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

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Identificació de la sessió

Núm.: 3 /2015
Caràcter: Ordinari 
Data: 26 de febrer de 2015
Horari: 20:00 hores
Lloc: Sala de Plens

Assistents

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

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

Montserrat Coll Mañosa, regidora
Xavier Ortega Guillén, regidor

Montserrat Romano Bosch, regidora

Pau Olóndriz de Moragas, regidor

No assistents
Sara Marcé Adrián, regidora

Secretari
Montserrat Soley Artigas, secretària actal.
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Ordre del dia

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

2. Restar assabentats de la modificació dels membres integrants i els
portaveus del grup polític municipal del  Partit dels Socialistes de
Catalunya de la Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Caldes de
Montbui. Expedient núm. SGGE201100056 – G1215-2014-000002.

3. Aprovar  inicialment  el  Reglament  dels  usos  dels  equipaments
públics i de la cessió del material municipal de Caldes de Montbui.
Expedient núm. G1213-2015-1.

4. Aprovar la revisió de preus corresponent a la concessió demanial
per  a  l’explotació  d’un  bar-cafeteria  a  l’equipament  sociocultural
Les  Cases  dels  Mestres de  Caldes  de  Montbui.  Expedient  núm.
G511201100010.

5. Aprovar la cessió gratuïta del terreny situat al carrer Maria Aurèlia
Capmany,  núm.  2.,  a  favor  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  entre
altres acords. Expedient núm. TP302-2012-25.

6. Aprovar la revisió de preus del contracte de serveis de neteja de la
via pública i dels edificis municipals de l’Ajuntament de Caldes de
Montbui, signat amb l’empresa Valoriza, SA,  pel període que va del
5 d’octubre de 2014 al 5 d’octubre del 2015. Expedient núm. TC204-
2013-30.

7. Aprovar  inicialment  la  modificació  puntual  del  POUM.  Polígon
d'Actuació  PA-11  (Teneria  Riba)  i  Polígon  d’Actuació  PA-27
(Sandvik). Expedient núm. TP202-2014-19.

8. Aprovar  definitivament  les  bases  per  a  la  concessió  de
subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament i
solidaritat  amb  els  pobles  més  desafavorits  i  resoldre  les
al.legacions. Expedient núm. 9.7/2014 de Cooperació.

9. Aprovar la  resolució de les reclamacions del  Grup Municipal  del
PPC en relació amb la creació del lloc de treball de cap de l’OAC.
Expedient de Recursos Humans.

10.Ratificar l'aprovació d'adaptació dels Estatuts del Consorci per a la
Gestió  de  la  televisió  digital  local  pública  de  la  Demarcació  de
Granollers (Consorci Teledigital Granollers). Expedient núm. AC004-
2015-1 d'Alcaldia.

11. Donar  compte  del  decret  núm.  51/2015,  de  3  de  febrer  de  2015,
corresponent  a  les  obligacions  trimestrals  de  subministrament
d’informació  al  Ministeri  d’Hisenda  i  Administracions  Públiques
corresponent al 4t. trimestre de 2014. Expedient núm. 75/2014 de
l'Àrea Econòmica.
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12.Moció  que  presenta  el  grup  municipal  d'ICV-EUiA  al  Ple  de
l'Ajuntament d'adhesió al manifest sobre la nostra salut i el sistema
sanitari de Catalunya.

13.Resolucions de l’Alcaldia dictades des de l’última sessió ordinària.
14.Despatx ordinari.
15.Precs, preguntes i interpel·lacions.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Bé,  bon vespre,  anem a començar  el  ple  ordinari  corresponent  al  mes de
febrer, abans de res, vull excusar la regidora Sara Marcé que no pot assistir al
ple d'avui.”  

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

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Hi ha alguna consideració sobre aquesta acta? Sí? Senyor Olóndriz.”

Pren la paraula el senyor Olóndriz:
“Sí, una qüestió tècnica, tots sabem que no es va poder enregistrar l'acte per
problemes tècnics, per tant no és imputable a ningú, perquè va ser una cosa no
prevista,  però  crec  que  seria  bo,  ja  que  a  l'acta  només  estan  els  acords,
demanaria que constés en acta que no hi ha les intervencions per un problema
tècnic, més que res perquè en un futur, quan estudiïn la història de Caldes
preguntaran què va passar aquell gener?”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé, així ho recollirem, no sé si hi haurà algú interessat d'aquí a molts anys
a escoltar o saber què es va dir en aquell ple, però per si un cas ho farem
constar.”

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [16 vots
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); de CIU (3); del PSC
(2);  del  PPC (1) i  d’ICV-EUiA (1)],  aprova l’esborrany de l’acta de la sessió
anterior  del dia  29  de  gener  de  2015,  amb  la  inclusió  de  l'aclariment  que
l'esmentada sessió plenària no va quedar enregistrada per problemes tècnics i,
en  conseqüència,  és  un  acta  on  només hi  consta  el  text  de  les  propostes
d'acord  amb el  resultat  de les votacions,  però  sense les  intervencions dels
regidors i regidores assistents.
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2.  RESTAR  ASSABENTATS  DE  LA  MODIFICACIÓ  DELS  MEMBRES
INTEGRANTS  I  ELS  PORTAVEUS DEL GRUP POLÍTIC  MUNICIPAL DEL
PARTIT  DELS  SOCIALISTES  DE  CATALUNYA  DE  LA  JUNTA  DE
PORTAVEUS DE L'AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI. EXPEDIENT
NÚM. SGGE201100056 – G1215-2014-000002.

