomento de la competitividad, para los convenios, pactos y acuerdos para el personal 
funcionario y laboral de las Administraciones Públicas y sus Organismos y Entidades, 
vinculados o dependientes de las mismas, debe entenderse referida a la nueva redacción 
dada por el presente Real Decreto-ley a los permisos y las vacaciones de los 
funcionarios públicos.”

Disposición adicional segunda. Aplicación del permiso por asuntos
particulares por antigüedad a la Administración General del Estado.
El permiso a que hace referencia el artículo 2.Dos de este Real Decreto-
ley  será  de  aplicación  en  la  Administración  General  del  Estado,
organismos y entidades vinculados o dependientes.

Disposición  adicional  tercera.  Vacaciones  adicionales  por
antigüedad en la Administración General del Estado.

En  la  Administración  General  del  Estado,  organismos  y  entidades
vinculados o  dependientes,  en  el  supuesto  de  haber  completado  los
años  de  antigüedad  en  la  Administración  que  se  indican,  se  tendrá
derecho al disfrute de los siguientes días de vacaciones anuales:
– Quince años de servicio: Veintitrés días hábiles.
– Veinte años de servicio: Veinticuatro días hábiles.
– Veinticinco años de servicio: Veinticinco días hábiles.
– Treinta o más años de servicio: Veintiséis días hábiles.”

2. L’acord de la Mesa General de Negociació de 3 de novembre de 2015 que
s’adjunta a la proposta per a la seva aprovació, regula la forma d’abonament de
la part proporcional a 48 dies deixats de percebre pels empleats públics d’a-
questa Corporació a la paga extraordinària del mes desembre de 2012, i el re-
torn del  dies addicionals per vacances i  permisos per assumptes personals,
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d’acord amb l’antiguitat dels empleats públics, per la qual cosa es troben dins
dels supòsit que regulen l’apart k) i m) respectivament. de l’esmentat article 37.

3.  L'informe  de  la  interventora  acredita  que  hi  ha  suficient  consignació
pressupostària per atendre aquesta despesa.

Fonaments de dret

Article 37.k) i 37. m) i 38.3 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsics de l’Empleat Públic.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Aprovar l’Acord de la Mesa General de Negociació de l’empleat públic
de l’Ajuntament  de  Caldes de Montbui  per  a  la  negociació  de  les  mesures
aprovades  en  el  Reial  Decret  Llei  10/2015,  d’11  de  setembre,  pel  qual  es
concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de
l’estat i s’adopten altres mesures en matèria d’ocupació pública i d’estímul a
l’economia, de 9 d’octubre de 2015 que s’adjunta a l’expedient.

Segon. Publicar aquest l’acord al tauler d’edictes de l’Ajuntament de Caldes de
Montbui i a la web municipal.

4. ESTIMAR PARCIALMENT EL RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER
SERXAR, SAU I PROCEDIR A LA DEVOLUCIÓ DELS AVALS PRESENTATS
PER AQUESTA  COM A GARANTIA  DE L'OBRA D'URBANITZACIÓ  DEL
BARRI DE CAN MASPONS. EXPEDIENT NÚM. TC103-2007-1939 DE SSTT.

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

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, hi ha intervencions? Sí? N'hi ha unes quantes, ho fem de menys a
més, com sempre, senyor Boluda.”

Pren la paraula el senyor Martínez:
“Moltes gràcies, en aquí, revisant l'expedient, tota la documentació que obra en
l'expedient, a mi em sorgeixen uns quants dubtes, i una mica cronològicament,
més que res per veure si no estic equivocat, senyor Personat, veig que l'any
2011 les  obres  aquestes  es recepcionen,  s'acaben,  i  llavors  hi  ha  un tira  i
afluixa, sembla que s'acaba fent una auditoria per part d'una empresa auditora
externa, i deuen seguir les discussions. Total que no es tornen els avals. L'any
passat hi ha un informe jurídic on precisament es denega aquesta devolució
dels avals. Clar, jo em plantejo, això primer, segons l'auditoria, sempre segons
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l'auditoria, no conec l'obra, ni conec res, segons l'auditoria falten, deixim-ho dir
d'aquesta forma, s'han esfumat 215,000 euros. Les obres no s'han executat pel
valor total i tenim un descavalament de 215,000 euros. 
És el  que diu l'auditoria que en principi  ens la hem de creure, no? Clar, es
recepciona l'obra, en aquell moment no es fa res, no sé si es coneixia o no es
coneixia? I per què doncs després es fa una auditoria? Però en aquell moment,
entenc que ja hi ha una responsabilitat política de la persona o del govern que
signa la recepció de l'obra, una obra que ens ha costat 215.000 euros més del
que s'ha fet. Després es fa aquesta auditoria, els avals no s'executen, quan es
podrien haver executat, entenc.
Després hi  ha  una altra  cosa,  ara per  qüestions,  mires la  Llei  i  ens  veiem
obligats a retornar els avals, perquè segons la Llei ja s'ha complert tot i hem de
retornar els avals.
La meva pregunta és: No es pot fer res més? Sé que vostès han presentat una
denúncia  davant  la  Fiscalia,  però  per  a  mi  aquesta  denúncia  és  la  mínima
acció, mínima i quan dic mínima és mínima, perquè es poden fer altres accions.
L'ordenament jurídic ens permet una série d'armes molt més efectives,  com
podria ser una querella,  o podria ser una demanda, on es demanés com a
mesura cautelar l'embarg que aquesta empresa té, té un dret, embargar aquest
dret a que li tornem els avals, perquè ara ens quedarem amb una denúncia i tot
això queda dissolt. Si, a més a més, tenim en compte que sembla, no consta a
l'expedient, però per tots els indicis sembla que s'ha arribat a un cert acord amb
aquesta empresa perquè renunciï a cobrar els interessos, jo no ho sé. Vull dir,
la gent no renuncia perquè sí, no? Renunciarà per algun motiu, sembla que hi
hagi hagut una discussió. 
Vull dir, no ho acabo d'entendre, no acabo d'entendre què ha passat amb tot
això, si jo tingués que dir, doncs i perdoni'm, seré suau, però sembla que hi
hagi  hagut  una  certa  inacció  o  una  certa  desídia  per  portar  aquest  tema
endavant, sembla això i és la meva opinió, gràcies.”

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

Pren la paraula el senyor Coral:
“Bona nit, gràcies, bé, aquest tema crec que potser alguns d'aquí de la taula el
coneixem, però estaria molt bé que des de l'equip de govern se'ns expliqués o
se'ns fes un relat dels fets, perquè també els que ens estan escoltant ho puguin
conèixer, i m'agradaria que se'ns contestés quatre preguntes. 
La primera: Per què es fa una auditoria?
La  segona:  Què  és  el  que  diu  fonamentalment  l'auditoria?  Quines  són  les
principals conclusions? 
La tercera: Per què es presenta la denúncia? 
I finalment, què és el que està investigant concretament de manera específica
la Fiscalia en aquest moment?
Crec  que  són  quatre  preguntes  que  poden  resumir  una  mica  l'escenari
d'aquests fets, que estaria bé que tots coneguéssim, gràcies.”   
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Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, i finalment, senyora Mata.”

Pren la paraula la senyora Mata:
“Bé, bon vespre a tothom, nosaltres si més no, el que sí que ens va sorprendre
és que al gener del 2015 es fes arribar un informe segon especifiquen greus
deficiències i que per aquest motiu hi havia aquest tira i arronsa a l'hora de
retornar els avals, i que en data 2 de març es presentés un segon informe on
s'ha constatat el correcte estat d'aquesta. Llavors, de gener a març, aquestes
greus deficiències, que tampoc s'especifiquen, com es van resoldre? O què va
passar? Gràcies.”