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

No hi ha intervencions.

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

                  
Identificació de l’expedient 

Expedient  número SGGE201100056 de Serveis  Generals,  d’organització del
cartipàs municipal 2011-2015.

DICTAMEN

Antecedents 

I. En data 23 de desembre de 2014 el Ple de l'Ajuntament va restar assabentat
de la modificació dels acords aprovats anteriorment, en relació amb la Junta de
Portaveus de l’Ajuntament de Caldes de Montbui com a òrgan complementari
de  l’organització  municipal,  de  manera  que  els  membres  integrants  i  els
portaveus  de  cada  grup  polític  municipal  de  la  Junta  de  Portaveus  de
l'Ajuntament de Caldes de Montbui són els següents:

•Pel Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya: 
Titular: senyora Montserrat Grau i Giner
Suplent: senyor Isidre Pineda Moncusí

•Pel Grup municipal de Convergència i Unió: 
Titular: senyor Joan Vendrell Martí
Suplent: senyora M. Àngels Pou Garcia

•Pel Grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya: 
Titular: senyora Montserrat Coll Mañosa.
Suplent: senyor Xavier Ortega Guillén
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•Pel Grup municipal del Partit Popular de Catalunya: 
Titular (únic): senyora Montserrat Romano Bosch.

•Pel  Grup municipal  d’Iniciativa per  Catalunya Verds-Esquerra  Unida i
Alternativa: 
Titular (únic): Pau Olóndriz de Moragas.

II. En data 6 de febrer de 2015 i amb registre d'entrada a l'Ajuntament número
E/000090-2015, la senyora Montserrat Coll Mañosa, actualment portaveu titular
del grup polític municipal del  Partit dels Socialistes de Catalunya a Caldes de
Montbui, ha comunicat a aquesta Corporació que l'esmentat grup s'ha reunit i
ha  acordat  “designar  a  Xavier  Ortega  Guillén  com a  portaveu  del  grup  en
substitució de Montserrat Coll Mañosa que esdevé la substituta.“

III. En data 10 de febrer d'enguany s'ha comunicat a la senyora Montserrat Coll
que l'esmentat escrit ha d'estar signat per totes les persones que integren el
grup municipal.

IV.  A  l'expedient  administratiu  corresponent  hi  consta  una  acta  de
compareixença del senyor Xavier Ortega Guillén, regidor del grup municipal del
Partit  dels  Socialistes  de  Catalunya  a  Caldes  de  Montbui,  davant  de  la
secretària  accidental,  de  data  16  de  febrer  de  2014,  mitjançant  la  qual
manifesta que coneix el contingut de l'esmentat registre d'entrada i que en dóna
la seva conformitat.

Fonaments de dret

- D’acord amb el que disposa l’article 50 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.

- Article 49 i concordants del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya

-  Articles  25 i  següents  del  Reglament  d’organització,  funcionament  i  règim
jurídic  de les entitats  locals,  aprovat  per  Reial  Decret  2568/1986,  de 28 de
novembre.
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- Els article 30 i 31 del ROM en relació amb la composició i les atribucions de la
Junta de Portaveus disposa que estarà format per l’Alcalde i pels portaveus
dels grups polítics municipals.

-  Els  articles 26.3 i  26.4 del  ROM, el  primer en relació  amb la  designa de
suplents/es i el segon en relació amb donar compte al ple dels portaveus.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Restar assabentats de la modificació de l'acord aprovat anteriorment,
en relació amb la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Caldes de Montbui
com a òrgan complementari  de l’organització municipal,  de manera que els
membres integrants i els portaveus del grup polític municipal del Partit dels
Socialistes  de  Catalunya de  la  Junta  de  Portaveus  de  l'Ajuntament  de
Caldes de Montbui són els següents:

•Pel Grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya: 
 
 Titular: senyor Xavier Ortega Guillén
Suplent: senyora Montserrat Coll Mañosa

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

Tercer. Notificar aquest acord als regidors designats en el benentès que si, en
el termini de CINC dies des de la recepció de la notificació, no manifesten res
en contra s’entendrà que accepten tàcitament els nomenaments que conté. 

Quart. Comunicar aquest acord als caps de les diferents àrees de l'Ajuntament.
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3.  APROVAR  INICIALMENT  EL  REGLAMENT  DELS  USOS  DELS
EQUIPAMENTS PÚBLICS I DE LA CESSIÓ DEL MATERIAL MUNICIPAL DE
CALDES DE MONTBUI. EXPEDIENT NÚM. G1213-2015-1.

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

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, bé, això és una proposta de reglament que regula el mecanisme pel
qual  bàsicament  les  entitats  poden  demanar  fer  ús  dels  equipaments
municipals  destinats  a  utilitzacions  polivalents,  en  l'àmbit  cultural,  esportiu,
cívic, etc. I també per tenir accés al material municipal que està a disposició de
les entitats, taules, cadires, tarimes, gots de plàstic, etc. 
Fem un inventari,  en aquest  reglament,  tant  dels  equipaments que estan a
disposició  de  les  entitats  com  del  material  que  actualment  forma  part  de
l'Ajuntament, material susceptible de ser cedit a les entitats. 
S'ha fet un treball amb la resta de grups, amb tots els grups municipals, hi ha
hagut algunes propostes que s'han pogut incorporar i, per tant, si ho aprovem,
tindrem regulada la manera de poder demanar la utilització, tant d'equipaments
com de material.
Destacar que el que demanem és que hi hagi una certa antelació en aquestes
peticions, com a mínim vint dies, perquè es puguin gestionar adequadament
des de l'àrea que pertoqui,  per  tal  d'una planificació  adequada de l'ús dels
equipaments i de l'ús del material municipal.
Hi ha alguna intervenció sobre aquest punt? Senyor Olóndriz.”

Pren la paraula el senyor Olóndriz:
“Bé, en qualsevol cas la pregunta era: les entitats de Caldes estan subjectes al
pagament d'alguna taxa per l'ús de material i espais? Perquè he vist, jo tenia
entès que no, però he vist en un annex que posa que les taxes s'aplicaran
segons el que diuen les ordenances, igual les ordenances diuen que no han de
pagar res, però com que fa referència a un altre document, volia estar del tot
segur.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Les entitats estan exemptes del pagament de qualsevol taxa, és cert que hi ha
un  lloc  del  reglament  que  ho  diu,  i  l'annex  que  deriva  a  les  ordenances,
probablement perquè les ordenances ja especifiquen que aquests preus públics
no són aplicables a les entitats que estan registrades en el registre d'entitats.”

Pren la paraula el senyor Olóndriz:
“Queda clar, suficient.”
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Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé, senyora Romano.”

Pren la paraula la senyora Romano:
“Gràcies  senyor  alcalde,  bona  nit.  Nosaltres  volíem  dir  que  vam  presentar
al·legacions, d'aquestes al·legacions se n'ha acceptat alguna, no masses, em
sembla que una, però bé, nosaltres creiem que aquest reglament com bé diu la
paraula, ha de reglamentar i nosaltres una de les peticions que fèiem era que
es limités molt quina és la responsabilitat del polític o del regidor de l'àrea, i
quina és la responsabilitat  dels tècnics, perquè en un futur no hi  haguessin
malentesos, creiem que un reglament és això, ha de reglamentar, i creiem que
aquest reglament està mancat de coses que en un futur podrem trobar que
se'ns transformen en problemes, per tant el nostre vot no serà en contra, però
sí que serà l'abstenció, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé, gràcies, doncs si no hi ha més intervencions? Passem a la votació.”  

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

             
              ACORDA:

Identificació de l’expedient 

Expedient  número  G1213-2015-000001, relatiu  a  l'aprovació  del  Reglament
dels usos dels equipaments públics i de la cessió del material municipal.

DICTAMEN

Antecedents

I. Per potenciar el desenvolupament social, cultural, esportiu, juvenil, educatiu i
de participació,  l'Ajuntament  de Caldes de Montbui  posa a  disposició  de  la
ciutadania els equipaments i el material de titularitat municipal.

II.  Per  tal  de  regular  els  usos  d'aquests  recursos  públics  cal  elaborar  un
reglament de les condicions generals per a utilitzar els equipaments i  de la
cessió dels material municipal.
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III. Com a criteri general, aquest reglament haurà de vetllar pel caràcter públic
dels  equipaments,  promovent  la  seva  utilització  i  garantint  els  drets  de  la
ciutadania.

IV. Aquest reglament haurà d'estar a disposició de tots els responsables dels
equipaments,  així  com  de  la  ciutadania  que  el  requereixi,  ja  que  tots  els
ciutadans/nes  que  vulguin  fer  ús  dels  equipaments  i  del  material  municipal
s'hauran d'acollir i respectar el que estableixi aquesta normativa d'àmbit local.

V. Els diferents serveis municipals podran disposar de normatives pròpies per
regular qüestions específiques de cada equipament,  sempre d'acord amb el
marc general que estableixi aquest Reglament.

VI. L'Ajuntament pot establir convenis específics amb les entitats de Caldes de
Montbui  per  cedir  temporalment  l'ús  d'alguns  espais  concrets,  establint  les
condicions específiques corresponents,  essent  aquest  Reglament  d'aplicació
subsidiària.

VII. De conformitat amb el contingut de l'informe conjunt emès, en data 20 de
gener de 2015, pel cap de l'àrea de Serveis Personals i el tècnic d'administració
general de Secretaria.

Fonaments de dret

- De conformitat amb el que disposen els articles 4.1a) i 20.3 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril,  reguladora de les bases del règim local i 6.2 i 8.1a) del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, s’ha incoat expedient administratiu per a l’aprovació del Reglament
dels usos dels equipaments públics i de la cessió del material municipal.

- Pel cap de l'àrea de Serveis Personals s'ha redactat un projecte de reglament
dels usos dels equipaments públics i de la cessió del material municipal, el qual
ha  d’ajustar  la  seva  actuació  a  les  normes  de  procediment  que  tot  seguit
s’esmenten.