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

Pren la paraula el senyor Personat:
“Gràcies,  intentaré  fer  una  explicació  de  tot  com ha  anat,  a  veure  si  amb
aquestes explicació anem resolen els dubtes que han sortit? 
Si en queda algun, el respondrem concretament el dubte que queda, no? 
Les obres es van recepcionar, com molt bé ha dit, al 2011, evidentment que sí,
i van signar els tècnics de l'Ajuntament la recepció de l'obra. 
Els avals, crec recordar, que eren per màxim, o sigui, les bases eren per dos
anys, tres anys, però a l'hora de fer l'oferta va fer una millora, que va posar dos
anys més dels avals, o sigui llavors l'aval podia durar dos anys més o un any
més, no ho recordo ara, crec que era un any potser, un any més, això era una
millora que feia ell, que portava ell com a adjudicatari de l'obra, d'acord? Per
tant,  el  2011 es signa conforme es recepcionen, i  els avals continuen aquí,
d'acord?
Aleshores, per què fem aquesta auditoria? Fem aquesta auditoria perquè ens
arriben una série d'informacions que s'han construït i s'han fet coses, o sigui, al
revés, s'han facturat coses que no s'havien fet. Aleshores davant del dubte, i
una obra tan gran i una diferència important d'un pressupost, del tancament
que  es  va  fer,  es  va  fer  l'auditoria.  L'auditoria  ens  diu  que  es  va  facturar
215.000, 214.000 i pico d'euros, més del que s'ha fet. 
Per exemple diu, en quan a metres d'asfaltat, en quan a metres de vorera, en
quan a rases, facturen tres rases i només n'hi ha una de rasa, potser és més
gran? Però en facturen tres i en fan una de rasa i passen tots els serveis per
una rasa quan havien de passar-los per tres.
Per exemple, diuen que porten la sorra, que la treuen, la porten a l'abocador i
no  la  porten a l'abocador,  ho  tornen a  omplir  amb la  mateixa  sorra,  no  en
compren, no la canvien la terra. Diuen que la canvien i facturen el  viatge a
l'abocador, l'abocador, el reciclatge i la facturació de l'altre.
Clar, hi ha una série de coses, hi ha també coses que es facturen menys del
que hi ha, en medicions fetes pels auditors.
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Ara per exemple no sé, hi ha deu tapes de clavegueram, i potser n'hi ha onze,
doncs aquest també se li compta a favor de l'empresa. 
Total  que resumin,  el  saldo  que treu  és  positiu  a  favor  de  l'Ajuntament  de
214.000 euros, per això, dit això, es presenta o s'estudia la possibilitat, es fa
una consulta a un advocat, a un advocat penalista i es pregunta què es pot
arribar a fer amb això? 
Evidentment nosaltres com Ajuntament si veiem una cosa d'aquest tipus així, el
que no podem fer és callar, això s'ha de denunciar.
Per què es denuncia a la Fiscalia en comptes de denunciar-ho, com diu molt
bé, que sigui molt més ràpid, molt més pràctic i  molt més eficient, i  podíem
demanar  l'embarg  preventiu  dels  avals,  que  ara  no  podem  fer-ho,  podíem
haver-ho fet al jutjat, per què ho hem fet a la fiscalia? Perquè el diner és públic. 
Aleshores, imaginem-nos que per un momentet nosaltres anem al jutjat,  fem
una demanda, fem una querella, fem el que vostè ha dit, i resulta que pel que
sigui,  l'empresa  aquesta  s'ha  equivocat,  o  hi  ha  hagut  una  miqueta  de
problema, ens hem gastat els diners dels ciutadans, dels contribuents en una
cosa que «no a lugar». La fiscalia és gratuita, la fiscalia sabrà i ens dirà si hi ha
delicte o no hi ha delicte. Si hi ha delicte ho portem al jutjat i al jutjat demanem
el que haguem de demanar,  però a la fiscalia no pots demanar un embarg
preventiu dels avals.
Per altra banda els avals són per l'obra ben feta, no per una cosa facturada de
més o per una... diem, no sé com qualificar-ho. Presumptament mal facturat,
d'acord? Per tant els avals no són per una cosa presumptament mal facturada,
sinó són per una obra feta i ben feta i l'obra ens certifiquen que està feta i ben
feta, per tan els avals s'han de tornar.
Per què es tornen més tard els avals? Es tornen més tard els avals perquè al
demanant-se  l'aval,  es  va  demanar  l'aval  abans  del  venciment,  que  ell  va
demanar un any més de prórroga per poder tenir l'adjudicació de l'obra, i li vam
dir que encara no era temps. Encara no et podem tornar els teus avals, perquè
encara no han caducat, quan caduquen es fa una instància demanant els avals
i els interessos des del dia que ells pensaven que havien de tenir-los. 
Tornem a parlar amb ells, amb Serxar, SAU els hi diem que «no a lugar» el
cobrament  d'aquests  interessos.  Si  tu  vols  cobrar  aquests  interessos,  bé,
nosaltres no te'ls pagarem, anirem al jutjat i el jutja dirà si te'ls hem de pagar o
no te'ls hem de pagar, però mira't-ho bé perquè això no va així. S'ho mira bé, i
ens fa la carta de renúncia dient que renuncia a tots els interessos i a totes
aquestes coses, perquè evidentment no li corresponen, no perquè tingui una
altra  contrapartida,  sinó  perquè no li  corresponen,  automàticament  l'aval  es
torna. 
No  sé  si  em  deixo  alguna  cosa?  Sí,  per  què  es  fa  l'auditoria?  Què  diu
l'auditoria?  Què investiga la fiscalia? Doncs la veritat deu investigar aquesta
facturació de més si és correcte o no és correcte, no m'ho diu a mi la fiscalia el
que investiga o no, sé que està demanant dades, però no em diu res mès, no?
La diferència de gener a març ve donada per això, perquè no hi ha un tira i
afluixa, una negociació de tornar o no tornar i en quina condició es torna l'aval.
No hi ha un tira i afluixa perquè legalment no es podien tornar, ens demanen
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una cosa que legalment nosaltres no teníem que pagar-la, se'n donen compte i
rectifiquen i això porta aquest procés, res més que això.

La responsabilitat  política evidentment,  les persones que hagin signat això i
hagin  recepcionat  l'obra,  a  veure,  jo  crec  que  el  primer  responsable  és  el
director de l'obra, que és el que està cada dia allà i, a més a més, cobra de
l'Ajuntament i per tant té la funció de funcionari públic, d'acord? 
Per  tant,  el  primer  responsable  és  ell,  automàticament  la  signatura  de  la
recepció de l'obra i dels certificats d'obra, els signen també tècnics municipals,
però bé, si tu vas un dia a l'obra, que no vas cada dia, els tècnics municipals i
només hi va el director de l'obra, i obren una rasa avui dijous, obren una rasa i
demà la tapen, doncs després diuen que han fet una rasa, dues rases o tres
rases, el tècnic municipal no anirà allà a escarbar si han fet una o dues rases.
En principi s'ha de creure amb la bona voluntat del director de l'obra, que és
funcionari  perquè  està  cobran  de  l'Ajuntament,  és  funcionari  i,  per  tant,  té
l'autoritat  per  dir  què es  fa.  Això  és  la  responsabilitat  que es  pugui  tenir,  i
evidentment la fiscalia dirà quí és responsable, qui no ho és, i fins on arriba la
responsabilitat de cadascú.

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé, més intervencions? Senyor Coral.”

Pren la paraula el senyor Coral:
“Sí, bé em sembla tan greu com sorprenent el cas, i la meva pregunta és els
veïns de la urbanització, que entenc que són els principals afectats perquè han
contribuit amb impostos de les seves butxaques, a pagar les obres, fins a quin
punt tenen coneixement d'aquesta situació? i si han parlat amb ells, què els hi
han dit? 

Pren la paraula el senyor Personat:
“Els veïns evidentment abans de cometre cap acció els vam convocar a tots,
precisament va haver una campanya perquè no vingués ningú, però els que
havien de venir no van venir,  i  van venir els que realment volien vindre per
rebentar la reunió, precisament, i dit així perquè va ser així, se'ls hi va explicar
què hi havia, se'ls hi va llegir un informe de l'advocat i se'ls hi va dir les mides
que prendríem.
Nosaltres  abans,  quan  vam  tenir  l'auditoria  vam  enviar  l'auditoria  primer  a
l'empresa,  quan  vam  rebre  l'auditoria  vam  enviar-la  primer  a  l'empresa,  al
director  de  l'obra  i  al  president  de  l'associació  de  veïns.  El  president  de
l'associació de veïns no va fer  cap pas,  els veïns no se n'havien enterat,  i
abans nosaltres d'arrancar a fer cap cosa, els vam convocar i els vam explicar
què  deia  l'auditoria,  per  què  havíem  fet  l'auditoria  i  quines  accions
emprendríem, i se'ls hi va explicar.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé, doncs si no hi ha més intervencions? Passem a la votació.”  
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En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per  majoria absoluta dels presents
[11 vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9) i CiU (2); 5
abstencions de SOM CALDES (2);  del PSC (2) i d'UP CALDES (1) i 1 vot en
contra del PPC (1)],             

                 ACORDA:
   
Identificació de l'expedient

Expedient número TC103-2007-001939, relatiu a la devolució de la fiança a
Serxar, SAU.

Antecedents

1. SERXAR,SAU, en la seva oferta per licitar per les obres d'urbanització del
barri de Can Maspons, va oferir un termini de garantia de les obres de 3 anys.

2. En data 3 de març de 2011, es va signar l'acta de recepció de les obres
d'urbanització del barri de Can Maspons.

3. En data 7 de març de 2014 amb registre d'entrada núm. 000100, l'empresa
SERXAR, SAU va sol·licitar la devolució dels avals atorgats per l'execució de
les obres d'urbanització de Can Maspons.
Aquesta sol·licitud no venia acompanyada del preceptiu informe del director de
l'obra sobre l'estat d'aquestes.

4.  En  data  3  de  novembre  de  2014,  es  va  recordar  al  senyor  Pere  Batlle
Mundet, representant de SERXAR, SAU, que la devolució dels avals presentats
com a garantia de les obres restava pendent de l'entrega del preceptiu informe
del director de l'obra.

5. En data 8 de gener de 2015, el  senyor  Pere Batlle Mundet va presentar
instància en aquest ajuntament en la qual sol·licita la devolució dels avals de
l'obra d'urbanització del barri de Can Maspons i adjunta informe de l'estat de les
obres d'urbanització del barri de Can Maspons firmat pel director de l'obra i per
l'empresa adjudicatària.

L'esmentat informe no es podia tenir en compte per les greus deficiències que
presentava, circumstància que es va comunicar al tècnic director de l'obra en
data 5 de febrer de 2015.

6. En data 2 de març de 2015, el senyor Joan Magriñá Cañellas, director de les
obres d'urbanització  del  barri  de  Can Maspons,  va  presentar  informe sobre
l'estat de les obres que literalment diu:
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“A Caldes de Montbui, en data 7 de febrer de 2015, qui subscriu va realitzar
inspecció visual a la urbanització de Can Maspons (Caldes de Montbui), de la
que  en va  ser  el  director  de  les  obres  de  reurbanització,  i  en  la  que  s'ha
constatat el correcte estat de la mateixa.

Perquè així consti, es signen quatre exemplars de la present acta (un exemplar
per la direcció d'obra, un exemplar per l'empresa constructora, un exemplar per
l'ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i un exemplar per l'ajuntament de
caldes de Montbui), en el lloc i data indicats en l'encapçalament.” 