- A aquest expedient li és d’aplicació la següent normativa:

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, en els seus articles:

- 6.2, pel que fa a la garantia del principi d’autonomia organitzativa.
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- 8.1a), pel que fa a la potestat d’autorganització i a la reglamentària dels
municipis.

- 46 i 66, pel que fa a la competència municipal.
- 52.2d) pel que fa a l’òrgan competent per a l’aprovació.
- 114, pel que fa al quòrum necessari per a l’aprovació.
- 178, pel que fa al procediment per a la seva aprovació.
- 236 i 237 pel que fa a la competència i al seu contingut bàsic.

La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, articles 1,
2.1, 4.1a), 22.2d), 47 i 49.

- Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament
d’organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, articles 4 i 50.

 - Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999,
de 13 de gener, articles 68 a 101.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Aprovar inicialment el Reglament dels usos dels equipaments públics i
de la cessió del material municipal de Caldes de Montbui, amb el seu Annex (11
fitxes d'equipaments municipals), els quals s'acompanyen a aquesta proposta. 

Segon. Sotmetre a informació pública el present expedient per un termini de
trenta dies hàbils, per tal que s’hi puguin presentar al·legacions, reclamacions o
suggeriments, mitjançant la inserció de l’anunci corresponents al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona (BOP), al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la
web municipal.  El  termini  d’informació pública començarà a comptar des de
l’endemà de la darrera de les publicacions oficials esmentades.

Tercer.  Disposar  que,  si  no  s’hi  formula  cap  al·legació,  reclamació  o
suggeriment durant el termini d’informació pública i d’audiència als interessats,
aquest  acord  que  ara  s’aprova  inicialment,  es  considerarà  aprovat
definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior. 

Un cop aprovat definitivament aquest acord es publicarà íntegrament al Butlletí
Oficial de la Província, al tauler d’anuncis, a la web municipal, i al DOGC la
referència  del  BOPB  on  s’hagi  fet  la  publicació  municipal  anteriorment
esmentada.
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4. APROVAR LA REVISIÓ DE PREUS CORRESPONENT A LA CONCESSIÓ
DEMANIAL  PER  A  L’EXPLOTACIÓ  D’UN  BAR-CAFETERIA  A
L’EQUIPAMENT  SOCIOCULTURAL  LES  CASES  DELS  MESTRES  DE
CALDES DE MONTBUI. EXPEDIENT NÚM. G511201100010.

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

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, passo la paraula a la regidora Pilar Aznar.”

Pren la paraula la senyora Aznar:
“Hola, bona nit, tal i com s'està fent anualment a la revisió de l'IPC, bé, tocava
ara la revisió de la concessió demanial del bar de les Cases dels Mestres, i
proposem  aquest  0'7  de  rebaixa  per  adaptar-nos  a  l'IPC  interanual  de
Catalunya.”

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

Pren la paraula el senyor Vendrell:
“Gràcies alcalde, estem a favor de la concessió a aquests senyors i que es faci
la  renovació.  Nosaltres  votarem  abstenció  perquè  veiem  que  hi  ha  una
diferència.  Hi  ha una diferència dels  preus que se li  dóna als  cafès i  a les
begudes a diferència de totes les cafeteries que hi ha al voltant. La gent que hi
va al voltant, són gent també, gent jove, el que sigui, que paguen aquests 0'80
euros, un euro per alguna beguda, quan els altres potser estan pagant dos
euros. Com que veiem que hi ha aquesta diferència, s'hauria d'aplicar un doble
preu dintre de la cafeteria i poder equiparar-lo amb altres establiments i que no
hi hagi una deslleialtat sobre els altres bars. Gràcies.”

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

Pren la paraula la senyora Aznar:
“A veure, aquest bar entenem que és un bar amb una funció social,  és un
equipament públic, per això quan es van presentar totes les bases, una de les
coses que nosaltres vam valorar a l'hora de fer la puntuació, van ser els preus.
Aquests preus estan pensats pel tipus d'usuari,  són gent gran, també tenim
molt jovent de l'escola d'adults, aturats, pensem que hem de defensar aquest
nivell de preus més amb caràcter social per aquests tipus d'usuaris.”
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Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé doncs, si no hi ha més intervencions? Passem a la votació d'aquest
punt.”  

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta dels presents [9
vots favorables dels membres del grup municipal d’ERC (9); i 7 abstencions de
CIU (3); del PSC (2); del PPC (1) i d’ICV-EUiA (1)],
             
                                                             ACORDA:

Identificació de l’expedient 

Expedient G511201100010 de la concessió demanial de l’explotació d’un bar-
cafeteria a l’equipament sociocultural “Les Cases dels Mestres” de Caldes de
Montbui. Revisió preu Cànon any 2015.

DICTAMEN

Antecedents 

En la sessió del dia 28 de juliol de 2011 el Ple de l’Ajuntament de Caldes de
Montbui va concedir al senyor Jorge Alonso Serrano la concessió demanial de
l’explotació  d’un  bar-cafeteria  a  l’equipament  sociocultural  “Les  Cases  dels
Mestres”  de  Caldes  de  Montbui,  per  un  període  inicial  de  cinc  anys,  amb
estricta subjecció al Plec de clàusules administratives particulars i al Plec de
prescripcions tècniques, aprovats pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 24
de febrer de 2011, i a la seva oferta.

El dia 29 de juliol de 2011 es va formalitzar la concessió demanial en document
administratiu  on  s’estableix  que  el  cànon  anual  de  la  concessió  demanial,
aprovat  inicialment  per  un  import  anual  de  6.000,00  euros,  serà  revisat
anualment  d’acord  amb  l’increment  de  l’IPC  català  publicat  per  l’INE  o
organisme que el  substitueixi,  corresponent a l’any anterior i  que la primera
revisió s’efectuaria a l’exercici 2013.

En la sessió del dia 30 de gener de 2014 el Ple de l’Ajuntament va aprovar la
revisió de preus, de la concessió esmentada, corresponent a l’exercici 2014,
resultant un import anual de 6.228,43 euros.
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L’índex de preus al consum interanual corresponent al mes de desembre de
2014 a Catalunya ha estat del -0,7 per 100. 

D'acord  amb  el  contingut  de  l'informe  emès  pel  cap  d'àrea  de  Serveis
Personals, de data 11 de febrer de 2015.

Fonaments de dret

Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni
dels Ens Locals.

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

Plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions tècniques
aprovades en la sessió del dia 24 de febrer de 2011 pel Ple de l’Ajuntament de
Caldes de Montbui, per regular la concessió demanial per a l’explotació d’un
bar cafeteria a l’equipament sociocultural “Les Cases dels Mestres” de Caldes
de Montbui.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer.  Aprovar  la  revisió  de  preus  corresponent  a  la  concessió  demanial
atorgada  al  senyor  Jorge  Alonso  Serrano,  amb  NIF  34731175W,  per  a
l’explotació  d’un  bar-cafeteria  a  l’equipament  sociocultural  “Les  Cases  dels
Mestres”  de  Caldes  de  Montbui,  d’acord  amb  l’índex  de  preus  al  consum
interanual de Catalunya del mes de desembre de 2014, que va ser del -0,7%,
resultant el cànon de la concessió per a l’exercici 2015 per un import anual de
6.184,83 euros.

Segon.  Notificar a l’àrea de serveis econòmics i  al  concessionari  la present
resolució.
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5. APROVAR LA CESSIÓ GRATUÏTA DEL TERRENY SITUAT AL CARRER
MARIA AURÈLIA CAPMANY, NÚM. 2., A FAVOR DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, ENTRE ALTRES ACORDS. EXPEDIENT NÚM. TP302-2012-25.

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

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

Pren la paraula el senyor Personat:
“Gràcies, bon vespre a tothom, bé, aquest acord que avui prendrem, no deixa
de ser un deixar sense efecte d'un altre acord que es va aprovar el 30 d'octubre
de 2014, que aquest a la vegada també deixava sense efecte un acord que es
va prendre el 25 de juny de 2009, en el qual es cedia un solar de 10.670 metres
quadrats per a la construcció de l'escola El Calderí, i un altre acord de 31 de
maig de 2012, en què augmentava la superfície 1.000 metres quadrats més.
En aquest acord de 30 d'octubre cedíem gratuïtament els 9.165 metres que
cedim avui, el que passa és que el destí d'aquesta cessió era la construcció i
posada en funcionament d'un col·legi d'educació infantil i primària. Aleshores el
destí s'ha canviat i el destí és un institut i, per tant, ens han demanat deixar
sense efecte l'acord de 30 d'octubre de 2014, que es va fer anteriorment i cedir
gratuïtament, com ha dit la senyora secretària, els 9.165 metres quadrats per
destinar-los a la posada en funcionament d'un institut.
Tots  els  condicionants  que ha dit  després eren els  mateixos  que hi  havien
abans.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, hi ha intervencions? No? Doncs passem a la votació.” 

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

            
                 ACORDA:

Identificació de l’expedient 

Expedient número TP302-2012-00025, relatiu a la cessió d'un solar a favor de
la Generalitat de Catalunya, per a la construcció d'un institut.
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DICTAMEN

Antecedents 

I. El Ple de l'ajuntament, en la sessió del dia 30 d'octubre de 2014 va adoptar el
següent acord:

“Primer. Deixar sense efecte els acords presos pel Ple municipal en data 25 de
juny de 2009 en què es va acordar la cessió del solar de 10.670 m2 per a la
construcció de l'escola El Calderí, i un altre de 31 de maig de 2012, en què
augmentava la superfície 1.000 m2. 

Segon. Cedir gratuïtament a favor de la Generalitat de Catalunya, el domini de
la finca,  de 9.165 m2,  inscrita  a l’Inventari  de Béns del  Municipi  com a bé
patrimonial,  lliure  de  càrregues  i  servituds,  inscrita  en  el  Registre  de  la
propietat,  per  destinar-la  a  la  construcció  i  posada  en  funcionament  d’un
col·legi d’educació infantil i primària, amb la següent descripció:

“Llinda en l'actualitat pel Sud, amb parcel·la a segregar, definida en la parcel·la
B-2 propietat de l'Ajuntament de Caldes de Montbui; al nord-est amb parcel·la
58  del  mateix  polígon,  propietat  de  la  Societat  Agrària  de  Transformació
Sadnaco; oest amb resta de parcel·la a segregar, propietat de l'Ajuntament de
Caldes de Montbui; i a l'est, amb límit de sòl de naturalesa urbana.”