7.  En  data  13  d'abril  de  2015,  el  senyor  Pere  Batlle  Mundet,  en  nom  i
representació de Serxar, SAU presenta instància acompanyada de l'informe del
director tècnic de l'obra i sol·licita la devolució dels avals.

8. En data 1 de juny de 2015 el senyor Pere Batlle, en nom i representació de
Serxar,  SAU,  va  presentar  recurs  potestatiu  de reposició  en  relació  amb la
desestimació  presumpte,  per  silenci  administratiu,  de  la  sol·licitud  que  va
efectuar de devolució de la garantia definitiva, també presenta reclamació de
responsabilitat  administrativa  pels  danys  i  perjudicis  causats  per  no  haver
reintegrat les fiances en el moment corresponent.

9. En data 11 de novembre de 2015 el senyor Pere batlle Mundet, en nom i
representació de SERXER, SAU,  presenta escrit en el qual renuncia, un cop li
siguin retornades les garanties definitives de les obres de reurbanització del
barri de Can Maspons,  a reclamar per qualsevol concepte derivat del retard en
la cancel·lació de les fiances, donat-se per completament “saldat i  finiquitat,
sense tenir res a reclamar”.

Normativa aplicable

Article 205 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del Sector Públic, 

Article 218 LCSP:

“Dentro  del  plazo  de  quince  dias  anteriores  al  cumplimiento  del  plazo  de
garantia, el director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista,
redactará un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuese favorable, el
contratista quedará relevado de toda responsabilidad salvo lo dispuesto en el
artículo siguiente, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía,
a  la  liquidación  del  contrato  y,  en  su  caso,  al  pago  de  las  obligaciones
pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días.”

Articles 90 i 91 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
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Consideracions
El  recurs  potestatiu  de  reposició  i  reclamació  de  responsabilitat  patrimonial
presentat  per  Serxar,  SAU,  després de l'entrada,  en aquest  ajuntament,  de
l'escrit del senyor Pere Batlle Mundet s'ha de considerar limitat a la devolució
dels avals presentat com a garantia de les obres de reurbanització del barri de
Can Maspons, ja que s'ha d'estar al que prescriuen els articles 90 i 91 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.

Article 90:

“1. Tota persona interessada pot desistir de la seva sol·licitud o, quan això no
estigui prohibit per l'ordenament jurídic, pot renunciar als seus dret.

2.  Si  l'escrit  d'iniciació,  el  formulen  dues  persones  interessades  o  més,  el
desistiment o la renúncia només afecta els l'hagin formulat.”

L'escrit  presentat  pel  senyor  Pere  Batlle  Mundet  és  una  renúncia  a  la
reclamació  de  responsabilitat  administrativa  pel  retard  en  la  devolució  dels
avals, presentats com a garantia de les obres de reurbanització del barri de
Can Maspons, que sol·licitava juntament amb la devolució dels avals. Com que
aquesta reclamació està formulada exclusivament pel  senyor  Batlle,  s'ha de
donar per desistida aquesta reclamació i limitar el recurs de reposició presentat
a la devolució dels esmentats avals.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Estimar parcialment el recurs de reposició presentat per Serxar, SAU i
procedir a la devolució dels avals presentats per aquesta com a garantia de
l'obra d'urbanització del barri de Can Maspons:

a) Caixa Manresa 479294 nº 406/2009 per un valor de 167.647,12 euros
b) Banco Popular 0042/00573 nº 584/2011 per un valor de 44.796,41 euros

Segon.  Considerar  efectiu  el  desistiment  del  senyor  Pere Batlle Mundet,  en
nom i representació de Serxar, SAU, de totes les altres pretensions.

Tercer. Comunicar aquest acord als interessats. 
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5. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 26/2015, MITJANÇANT
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS. EXPEDIENT DE SERVEIS ECONÒMICS.

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

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, cal fer algun aclariment sobre aquesta modificació? Sí? Hi ha dues
paraules, senyor Martínez Boluda.”

Pren la paraula el senyor Martínez:
“Gràcies, senyor Marañés ja tornem a estar vostè i jo amb els números, però
aquest cop no va per això, eh? Solament és un tema de la partida que es treu
uns diners, que precisament aquesta setmana he tingut una conversa amb un
veí de Caldes que em comentava el problema dels coloms de Caldes i veig que
aquí es treuen 1.737 euros dels coloms i realment em va ensenyar unes fotos i
tal, i realment sembla que hi ha un problema bastant greu, em plantejava la
possibilitat de si es feia control de la natalitat dels coloms i demés. Simplement
era manifestar, ja que es treuen aquests diners, doncs manifestar aquest punt
en el ple, gràcies.”

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

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

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies,  com a  réplica  d'alguna  manera  a  la  pregunta  o  el  comentari  del
regidor Martínez Boluda, passo la paraula al regidor Jaume Mauri.”

Pren la paraula el senyor Mauri:
“Gràcies senyor alcalde, bona nit a tothom, no sé quan ha sigut el comentari
d'aquest  veí?  Aquesta  setmana,  des  de  fa  un  mes  estem fent  captura  de
coloms  a  diverses  taulades  de  Caldes,  en  tres  en  concret,  i  s'ha  millorat
ostensiblement el problema dels coloms, no és el seu control, sinó que hi ha
gent que els hi dóna de menjar, i mentre hi hagi gent que els hi doni de menjar,
doncs això serà la cursa del gat i el ratolí i no acabarem mai.
Tinc sobre la taula el tema, després al campanar ja tenim el vist i plau de la
parróquia, un parell de cries de falcons, que això funciona molt bé a molts llocs,
que com a mínim doncs els  coloms aniran  cap a  Palau o Sentmenat  però
mentre hi hagi els falcons per aquí no hi seran.”
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Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, passem a la votació.”

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta dels presents [9
vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9) i 8 abstencions
de SOM CALDES (2); de CiU (2); del PSC (2); d'UP CALDES (1) i del PPC (1)],

             
             ACORDA:

Identificació de l’expedient

Expedient  número SEMC 9/2015,  relatiu a la modificació  de crèdits  número
26/2015 del pressupost municipal de l’exercici 2015, mitjançant transferència
de crèdits.

Antecedents

1. L’Àrea de Serveis Territorials i l’Àrea de Serveis Personals han sol·licitat dur
a  terme  unes  modificacions  de  crèdits  per  dotar  de  crèdit  les  següents
aplicacions  pressupostàries:  31.1650.21000  Manteniment  enllumenat  per
import de 4.500,00 euros, 31.3380.21001 Muntatges electrònics esdeveniments
per import de 4.500,00 euros, 31.9200.21200 Manteniment edificis públics per
import de 4.105,30 euros, 40.3340.22608 Programació cultural per import de
2.500,00  euros   i,  41.3230.22698  Activitats  docents  escola  de  música  per
import de 6.500,00 euros. El finançament d’aquestes transferències positives
és a càrrec de transferències negatives de diverses aplicacions pressupostàries
que  tenen  sobrant  disponible.  S’adjunta  a  l’expedient  les  sol·licituds  de
modificació de crèdits i els informes justificatius.

Per tant, l’expedient que es presenta té per objectiu aprovar una modificació de
crèdits  per  transferència  de  crèdits  entre  aplicacions  de  diferents  àrea  de
despesa, per un import total de 22.105,30 euros.

2. Es detallen les aplicacions pressupostàries de despeses que s’incrementen,
així com les necessitats que s’han d’atendre, la satisfacció de les quals no es
poden demorar fins a l’exercici següent. El resum agregat de la modificació de
crèdits és el següent:

 
Tipus de modificació  Increments Decrements
Transferència de crèdits MODIFICACIONS CAP. II   22.105,30 €     
Transferència de crèdits MODIFICACIONS CAP. II   22.105,30 €

 
TOTAL  MODIFICACIÓ  DE
CRÈDITS   22.105,30 €   22.105,30 €

3. Vist l’informe de la Intervenció Municipal.
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Fonaments de dret

- Els articles 179 i 180 del  Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i els articles
169,170 i 171 de l’ esmentat text.

- Els articles 40, 41 i 42 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el capítol  I  del títol  VI de la Llei  39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.

- Els articles 6è. i 10è. de les Bases d’execució del pressupost municipal vigent.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Aprovar  l’expedient  de  modificació  de  crèdits  número  26/2015,  del
pressupost de l’Ajuntament de Caldes de Montbui de l’exercici 2015, per un
import  total  de  22.105,30  euros,  segons  detall  del  quadre  següent,  on
s’especifiquen les previsions de despesa i el seu finançament.

ANNEX MODIF. CRÈDITS NÚMERO:               26/2015

ENTITAT: AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI

TIPUS DE MODIFICACIÓ:        4     TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS

Modificacions per transferència capítol II

NÚMERO D’APLICACIÓ  

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

DECREMENT  
SOL·LICITAT

31 1650 21000 Manteniment enllumenat 4.500,00
31 3380 21001 Muntatges electrònics esdeveniments 4.500,00
31 9200 21200 Manteniment edificis públics 4.105,30
31 3420 22700 Servei de neteja equipaments esportius 4.900,00
31 3230 22700 Servei de neteja d’immobles educació 1.500,00
31 4411 22799 Servei de transport urbà 3.968,30
49 3110 22696 Control de coloms 1.737,00
49 3110 22699 Salut pública 1.000,00

                                            Total 13.105,30 13.105,30
40 3340 22608 Programació cultural 2.500,00
41 3230 22698 Activitats docents escola de música 6.500,00
21 9320 22708 Despeses recaptació 9.000,00

                                            Total 9.000,00 9.000,00

Total modificació de crèdits ........  22.105,30
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Segon. Exposar al públic aquesta modificació mitjançant publicació d’edicte al
BOP i en el tauler d’anuncis de la Casa Consistorial, en espai de 15 dies hàbils,
a efectes de possibles reclamacions segons estableixen els articles 169,170 i
171 del Text refós de la Llei  reguladora de les hisendes locals, i  considerar
definitivament aprovat l’expedient en el cas de no presentar-se reclamacions.

6. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 28/2015, MITJANÇANT
SUPLEMENTS DE CRÈDITS. EXPEDIENT DE SERVEIS ECONÒMICS.

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

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, hi ha intervencions sobre aquesta modificació? Molt bé, comencem
doncs, senyor Martínez.”

Pren la paraula el senyor Martínez:
“Sí,  aquesta  sí  que  és  pel  senyor  Marañés,  tinc  dos  puntualitzacions.  La
primera  és  que  aquests  diners  són  aquests  diners  que  venen  del  famós
PUOSC, aquest que si es perdia o no es perdia, no s'ha perdut, la campanya
d'asfalt, que deu ser com el calaix de sastre, tot va cap allà i després torna a
venir cap aquí, funciona així pel que veig, però sí que realment el PUOSC eren
176 i ens hem quedat amb 134 perquè es perd part de la subvenció, en total
s'han  perdut  uns  quaranta  mil  euros  de  la  subvenció,  deixar  constància
d'aquest fet.
I l'altra puntualització és, ja que es parla de la web de transparència i que ens
retiren 12.000 euros de la web de transparència, com està l'assumpte, perquè a
31 de desembre, en teoria, la Llei ens obligaria a tenir desenvolupat tot aixó,
gràcies.”

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

Pren la paraula la senyora Dalmau:
“Gràcies,  bona  nit  a  tothom.  Nosaltres  voldríem  fer  una  pregunta  referent
precisament a la baixa de crèdit  corresponent a la campanya d'asfaltats de
2015, pel que vostès van comentar, si no recordo malament, l'últim ple o en el
penúltim, la campanya d'asfaltats que ja sabem que hi va haver problemes amb
el proveidor, però vostés van comentar que es començava la campanya, no sé
si  van dir  el  novembre o el  desembre,  no recordo exactament,  no? Llavors
també en la modificació de crèdit següent hi ha una part d'aquesta partida que
també es destinarà a altres coses, i  és una mica que ens expliquessin què
passa amb aquesta campanya d'asfaltats d'aquest 2015? gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, senyora Redondo.”
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Pren la paraula la senyora Redondo:
“Bé, bona nit, nosaltres voldríem saber la baixa de la central d'emergències, en
què consistia aquesta central d'emergències? O per què s'ha donat de baixa? I
també en relació amb la web de transparència, doncs una mica el mateix, si
això vol dir que no es farà aquesta web? O què ha succeït? i per què s'ha donat
de baixa aquest crèdit?”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, comença contestant algunes coses, no per l'ordre que s'han plantejat.
La central  d'emergències és una actuació que el que preten és, sabeu que
tenim el parc de bombers voluntaris, al costat del parc, dintre de la parcel·la, al
costat de l'edifici hi ha un mòdul prefabricat que és el que utilitza protecció civil
com a base. Les obres el  que permetràn és integrar protecció civil  dins del
edifici de l'actual parc de bombers, de manera que podràn fer, podran tenir una
base amb millors condicions que la que tenen ara i per això parlem de central
d'emergències, perquè tindrem bombers i tindrem protecció civil. 
El fet que donem de baixa en aquests moments aquets crèdit, no vol dir que no
es  faci  l'obra,  al  contrari,  l'obra  està  prevista,  de  fet  està  adjudicada  ja  la
primera fase, està previst que comenci al mes de gener, el que passa que hem
hagut  de  canviar  algunes  fons  de  finançament  i  una  part  del  finançament
apareixeran a les inversions del 2016.
Pel que fa a la web de transparència, passo la paraula al regidor David Través.”

Pren la paraula el senyor Través:
“Gràcies  senyor  alcalde,  bon  vespre,  bona  nit.  En  referència  a  la  web  de
transparència, que no és que es deixi de fer res, de fet és un procés que va fent
pas a pas, que anem, podem dir de la ma de Diputació de Barcelona, el qual
ens ha començat a fer una diagnosi aquesta mateixa setmana. La setmana
passada vam rebre ja, l'estat actual de l'Ajuntament, i són petits passos que
hem d'anar complint. El fet de que s'hagi fet aquesta modificació no vol dir que
no es crei, de fet ens hem adherit a un portal de l'AOC i en breu començarem a
penjar  ja  tota  aquella  documentació  en  referència  amb  la  transparència.
Gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, en relació amb la campanya d'asfaltats, passo la paraula al regidor
Jaume Mauri.”

Pren la paraula el senyor Mauri:
“La baixa que vostè diu econòmica és quan ja s'ha fet la feina que s'havia fet
abans de fer la rescinció del contrarcte amb l'anterior empresa, es va pagar la
part proporcional de l'obra feta, i del resultant del que quedava econòmicament,
s'ha fet un altre concurs. A aquest concurs es van presentar quatre empreses,
aquesta setmana passada s'han obert els sobres de tot. Ja hi ha una empresa
adjudicada,  aquesta  empresa  adjudicada  aquesta  setmana  que  ve  ja  ens
reunim i els direm a veure quines possibilitats tenen de començar ja, però molt
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em temo que hi ha el Nadal pel mig i si no tenen cap problema, començarem ja
i acabarem tan aviat sigui possible. Si hi ha algun problema amb el tema de
vacances laborals de l'empresa o el que sigui, doncs just el gener comencem
les obres, però tota l'administració, tot el tema de garanties del concurs això ja
s'ha finalitzat, i ara ja estem en la fase executiva de l'obra. Gràcies”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé doncs, crec que han estat contestades totes les preguntes que han
sortit, per tant passem a la votació.”

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta dels presents [9
vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9) i 8 abstencions
de SOM CALDES (2); de CiU (2); del PSC (2); d'UP CALDES (1) i del PPC (1)],

             
                 ACORDA:

Identificació de l’expedient

Expedient  número SEMC 9/2015,  relatiu a la modificació  de crèdits  número
28/2015 del pressupost municipal de l’exercici 2015, mitjançant suplements de
crèdits.

Antecedents

1. L’Àrea de Serveis Territorials ha sol.licitat dur a terme unes modificacions de
crèdits per tal de poder realitzar unes despeses que no es poden demorar fins
a l’exercici  següent i  que en el  pressupost de la Corporació no hi  ha crèdit
suficient.  Es  proposa suplementar  les  següents  aplicacions pressupostàries:
11.1530.60909 Accessibilitat  Passeig  de  la  Riera per  import  de  11.000,00
euros,  51.4190.60909 Reg  hortes per  import  de  2.300,00  euros,  i
60.1360.63200 Central emergències per import de 52.595,48 euros. S’adjunten
a l’expedient les sol.licituds amb l’ informe justificatiu.

2. Es detallen les aplicacions pressupostàries que es suplementen finançades
mitjançant la baixa de crèdits de despeses no compromeses de les següents
aplicacions  pressupostàries:  20.9200.63200  Adequació  immobles  municipals
per import de 13.300,00 euros,  22.4910.64100 Web transparència per import
de 12.616,21 euros, i 31.1532.61900 Campanya d’asfaltats 2015 per import de
39.979,27 euros; les dotacions de les quals es consideren reductibles sense
pertorbació del servei respectiu.

Per tant, l’expedient que es presenta té per objecte aprovar una modificació de
crèdits mitjançant suplements de crèdits per un import total de 65.895,48 euros.

3. Vist l’informe de la Intervenció Municipal.
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Fonaments de dret

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

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer.  Aprovar  l’expedient  de  modificació  de  crèdits  número  28/2015,  del
pressupost de l’Ajuntament de Caldes de Montbui de l’exercici 2015, per un
import total de 65.895,48 euros, segons el detall següent, on s’especifiquen les
aplicacions que es suplementen i la seva font de finançament que és a càrrec
de baixa de crèdits de despeses d’unes altres aplicacions pressupostàries.

Org. Prog. Econ. Descripció
Suplements de 
crèdits

Baixa 
crèdits per 
anul.lació 

11 1530 60909 Accessibilitat Passeig de la Riera 11.000,00
51 4190 60909 Reg hortes 2.300,00
20 9200 63200 Adequació immobles municipals 13.300,00

                                                Total 13.300,00 13.300,00

60 1360 63200 Central emergències 52.595,48
22 4910 64100 Web transparència 12.616,21
31 1532 61900 Campanya d’asfaltats 2015 39.979,27

                                                Total 52.595,48 52.595,48

Total modificació:  65.895,48 €

Segon. Exposar al públic aquesta modificació mitjançant publicació d’edicte al
BOP i en el tauler d’anuncis de la Casa Consistorial, en espai de 15 dies hàbils,
a efectes de possibles reclamacions segons estableixen els articles 169,170 i
171 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i considerar
definitivament aprovat l’expedient en el cas de no presentar-se reclamacions.
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7. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 29/2015, MITJANÇANT
CRÈDITS EXTRAORDINARIS. EXPEDIENT DE SERVEIS ECONÒMICS.

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

No hi ha intervencions.