Tercer. Si la finca cedida no es destina a la finalitat esmentada en el termini de
5 anys o deixa de destinar-se a dita finalitat  dins dels 30 anys següents, el bé
objecte de cessió revertirà automàticament de ple dret a favor de l’Ajuntament
de Caldes de Montbui, en els termes que resulten de l’article 50 del Decret
336/1988, de 17 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni de les
Entitats Locals de Catalunya.

En  tot  cas  operarà  la  reversió  tant  del  bé  objecte  de  cessió  com  de  les
instal·lacions i construccions existents sobre la finca i a favor de l’Ajuntament
de Caldes de Montbui transcorregut el termini de trenta anys a comptar de la
data d’inscripció en el Registre de la propietat de la cessió acordada.

La  reversió  de  les  construccions  a  favor  de  l’Ajuntament  ho  serà  en  les
condicions que faci possible continuar oferint el servei educatiu, d’acord amb la
normativa vigent.
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Quart. La construcció de l’equipament escolar a que fa referència aquest acord
podrà ser dut a terme per la pròpia Generalitat de Catalunya o per un tercer
mitjançant qualsevol negoci jurídic, si bé la prestació del negoci educatiu en
aquest haurà d’efectuar-lo únicament la Generalitat de Catalunya.

El solar és apte per al seu correcte destí com a equipament escolar, no té cap
condicionant  medioambiental  i  compta  amb  abastament  d'aigua,  evacuació
d'aigües,  subministrament  d'energia  elèctrica  amb  la  potència  suficient  per
l'execució de l'obra i posterior correcte funcionament de l'equipament escolar,
xarxa  telefònica  i  conducció  de  gas i  els  vials  que limiten  amb el  solar  es
trobaran pavimentats la calçada i tindran encintades les voreres.

Cinquè. Es faculta l’alcalde per a la signatura de la documentació que sigui
necessària per a l’efectivitat del que es disposa en el present acord.”

Aquest  acord  recollia  com a  destí  de  la  cessió  la  construcció  i  posada  en
funcionament d’un col·legi d’educació infantil i primària, sent el destí d'aquesta
cessió la construcció i posada en funcionament d'un institut.

II. Ateses les necessitats escolars de Caldes de Montbui.

III. Atès el contingut de l'informe de l'arquitecte municipal sobre el terreny de
propietat d'aquest municipi,  amb una superfície de 9165 m2, situat al  carrer
Maria Aurèlia Capmany, núm. 2, de data 13 de febrer de 2015.

IV. Atès que el terreny de referència figura a l'inventari de béns de la Corporació
Municipal, amb la qualificació de bé patrimonial, amb el número 131.

V. Atès que l'expedient s'ha tramitat conforma a l'establert al Text refós de la
Llei  municipal  i  de règim local de Catalunya, aprovada pel  Decret Legislatiu
2/2003 de 28 d'abril, i el reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel
Decret 336/1988 de 17 d'octubre.

VI. D'acord amb el contingut de l'informe favorable emès, en data 16 de febrer
d'enguany, pel tècnic d'administració general de l'àrea de Serveis Territorials.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

16



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

Primer. Deixar sense efecte els acords presos pel Ple municipal en data 30
d'octubre de 2014 en què es va acordar la cessió del solar de 9.165  m2 per a
la  construcció  de  l'escola  El  Calderí,  ja  que  aquests  recollien  com a  destí
d'aquesta  cessió  la  construcció  i  posada  en  funcionament  d’un  col·legi
d’educació  infantil  i  primària,  sent  el  destí  d'aquesta cessió la  construcció  i
posada en funcionament d'un institut.

Segon. Cedir gratuïtament a favor de la Generalitat de Catalunya, el domini de
la  finca  de  9.165  m2  inscrita  a  l'inventari  de  Béns  del  Municipi  com a  bé
patrimonial, lliure de càrregues i servituds, inscrita al Registre de la Propietat
com  a  finca  independent,  per  destinar-la  a  la  construcció  i  posada  en
funcionament d'un institut i que es descriu d'aquesta manera: 

“Limita: pel sud, al nord i oest amb part de la parcel·la a segregar que delimita
en una forma poligonal seguint la tanca  de l'edifici destinat com  a una sessió
d'institut, aquest terreny s'ha de agrupar a la finca inscrita amb el número 2126
de propietat municipal i a l'est, en el carrer Maria Aurelià Capmany.”

Pertany  la  finca  descrita  a  l'Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui  a  títol  de
propietat.

Inscripció: Figura inscrita a nom de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, en el
Registre de la Propietat de Granollers, al tom núm. 2, llibre 294, foli 186, finca
12.372, inscripció 2925.

Càrregues: lliure de càrregues i gravàmens.

La seva referència cadastral és 0800 A 003000570000 EO

Tercer.  La  finca  objecte  de  cessió  s'ha  de  destinar  a  equipament  escolar
mitjançant la seva construcció i/o ús per a tal finalitat.