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta dels presents [9
vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9) i 8 abstencions
de SOM CALDES (2); de CiU (2); del PSC (2); d'UP CALDES (1) i del PPC (1)],

             
                 ACORDA:

Identificació de l’expedient

Expedient  número SEMC 9/2015,  relatiu a la modificació  de crèdits  número
29/2015  del  pressupost  municipal  de  l’exercici  2015,  mitjançant  crèdits
extraordinaris.

Antecedents

1. L’Àrea de Serveis Territorials ha sol.licitat dur a terme una modificació de
crèdits per tal de poder realitzar unes despeses que no es poden demorar fins
a l’exercici  següent i  que en el  pressupost de la Corporació no hi  ha crèdit
previst.  Es  proposa  la  creació  de  dues  aplicacions  pressupostàries,
11.1510.61900 Restauració  Pont  Romànic  (2ªfase) per  import  de  55.695,53
euros  i  31.1532.61904  Asfaltat  Avda.  Josep  Fontcuberta  (entre  c/  Bigues  i
Torrent  Salze) per  import  de  38.623,87  euros.  S’adjunta  a  l’expedient  la
sol.licitud amb l’ informe justificatiu.

2.  Es  detallen  les  aplicacions  pressupostàries  que  es  creen  finançades
mitjançant  la  baixa  de  crèdits  de  despeses  no  compromeses  de  l’aplicació
pressupostària  31.1532.61900  Campanya  d’asfaltats  2015 per  import  de
94.319,40  euros;  les  dotacions  de  la  qual  es  consideren  reductibles  sense
pertorbació del servei respectiu.

Per tant, l’expedient que es presenta té per objecte aprovar una modificació de
crèdits mitjançant crèdits extraordinaris per un import total de 94.319,40 euros. 

3. Vist l’informe de la Intervenció Municipal.
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Fonaments de dret

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

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer.  Aprovar  l’expedient  de  modificació  de  crèdits  número  29/2015,  del
pressupost de l’Ajuntament de Caldes de Montbui de l’exercici 2015, per un
import total  de 94.319,40 euros, segons el detall  següent,  on s’especifica la
previsió de les noves despeses i la seva font de finançament que és a càrrec
de baixa de crèdits de despeses d’una altra aplicació pressupostària.

Org. Prog. Econ. Descripció
Crèdits 
extraordinaris

Baixa 
crèdits per 
anul.lació 

11 1510 61900 Restauració Pont Romànic (2ªfase) 55.695,53

31 1532 61904
Asfaltat Avda. Josep Fontcuberta 
(c/Bigues i Torrent Salze) 38.623,87

31 1532 61900 Campanya d’asfaltats 2015 94.319,40
                                            TOTAL 94.319,40 94.319,40

Total modificació:  94.319,40 €

Segon. Exposar al públic aquesta modificació mitjançant publicació d’edicte al
BOP i en el tauler d’anuncis de la Casa Consistorial, en espai de 15 dies hàbils,
a efectes de possibles reclamacions segons estableixen els articles 169,170 i
171 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i considerar
definitivament aprovat l’expedient en el cas de no presentar-se reclamacions.
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8. RATIFICAR EL DECRET D'ALCALDIA NÚMERO 000869/2015, DE 4 DE
NOVEMBRE, PEL QUAL ES RESOL ENTRE D'ALTRES, COMPARÈIXER I
OPOSAR-NOS  AL  RECURS  NÚMERO  181/15  INTERPOSAT  PER
GEORGETT BLANICH BOUSQUET DAVANT EL TSJC, CONTRA L'ACORD
DE LA COMISSIÓ TERRITORIAL D'URBANISME DE BARCELONA DE 10
DE  JUNY  DE  2015,  PEL  QUAL  ES  VA  DONAR  PER  COMPLERTA  LA
CONDICIÓ D'EFICÀCIA DEL PLA PARCIAL  DEL SECTOR SUD (B-4) DE
CALDES DE MONTBUI. EXPEDIENT NÚM. G1500-2015-00010 DE SERVEIS
GENERALS.

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

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, hi ha intervencions en aquest punt? Senyora Mata.”

Pren la paraula la senyora Mata:
“Nosaltres l'única pregunta que teníem és: Aquesta condició d'eficàcia de la
que estem parlant, en què consisteix? Què és aquesta condició?”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Passo la paraula al regidor Vicenç Personat.”

Pren la paraula el senyor Personat:
“Gràcies, és qüestió de posicionant-se contra un acord, a favor d'un acord que
va  prendre  la  Comissió  d'Urbanisme  de  Barcelona  quan  a  l'aprovació  del
pol·lígon sud d'aquí Caldes de Montbui i  d'alguna manera ens posicionem a
defensar  la  posició  de  l'Ajuntament,  la  posició  que  té  l'Ajuntament  de  les
cesions i tot plegat, i això s'ha fet a través de la Diputació que és el que dóna
suport jurídic, per poder registir-ho.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Condició d'eficàcia vol dir que ja es pot executar el Pla parcial en aquest cas,
ara ja es podria començar a urbanitzar i a desenvolupar.
Molt bé, si no hi ha més dubtes? Passem a la votació.”

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta dels presents [9
vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9) i 8 abstencions
de SOM CALDES (2); de CiU (2); del PSC (2); d'UP CALDES (1) i del PPC (1)],

             
              ACORDA:

   
Identificació de l’expedient

Expedient número G1500-2015-000010, relatiu a la interposició, per la senyora
Georgett Blanich Bousquet, del recurs contenciós administratiu número 181/15
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contra l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona de 10 de
juny de 2015, pel qual es va donar per complerta la condició d'eficàcia del Pla
parcial del sector sud (B-4) de Caldes de Montbui.

Antecedents

1. En data 4 de novembre de 2015, el Sr. Jordi Solé i Ferrando, Alcalde de
l’Ajuntament de Caldes de Montbui, ha dictat el Decret núm. 000869/2015 on
resol,  entre  d'altres,  comparèixer  i  oposar-nos en les  interlocutòries,  com a
codemandats i part,  al recurs número 181/15 interposat per Georgett Blanich
Bousquet davant la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal  Superior  de  Justícia  de  Catalunya,  contra  l'acord  de  la  Comissió
Territorial d'Urbanisme de Barcelona de 10 de juny de 2015, pel qual es va
donar per complerta la condició d'eficàcia del Pla parcial del sector sud (B-4) de
Caldes de Montbui.

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

”DECRET NÚM. 000869/2015

Identificació de l’expedient
Expedient número G1500-2015-000009, relatiu a la interposició, per la senyora
Georgett Blanich Bousquet, del recurs contenciós administratiu número 181/15
contra l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona de 10 de juny
de 2015, pel qual es va donar per complerta la condició d'eficàcia del Pla parcial
del sector sud (B-4) de Caldes de Montbui.

Antecedents i Fonaments de dret
1. En data 28 de setembre d'enguany, amb registre d'entrada número 010164,
s'ha  presentant  al  registre  general  d'entrada d'aquest  ajuntament  l'ofici  de  la
Direcció  General  d'Ordenació  del  Territori  i  Urbanisme  del  Departament  de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el qual se'ns
comunica  que  la  senyora  Georgett  Blanich  Bousquet  ha  interposat  el  recurs
contenciós administratiu número 181/15 davant el la Secció Tercera de la Sala
Contenciosa  Administrativa  del  Tribunal  Superior  de  Justícia  de  Catalunya,
contra l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona de 10 de juny
de 2015, pel qual es va donar per complerta la condició d'eficàcia del Pla parcial
del sector sud (B-4) de Caldes de Montbui.

2.  D'acord  amb  el  que  disposa  l'art.  21.1.k)  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d'abril,
reguladora de les bases de règim local, i considerant que és urgent comparèixer
en dit recurs atès que les Corporacions Locals tenen el deure inexcusable de
defensar el seus drets mitjançant l'exercici de les accions pertinents.

3. De conformitat amb allò que estableixen els articles 48 a 50 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa en relació
amb la tramesa de l’expedient administratiu a l’òrgan judicial.
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4. La Diputació de Barcelona presta assistència jurídica en la seva modalitat de
defensa judicial a les entitats locals de la província en els procediments en els
quals  aquestes  entitats  en  siguin  part,  segons  regula  el  Reglament  sobre
l'assistència jurídica, tècnica i econòmica de la Diputació. 

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

RESOLC:

Primer.  COMPARÈIXER  i  OPOSAR-NOS en  les  interlocutòries,  com  a
codemandats i part, al recurs número 181/15 interposat per Georgett Blanich
Bousquet  davant la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal  Superior  de  Justícia  de  Catalunya,  contra  l'acord  de  la  Comissió
Territorial d'Urbanisme de Barcelona de 10 de juny de 2015, pel qual es va donar
per complerta la condició d'eficàcia del Pla parcial del sector sud (B-4) de Caldes
de Montbui.

Segon.  CONFERIR  la  representació  de  l'Ajuntament,  en  el  referit  recurs,  al
Procurador dels Tribunals senyor Angel Quemada Cuatrecasas de Barcelona.

Tercer. SOL·LICITAR, de conformitat amb el que disposa el Reglament sobre
l'assistència  jurídica,  tècnica  i  econòmica  de  la  Diputació  de  Barcelona,
l'assistència  jurídica  consistent  en  la  defensa  judicial  en  l'esmentat  recurs  i
DESIGNAR com a Lletrat/da el que nomeni la Diputació de Barcelona.

Quart. RATIFICAR el present decret en el proper Ple de l'Ajuntament de Caldes
de Montbui.”

Fonaments de dret

Únic: L’article 21.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local, disposa que l’Alcalde pot ostentar l’atribució de l’exercici de les
accions judicials i administratives i la defensa de l’Ajuntament en les matèries
de la seva competència, fins i tot quan les hagués delegat a un altre òrgan i, en
cas  d’urgència,  en  matèries  de  la  competència  del  Ple,  en  aquest  supòsit
donant-ne  compte  a  la  primera  sessió  plenària  que  celebri  per  a  la  seva
ratificació.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Únic: Ratificar el Decret d’Alcaldia número 000869/2015, dictat en data 4 de
novembre d’enguany, pel qual resol entre d'altres, comparèixer i oposar-nos en
les  interlocutòries,  com  a  codemandats  i  part,  al  recurs  número  181/15
interposat per Georgett Blanich Bousquet davant la Secció Tercera de la Sala
Contenciosa  Administrativa  del  Tribunal  Superior  de  Justícia  de  Catalunya,
contra l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona de 10 de
juny de 2015, pel qual es va donar per complerta la condició d'eficàcia del Pla
parcial del sector sud (B-4) de Caldes de Montbui.
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9.  DONAR  COMPTE  DE  LA  SENTÈNCIA  NÚM.  179,  DICTADA  PEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, EN RELACIÓ AMB
EL RECURS D'APEL·LACIÓ INTERPOSAT PER L'AJUNTAMENT CONTRA
LA  SENTÈNCIA  NÚM.  336,  DEL  RECURS  658/2009  INTERPOSAT  PER
RESIDENCIAL  CAN  VALLS  SL,  EXPEDIENT  CONTENCIÓS  2010_108  I
G1500-2015-000011 DE SERVEIS GENERALS.

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

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, bé, aquesta sentència posa punt i final a un llarguissim litigi on hi ha
participat  la  promotora  de  Can  Valls,  els  veïns  en  tant  que  associació  de
propietaris i l'Ajuntament de Caldes de Montbui. 
La  sentència  el  que  ve  a  resoldre  és  que  la  urbanització  de  Can  Valls
automàticament a través de la sentència, per tant sense cap acte administratiu
més, passa a ser recepcionada per part de l'Ajuntament i per tant adquireix la
plena condició de barri de Caldes de Montbui.
Nosaltres  entenem  que  l'Ajuntament  ha  fet  tot  el  possible  per  defensar
jurídicament  l'interés  general.  O  el  que  nosaltres  hem  interpretat  que  era
l'interés general. La nostra posició ha estat que les obres efectuades arran de
un  conveni  signat  l'any  2000,  obres  en  aquell  moment  pagades  per  la
propietària,  per  la  promotora,  no  eren  suficients  com  per  donar  lloc  a  la
recepció de la  urbanització,  perquè la  urbanització no havia quedat  amb la
situació que nosaltres enteníem óptima per ser recepcionada. 
El  que  diu  la  sentència  és  que  amb  aquelles  obres  el  promotor  quedava
alliberat  de  qualsevol  actuació  urbanística  més,  i  que  per  tant  havíem  de
procedir a la recepció.
Estic resumint en un minut una història d'unes quantes sentències i uns quants
anys de litigis, en qualsevol cas el resultat, agradi o no agradi, és aquest. Can
Valls des del dia de la notificació de la sentència, passa a ser recepcionada,
una urbanització recepcionada, per tant un barri més del municipi i  d'alguna
manera es formalitza una situació que de facto, tàcitament ja s'estava donant.
De fet des de fa molts anys que l'Ajuntament presta al barri de Can Valls tots
els serveis bàsics. Quedava alguna deficiència o que entenem nosaltres que és
una deficiència urbanística per cobrir, bàsicament el que quedaria per deixar la
urbanització  amb  un  estat  acceptable,  és  la  pavimentació  dels  carrers  i  la
instal·lació de tretze hidrants, també hi ha pendent acabar les voreres, però
això  és  una  obligació  dels  propietaris,  per  tant  tot  això  està  acordat  amb
l'associació de propietaris de Can Valls.
Hi ha alguna intervenció sobre aquesta qüestió? Unes quantes, molt bé doncs,
comencem per la senyora Romano.”
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Pren la paraula la senyora Romano:
“Moltes gràcies, bona nit,  bé en aquest punt nosaltres, com molt  bé deia el
senyor alcalde, és un tema històric. Aquesta sentència es veia venir que no
seria favorable a l'Ajuntament, però bé, a nosaltres sí que ens agradaria saber
des  de  l'Ajuntament,  ara  que  ja  donavem  els  serveis  bàsics  i  estava
recepcionada pràcticament, però sí que ens agradaria saber quin full de ruta
pensen prendre en aquesta urbanització, perquè vostè diu que només li falta
l'asfalt i tretze hidrants i nosaltres creiem que la urbanització, com ha dit vostè,
voreres i espais verds i que necessita una bona neteja perquè si la comparem
amb  altres  urbanitzacions  de  Caldes  té  molt  que  millorar  i  creiem  que
l'Ajuntament  hauria  de  plantejar-se  una  ruta  seria  i  una  ruta  eficaç  perquè
aquella  urbanització  quedi  com  toca,  no?  Com  tots  els  barris  de  Caldes,
gràcies.”

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

Pren la paraula el senyor Martínez:
“Gràcies senyor alcalde, en certa forma el que diré és extrapolable en general a
totes les urbanitzacions. A Caldes tenim el poble que tenim i la realitat és que
aproximadament  un  30% de  la  població  de  Caldes  viu  en  urbanitzacions  i
mantenir els serveis a les urbanitzacions, vostès ho saben millor que jo,  és
molt, molt molt car, és caríssim i aquí tenim digue'm-ho pel seu nom, tenim un
problema, més quan, doncs gairebé totes, no sé exactament l'estat  de com
estan totes, però la recepció tàcita és així, exceptuant em sembla la de El Farell
que en aquest cas ja no és un problema, és un super problema, no? I clar,
asfaltar  Can  Valls  és  caríssim,  netejar  Can  Valls  és  caríssim,  també  tinc
constància que s'està requerint principalment al propietari de moltes parcel·les
que és l'antic promotor, perquè té les parcel·les brutes i és un polvorí a l'estiu.
Can  Valls  és  un  polvorí,  com  altres  urbanitzacions,  però  Can  Valls
especialment.
I en aquí coincideixo una mica amb la regidora Romano en preguntar quin pla
hi ha? Perquè clar, no és un pla temporal, també és un pla des del punt de vista
financer, perquè si Maspons va costar quatre milions, no sé que pot costar Can
Valls, no? Gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, hi havia més intervencions? Senyor Coral.”

Pren la paraula el senyor Coral:
“Bé, un parell de reflexions. La primera és que segurament portem tants anys
litigant i tants anys abocant-hi recursos i assistint als veïns que primer s'ha de
posar en valor, no? Que tot i que la urbanització no estigués recepcionada en
cap moment s'han deixat els veïns abandonats, entre cometes, i que s'hi ha
abocat recursos des de l'administració i per tant el que ja era tàcitament real,
que era aquesta recepció, doncs ara es fa des d' un punt de vista formal. 
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I la segona reflexió és que de cara al futur jo no sé si serem capaços, després
de  tants  anys  litigant  amb  els  veïns,  si  serem  capaços  de  demanar  ara
contribucions  especials  als  veïns  per  poder  deixar  la  urbanització  tal  com
s'hauria de deixar, no? Com un exemple és Can Maspons que ha quedat molt
bé, però clar, evidentment després de tot el desgast que han suposat aquests
anys  de  litigi,  doncs  no  sé  si,  com  dic,  serem  capaços  de  demanar
contribucions especials als veïns, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, hi havia més paraules? No? Molt bé, diverses reflexions. 
Primer: tenim 9 urbanitzacions a Caldes, cada urbanització és un cas diferent, i
comparar casos no és aconsellable, ho dic perquè ha sortit la comparació amb
Can Maspons, entre Can Valls i Can Maspons, la situació urbanística i jurídica
d'aquestes dues urbanitzacions, que cap d'elles ja no són urbanitzacions, no té
res a veure, per tant, hi ha comparacions que són perilloses.
Segona constatació: evidentment des d'un punt de vista financer mantenir 9
urbanitzacions, la gran majoria d'elles ja recepcionades, és un repte, digue'm-
ho així, és un repte pel nostre municipi i per les arques municipals, però és una
obligació que tenim i que per tant hem d'afrontar. Hem d'afrontar de manera
realista, jo ja entenc que tots els ciutadans aspiren a tenir el mateix nivell de
serveis, visquin on visquin, del terme municipal de Caldes de Montbui, és una
aspiració  que entenc,  tot  i  que no comparteixo,  no es pot  arribar  a tenir  el
mateix nivell de serveis. Jo crec que en això la gent ha de ser prou honesta
com per convençer que si vius a dalt de tot d'una montanya o si vius al casc
urbà, jo crec que aquesta és una afirmació que podem estar d'acord tots, no?
Tercera cosa, i  ja concretant amb Can Valls, el  full  de ruta és que puguem
resoldre  aquestes  deficiències  que he especificat  durant  els  propers  quatre
exercicis pressupostaris, així ens hem compromès davant dels propietaris, de
l'associació de propietaris i això vol dir per tant, bàsicament asfaltats. 
Nosaltres  entenem  que  per  fer  aquestes  obres  que  no  s'han  de  passar
contribucions especials, primera perquè nosaltres estem fent molts asfaltats i
mai hem passat contribucions especials al casc urbà, i per tant no tindria sentit
ara  passar  contribucions  especials  a  la  urbanització,  però  després  també
perquè precisament aquí hi ha hagut un litigi de 30 anys amb un promotor que
nosaltres consideràvem que havia d'emprendre més obres i al final la justícia
ens ha dit que no. Però en qualsevol cas, repeteixo, la situació de Can Valls no
és comparable amb la de Can Maspons. A Can Maspons no hi havia promotor.
A  Can  Maspons  hi  havia  una  entitat  de  conservació  urbanística  perquè  el
promotor  en  el  seu  moment  havia  quedat  alliberat  de  les  obligacions  de
urbanització, i per tant eren els veïns qui estaven obligats a assumir aquestes
obligacions i  per això es van fer,  es van girar les contribucions especials o
quotes urbanístiques, en aquest cas van ser contribucions especials.
Per tant el cas és molt diferent,  estem parlant d'unes obres d'un abast molt
inferior a Can Valls amb comparació a Can Maspons i partint d'una situació
jurídica i urbanística també molt diferent. 
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Sí  que  vull  dir  que  s'ha  parlat  de  qüestions  que  tenen  a  veure  amb  el
manteniment  de  Can  Valls,  amb  les  franges  de  protecció,  amb  les  zones
verdes,  tot  això  s'està  fent,  tot  això  forma part  d'aquell  esforç  que  deia  al
principi  que requereix gestionar i  mantenir 9 barris extraurbans i  de fet  s'ha
intensificat tot  això i  per concretar doncs passo la paraula al  regidor Jaume
Mauri.”