A tals efectes, si la finca cedida no es destina a dita finalitat en el termini de 5
anys o deixa de complir-se dins dels  30 següents,  el  bé objecte de cessió
revertirà automàtica de ple dret a favor de l'ajuntament cedent, en els termes
que  resulten  de  l'article  50  del  Decret  336/1988,  de  17  d'octubre  pel  qual
s'aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals.
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Quart. La construcció de l'equipament escolar a que fa referència aquest Acord
podrà ser dut a terme per la pròpia Generalitat de Catalunya o per un tercer
mitjançant qualsevol negoci jurídic,  si  be la prestació del servei  educatiu en
aquest haurà d'efectuar-lo únicament la Generalitat de Catalunya.

El solar és apte per al seu correcte destí com a equipament escolar, no té cap
condicionant  medioambiental  i  compta  amb  abastament  d'aigua,  evacuació
d'aigües,  subministrament  d'energia  elèctrica  amb  la  potència  suficient  per
l'execució de l'obra i posterior correcte funcionament de l'equipament escolar
així  com amb la  instal·lació  d'una  estació  transformadora  d'energia   -en  el
supòsit  de  ser  necessari  i  que  s'ubicarà  fora  del  recinte  escolar-,  xarxa
telefònica i conducció de gas -en cas de disposar-ne-, i  els vials que limiten
amb  el  solar  es  trobaran  pavimentats  la  calçada  i  tindran  encintades  les
voreres.  Correspondrà  a  l'Ajuntament  qualsevol  despesa per  les  actuacions
urbanístiques  que  puguin  afectar  a  l'immoble  cedit  i  adoptar  les  mesures
necessàries  per  aconseguir  el  seu  destí  a  plena  satisfacció  del  cessionari,
sense cap cost o càrrega per aquest, i eliminat qualsevol obstacle que pugui
impedir la correcta execució de les obres.

Cinquè. La quota de l'impost  sobre construccions,  instal·lacions i  obres que
s'acrediti per la construcció del centre, en base a l'article 103 del Reial Decret
Legislatiu  2/2004,  de  5  de març,  pel  qual  s'aprova  el  Text  refós  de  la  Llei
reguladora de les Hisendes Locals, gaudirà d'una bonificació del 95% atès que
es tracta d'una construcció d'especial interès o utilitat municipal. Per la resta de
tributs s'aplicarà el que indica les Ordenances fiscals vigents.

Sisè. El cessionari podrà dur a terme la construcció objecte d'aquesta cessió
per  sí  mateix  o  per  terceres  persones  i  pot  establir  els  drets  reals  i  les
càrregues que consideri oportunes sobre la finca cedida a favor d'organismes,
entitats  o  empreses que estiguin  participades,  de  forma directa  o  indirecta,
majoritàriament per la Generalitat de Catalunya.

Així  mateix  el  cessionari  o  el  seu  causahavent,  podrà  destinar  la  part  del
terreny no edificat i  les construccions aixecades en l'exercici  del seu dret, a
altres usos alternatius vinculats o compatibles amb el  d'equipament escolar,
sempre que no limitin o condicionin el seu normal desenvolupament.

Setè. Es faculta a l'Alcalde president per a la signatura de la documentació que
sigui necessària per a l'efectivitat del que es disposa en el present acord.
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6. APROVAR LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE
NETEJA  DE  LA  VIA  PÚBLICA  I  DELS  EDIFICIS  MUNICIPALS  DE
L’AJUNTAMENT  DE  CALDES  DE  MONTBUI,  SIGNAT  AMB  L’EMPRESA
VALORIZA, SA,  PEL PERÍODE QUE VA DEL 5 D’OCTUBRE DE 2014 AL 5
D’OCTUBRE DEL 2015. EXPEDIENT NÚM. TC204-2013-30.

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 del grup municipal d’ERC (9); i 7 abstencions de
CIU (3); del PSC (2); del PPC (1) i d’ICV-EUiA (1)],

            
                  ACORDA:

Identificació de l’expedient 

Expedient  número  TC204-2013-000030,  relatiu  a  la  revisió  de  preus  del
contracte de neteja viària i edificis municipals any 2014.

DICTAMEN

Antecedents 

I. El dia 6 d’octubre de 2011 es va signar un contracte administratiu dels serveis
de neteja de la via pública i dels edificis municipals de l’Ajuntament de Caldes
de  Montbui  amb  l’empresa  Valoriza,  SA.  En  la  clàusula  23a  del  Plec  de
clàusules administratives particulars aplicable al contracte de serveis de neteja
de la via pública i dels edificis municipals de l’Ajuntament de Caldes de Montbui
s’estableix:

“S’admet la revisió de preus de conformitat amb allò que preveu l’article
77.1 LCSP segons la fórmula/sistema següent:

Quan  hagi  transcorregut  un  any  des  de  l’adjudicació  definitiva  del
contracte i s’hagi executat, com a mínim el 20% del seu import, el preu es
revisarà  anualment  de  conformitat  amb  l’Índex  General  de  Preus  al
Consum elaborat per l’Institut Nacional d’Estadística. En aquest cas, la
revisió serà del 85% de variació experimentada per l’índex adoptat.”
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II. La variació de l’IPC del mes d’octubre de 2013 al mes d’octubre de 2014 ha
estat del -0,1 %, el 85% d’aquesta variació és el – 0,085 %.