Pren la paraula el senyor Mauri:
“Moltes gràcies, de fet estem amb una comissió de veïns treballant d'una forma
periòdica fent el seguiment de les parcel·les perquè qui més ull pot tenir són els
veïns que viuen allà. A aquesta comissió de veïns hi ha tècnics i part política de
la qual jo hi assisteixo. És cert que hi ha un gran nombre de parcel·les que són
de l'antic promotor, les quals les hem reagrupat totes en un sol expedient per
poder  ser  més  eficients,  però  també  hi  ha  altres  parcel·les  de  titularitat
individual i d'alguns bancs, i amb aquestes la feina és llarga, perquè tots sabeu
que l'administració és molt garantista i cada pas que s'ha de donar, s'ha de
donar temps a que pugui fer la persona interpel·lar de fer els seus recursos o
les seves apel·lacions. Fa mesos que hi estem treballant en un dels expedients
que reuneix molta part de les parcel·les, ja li hem fet un expedient amb una
multa cohercitiva pel fet de responsabilitat subsidiaria i  entrarem nosaltres a
netejar-ho quan tinguem l'autorització del jutje. 
Vull dir, a fi i al cap nosaltres com administració ens hagués encantat poder fer
això abans de l'estiu, que és el recomanable, però les coses van com van i s'ha
de  fer  quan  tens  tot  el  tema  administratiu,  jurídic  i  legal  lligat  i  amb  els
procediments fets.
I el tema dels asfaltats, nosaltres cada any hi feiem una inversió anual, que
estarà dins de la partida de campanyes asfaltats, i molt bé ha dit l'alcalde en
quatre  anys  intentarem  tenir-ho  tot  liquidat  ja.  Això  ja  ho  hem  parlat  amb
l'associació  de  propietaris  de  veïns,  que  vam  tenir  una  reunió  la  setmana
passada i estant d'acord, ells tenien alguna altra proposta, però ens vam posar
d'acord en realitzar-ho així, res més.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Hi ha algun dubte més? No? Doncs passem al següent punt.”

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

         
Identificació de l’expedient

Expedient  contenciós  número  2010_108  –  G1500-2015-000011  de  Serveis
Generals,  relatiu  al  recurs  contenciós  administratiu  número  658/2009-B  del
Jutjat  Contenciós  Administratiu  núm.  4 de Barcelona i  al  recurs d'apel·lació
núm. 11/2013, Secció Tercera, Sala Contenciosa Administrativa del TSJC. 
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Antecedents

1.  En  data  5  d'octubre  de  2012,  el  Sr.  Jordi  Solé  i  Ferrando,  Alcalde  de
l’Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui,  va  dictar  el  Decret  núm.  1138/2012,
mitjançant el qual va resoldre interposar recurs d’apel·lació contra la sentència
número 336/12 de data  31 de juliol  de  2012,  dictada pel  Jutjat  Contenciós
Administratiu  núm.  4  de  Barcelona,  que  estima  el  recurs  contenciós
administratiu  núm.  658/2009,  Secció  B,  interposat  per  “RESIDENCIAL CAN
VALLS, SL” contra l’Ajuntament de Caldes de Montbui.

2.  En data 5 d'octubre de 2015,  la  Secció Tercera de la  Sala Contenciosa
Administrativa  del  Tribunal  Superior  de  Justícia  de  Catalunya  ha  dictat  la
Sentència  número  719,  mitjançant  la  qual  desestima  el  present  recurs
d'apel·lació  interposat  per  l'Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui  contra  la
Sentència  número  336,  de  31  de  juliol  de  2012,  del  Jutjat  Contenciós
Administratiu núm. 4 de Barcelona, recaiguda en els ”autos” 658/2009, la part
dispositiva  de la  qual,  entre  altres,  establia  ”ESTIMAR el  recurs  deduït  per
l'entitat RESIDENCIAL CAN VALLS SL contra la desestimació presumpte del
recurs  de  reposició  interposat  contra  el  Projecte  d'Urbanització  del  Polígon
d'Actuació 22-Can Valls E del municipi de Caldes de Montbui i declara contraris
a  Dret,  l'acord  de la  Junta  de  Govern  Local  de  l'Ajuntament  de  Caldes  de
Montbui  de  7  d'abril  de  2009  que  va  aprovar  definitivament  el  Projecte
d'Urbanització del Polígon d'Actuació 22-Can Valls E del municipi de Caldes de
Montbui, així com la resolució presumpte del recurs de reposició de 21 de maig
de 2009 i de conformitat amb la Sentència de 17 de gener de 2012 declara
rebudes per l'Ajuntament de Caldes del Montbui les obres d'urbanització del
sector Can Valls E del municipi de Caldes de Montbui aprovat el 3 de novembre
de 1998 sense declaració quant a les costes”,  que es confirma íntegrament
amb els arguments de la present sentència.

Així mateix, es condemna en les costes del present recurs d'apel·lació a la part
apel·lant si bé limitada en la quantitat de 500 euros en concepte d'honoraris de
lletrat.

Fonaments de dret

En ús de les atribucions que em confereix l'article 21.1.k de la Llei 7/85, de
Bases del Règim Local modificada per la Llei 11/99, de 21 d'abril.

Resolució,

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

Primer.  Restar  assabentats de la Sentència  número 719,  dictada en data 5
d'octubre de 2015, per la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, mitjançant la qual desestima el
present recurs d'apel·lació interposat per l'Ajuntament de Caldes de Montbui
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contra la Sentència número 336, de 31 de juliol de 2012, del Jutjat Contenciós
Administratiu  núm.  4  de  Barcelona,  recaiguda  en  els  ”autos” del  recurs
contenciós  administratiu  número  658/2009,  interposat  per  l'entitat
RESIDENCIAL CAN VALLS SL.

Segon.  Notificar  l'acord  a  l'àrea  de  Serveis  Econòmics  de  l'Ajuntament  de
Caldes de Montbui.

10. DONAR COMPTE DE L’ACORD DE JGL DE 10 DE NOVEMBRE DE 2015
CORRESPONENT A L’APROVACIÓ DE LES OBLIGACIONS TRIMESTRALS
DE  SUBMINISTRAMENT  D’INFORMACIÓ  CORRESPONENT  AL  3R.
TRIMESTRE DE 2015. EXPEDIENT DE SERVEIS ECONÒMICS.

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

No hi ha intervencions.

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

Identificació de l’expedient

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

Antecedents i Fonaments de dret

1. La Junta de Govern Local, en la sessió del dia 10 de novembre de 2015, va
acordar  aprovar  les  obligacions  trimestrals  de  subministrament  d’informació
corresponent al 3r. trimestre de 2015 de les entitats que formen la Corporació
Local, el contingut del qual es transcriu literalment a continuació:

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

Antecedents i Fonaments de dret 

1.  L’Ordre  HAP/2082/2014,  de  7  de  novembre,  per  la  qual  es  modifica  l’Ordre
HAP/2105/2012,  d’1  d’octubre,  per  la  qual  es  despleguen  les  obligacions  de
subministrament  d’informació  previstes  a  la  Llei  Orgànica  2/2012,  de  27  d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera estableix, en el seu article 10, que
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abans de l'últim dia del mes següent a la finalització de cada trimestre de l’any, s’ha de
trametre la informació següent:

 L’actualització dels pressupostos en execució, incorporades les modificacions
pressupostàries que ja s’han tramitat i/o les que es preveu tramitar fins a final
d’any, i de les previsions d’ingressos i despeses de les entitats subjectes al Pla
general de comptabilitat d’empreses o a les seves adaptacions sectorials, i els
seus estats complementaris. 

 Les obligacions enfront tercers, vençudes, líquides, exigibles, no imputades al
pressupost.

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

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

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

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

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

2. El 30 d’octubre de 2015 es va trametre la informació referent al 3r. trimestre de 2015
de les  entitats  que formen la  Corporació  Local  requerida  pel  Ministeri  d’Hisenda  i
Administracions Públiques i que consta dins l'expedient administratiu com a annex I.

3. Vist l’informe de la intervenció municipal.

Resolució

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

PROPOSTA D’ACORD
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Primer.  Aprovar  les  obligacions  trimestrals  de  subministrament  d’informació
corresponent al 3r. trimestre de 2015 de les entitats que formen la Corporació Local
que consten a l’expedient administratiu com a annex I.

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

Resolució,

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

Únic. Restar assabentats de l’acord de la Junta de Govern Local, en la sessió
del  dia  10  de  novembre  de  2015,  pel  qual  es  va  resoldre  aprovar  les
obligacions  trimestrals  de  subministrament  d’informació  corresponent  al  3r.
trimestre de 2015 de les entitats que formen la Corporació Local, el qual s'ha
transcrit anteriorment. 

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

Des del número 844, de data 23 d'octubre de 2015, fins al número 893, de data
16 de novembre de 2015.

12. MOCIONS D'URGÈNCIA

No hi ha mocions.

13. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Abans de passar la paraula a la resta de grups, passo la paraula al regidor
Vicenç Personat.”

Pren la paraula el senyor Personat:
“Sí, més que res que quan hem estat parlant del retorn de la devolució dels
avals, no he recordat dir una cosa que penso que és molt important. El principal
retard de retornada d'avals va venir produït perquè el tècnic director de l'obra
no  va  fer  el  certificat  de  final  d'obra  conforme  s'havia  fet  d'acord  amb  el
projecte, això va tarda bastant, i fins i tot li havíem dit i li havíem requerit i no el
volia fer. A requeriment de l'empresa, el va presentar i quan el va presentar va
començar  llavors  el  tràmit  de  la  devolucció  dels  avals.  I  això  és  important
perquè  va  tardar  bastant  a  presentar  aquest  certificat  que  l'havia  de  fer,
tàcitament l'havia de fer ell quan acaba l'obra, no li ha de demanar ningú.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé, queda aclarit, ara sí. Obrim el torn de preguntes si és que n'hi ha? Sí?
Senyora Dalmau.”
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Pren la paraula la senyora Dalmau:
“Gràcies, bé, tenim tres cosetes que ens han comentat alguns veïns.
Per una banda, a les hortes de baix sembla ser que encara hi ha runes de les
obres que es van fer. Llavors els propietaris, algun propietari ens ha comentat
que sembla ser que s'han queixat, no sé si en tenen coneixement? Si hi ha
alguna previssió de retirar-ho? Simplement comentar-ho.
D'altra banda, també alguns veïns ens han comentat, referent a l'eliminació de
les terrasses que s'ha donat en el carrer Pi i Margall, ubicant-les a sobre del
que és el carrer, a fora de la vorera, ens comentaven si hi havia previst fer
alguna actuació per eliminar el  que ara serien les parades de fruita,  de les
botigues de fruita, que hi ha que ocupen la via, diguéssim la vorera, amb les
paradetes de fruita, caixes i de més. També ens preguntem en aquest sentit si
aquests  establiments  paguen  o  fan  algun  tipus  de  pagament  per  ocupar
aquesta via pública.
I per últim, també ens han preguntat, al carrer Asensi Vega hi ha una casa,
crec que és un tema també de llarg, que hi ha uns despreniments de la façana.
Hi  ha  unes  tanques  i  de  més.  Bé,  volem  saber  una  mica  quines  són  les
actuacions  previstes.  Crec  que  hi  ha  hagut  històricament  requeriments  al
propietari, etc. Bé, volem saber una mica com està el tema, gràcies.”

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

Pren la paraula la senyora Millan:
“Bon  vespre,  nosaltres  una  mica  en  relació  amb  que  ahir  va  ser  el  dia
internacional contra la violència mascliste, volíem fer una pregunta que era si
tenim informació sobre les atencions que està fent el servei d'assessoria a les
dones,  assessoria  jurídica  a  l'Ajuntament,  i  si  depenent  de  les  dades  que
tingueu i  el  resultat  que veieu  que està  donant  aquest  servei  d'assessoria,
doncs si estaveu considerant oportú potser fer una major difusió als mitjans,
com podria ser dintre de la Casa de la Vila anunciar les dates que hi haurà
assessoria, o en els mitjans locals.
Per un altre cantó sabem que ja està adjudicada l'empresa d'asfaltats i  que
properament  ja  podran  tornar  a  la  feina.  Volíem  saber  si  aprofitant  que
comentava  el  regidor  que potser  per  finals  d'any ja  podríem tenir  el  servei
d'asfaltat, si s'estava plantejant el fet d'asfaltar els voltants de l'escola Montbui,
aprofitant que durant les vacances de Nadal de la canalla hi haurà menys tràfic
i per tant s'evitaria molèsties als pares, mares i professorat de l'escola, a veure
si seria possible intentar aprofitar les dades. Moltes gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, i finalment senyora Redondo.”
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Pren la paraula la senyora Redondo:
“Bé, nosaltres volíem preguntar en relació amb el pressupost, quan ens arribarà
la documentació que falta? I quan es preveu que serà el Ple d'aprovació del
pressupost?”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé, gràcies, anirem a fer les respostes, passo la paraula al regidor Jaume
Mauri  per  la  qüestió  de les runes de les hortes  de baix,  de les terrasses i
l'escola Montbui.”

Pren la paraula el senyor Mauri:
“Molt bé, les runes de les hortes de baix, desconeixia absolutament que n'hi
haguessin.  Ni  el  director  d'obra  ni  tècnics  de  l'Ajuntament,  que  han  fet  el
certificat, ens han dit que hi havia runes. Anirem a mirar si són de les obres
estrictament que s'han fet o no? Ja ho mirarem, perquè les runes a vegades
apareixen i ….
Llavors, les parades de la fruita en la via pública, jo no faria servir la paraula
eliminar perquè al fi i al cap és un negoci que entenc que els afavoreix tenir un
mostrador de la fruita a la via pública, però sí que podríem parlar de regular
l'amplada, la profunditat disculpi. Óbviament paguen l'ocupació de via pública
com tothom que ocupa la via  pública, però també hauríem de mirar quines
d'aquestes  parades  tenen  més  profunditat  i  quines  no.  Nosaltres  per  Pi  i
Margall  tenim  una  amplada  de  pas  estipulat  mínim,  i  si  compleix  aquesta
amplada de pas com que l'ocupació de via pública és un permís en precari i es
pot treure i posar depenent dels interessos públics, doncs si en alguna, si hi ha
queixes que li han arribat a vostè, té més profunditat del compte, queda estret
el  pas mínim que nosaltres hem donat,  doncs lògicament li  recomanarem o
l'indicarem que reculi una mica, però eliminant aquest cas si es pot passar bé
doncs no ens ho plantejem.
De l'escola Montbui, la setmana passada vaig tenir una reunió amb la directora
per  informar-li  també  com  està,  perquè  aquesta  campanya  d'asfaltat  2015
doncs pel  problema que hem tingut  ha  estat  una malaida  campanya,  i  ara
esperem que un cop ja tornat a licitar amb una empresa que nosaltres ja ens
hem assegurat que tingui bon curriculum, doncs es pugui acabar bé la feina.
A mi m'encantaria poder-ho fer en temporada de Nadal a l'escola, però ja li he
dit que això ja veurem si podem fer-ho, o no. Acordar-ho amb l'empresa que
també té els seus tractes laborals amb els treballadors i jo no sé com ha tancat
la seva agenda laboral amb la seva plantilla. Però sí pot ser així, estupendo,
igualment dir-li que els asfaltats són de les obres que es fan a la via pública, de
les coses més ràpides i que un cop fet ja es pot passar per sobre, fins i tot es
pot  passar  mentre  s'asfalta  la  meitad  d'una  calçada.  S'acaba  d'asfaltar  un
costat,  es desvia el  transit  pel  tram que han asfaltat  i  llavors acaben l'altra
meitad, però hi ha moltes maneres de poder asfaltar tenint trànsit rodat en la
zona afectada.”
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Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, per a la pregunta sobre l'edifici  d'Asensi Vega passo la paraula al
regidor Vicenç Personat.”

Pren la paraula el senyor Personat:
“Bé, sí, hem fet requeriments, i més d'un, segons els terminis que marca la Llei.
Estem ara a l'espera de poder actuar nosaltres i  arreglar-ho. El requeriment
està fet, si no fa res ho farem nosaltres com Ajuntament, perquè és perillos.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Pel que fa a la pregunta sobre l'assessoria jurídica per dones, passo la paraula
a la regidora Pilar Aznar.”

Pren la paraula la senyora Aznar:
“Hola bona nit,  pel  que fa al  servei  d'assessoria a la dona estem oferint  el
servei una vegada al mes. No tinc dades concretes, les faré arribar si de cas a
tots  els  portaveus  dels  grups  municipals.  No  tinc  constància  tampoc  que
tinguem  llistes  d'espera,  o  sigui,  es  va  treballant  sense  haver-hi  una  gran
acumulació de peticions. Pel que fa a la difusió, es fa a la web municipal i a les
pàgines municipals del Tot Caldes i del Montbui. Considero que és una difusió
adequada, però sempre es podria estudiar el fet d'ampliar la difusió, però jo
crec que la difusió avui per avui és adequada.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“I finalment, pel que fa a la pregunta sobre el pressupost, passo la paraula al
regidor Marañés.”

Pren la paraula el senyor Marañés:
“Bon vespre, de fet ahir us vaig fer arribar a tots els grups els capítols 2 i 4.
Com sempre he fet  durant aquests últims quatre anys,  la resta de capítols,
quan us arribi l'expedient és quan podeu consultar-lo. Segurament al següent
Ple es portaran pressupostos. I el següent Ple serà el 10 de desembre.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“No hi ha més preguntes? Per tant, acomiadem el Ple aquí.”  

L’alcalde aixeca la sessió a les 20 hores i 58 minuts, de la qual cosa, com  a
secretària gral., estenc aquesta acta.

La secretària gral.  Vist i plau
L’alcalde

Maria Remei Sala Leal         Jordi Solé i Ferrando
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