III. En data 5 de febrer de 2015 el tècnic d'administració general de l'àrea de
Serveis Territorials ha emès l'informe jurídic corresponent.

IV.  D'acord  amb  el  contingut  del  document  d'Autorització  i  Disposició  de
Despesa  emès  per  l'àrea  de  Serveis  Econòmics  que  consta  a  l'expedient
administratiu.

Normativa aplicable 

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

Plec  de  clàusules  administratives  particulars  aplicables  als  contractes  de
serveis de neteja de la via pública i dels edificis municipals de l’Ajuntament de
Caldes de Montbui.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Aprovar la revisió de preus del contracte de serveis de neteja de la via
pública i dels edificis municipals de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, signat
amb l’empresa Valoriza, SA,  pel període que va del 5 d’octubre de 2014 al 5
d’octubre del 2015, passant d’un preu anual de: 

a)  Neteja  viària:  de  369.748,24 euros (IVA 10% inclòs)  euros  a 369.433,95
euros (IVA 10% inclòs) que representa el 85% de decrement anual de l’IPC.
Aquest import es comptabilitzarà a l'aplicació pressupostària 31 1630 22700
Servei Neteja Viària. 

b)  Neteja  equipament:  de  604.951,20  euros  (IVA inclòs  21%)  a  604.436,99
euros (IVA 21% inclòs) que representa el 85% de decrement anual de l’IPC.
Aquest import es comptabilitzarà a les següents aplicacions pressupostàries:

31 3230 22700 Servei de neteja d'immobles educació, 378.247,70 euros
31 3330 22700 Servei  de neteja equipaments culturals i  museus, 48.279,08
euros
31 3420 22700 Servei de neteja equipaments esportius, 52.477,00 euros
31 9200 22700 Servei de neteja d'immobles altres edificis, 125.433,21 euros
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Segon. El nou import mensual del servei de neteja d’immobles i espais públics
és  de  81.155,91  euros  (IVA inclòs),  quedant  l’import  anual  per  973.870,94
euros. 

Tercer. Comunicar-ho als interessats i als serveis econòmics de l’Ajuntament.  

7.  APROVAR  INICIALMENT  LA  MODIFICACIÓ  PUNTUAL  DEL  POUM.
POLÍGON D'ACTUACIÓ PA-11 (TENERIA RIBA) I POLÍGON D’ACTUACIÓ
PA-27 (SANDVIK). EXPEDIENT NÚM. TP202-2014-19.

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

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

Pren la paraula el senyor Personat:
“Gràcies, bé, això, com ha dit molt bé la senyora secretària, és una sol·licitud
d'unes entitats privades. Unes societats privades que volen proposar un nou
pla, un nou POUM que englobi tots dos PA; el PA11 Teneria Riba i el PA27
Sandvik. El que és important és que es manté el sostre màxim corresponent al
conjunt dels dos polígons i també que la delimitació d'un únic polígon d'actuació
urbanística el PA11-27, amb un lleuger reajustament dels àmbits, és una gestió
molt més eficaç, justament amb el nou carrer que s'ha de crear que abans se'l
partien els dos plans i era difícil de concretar quan un volgués fer el carrer i
l'altre  potser  no  el  pogués  fer,  d'aquesta  manera  la  continuació  del  carrer
Balmes la tenim assegurada.
La modificació aquesta suposa un augment del 13'62% de superfície destinada
conjuntament  a  espais  lliures,  verds  i  equipaments  clau  E,  i  el  canvi  més
substancial és qualificar l'espai central com espai lliure de clau verda, espai
verd,  actualment  previst  com  un  sistema  viari  de  clau  C.  També  tenim  la
disminució del nombre màxim d'habitatges del sector en tres unitats, o sigui, si
es podien fer abans 187 habitatges, ara es faran com a màxim 184. La densitat
ha baixat en tres habitatges.
I  també es  podrà  destinar  íntegrament  a  equipament  comunitari  de  clau  E
d'equipament, els terrenys situats al vèrtex superior de l'àmbit d'actuació que
actualment, amb una doble qualificació d'equipament i de zona verda, pendent
de delimitar el corresponent PEMU.
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També tenim la concreció de determinades càrregues que abans no estaven
contemplades en l'ordenació actual, en la qual la zona verda que uneix el carrer
de nova creació amb el passeig del Remei, el subterrani es podrà fer, es farà,
un pàrquing de 40 places sota l'espai lliure central. I llavors, també una altra
càrrega  que  també  s'ha  posat  i  que  tampoc  hi  era,  era  la  millora  de  la
urbanització de la viabilitat existent, sobretot a l'entrada del passeig del Remei
cap al carrer Major.
Es manté la tipologia edificatòria, o sigui, un bloc plurifamiliar alineat, però es
retalla  la  fondària,  abans  hi  havia  una  fondària  de  catorze  metres  i  ara  la
fondària  serà dotze metres.  I  també es proposen habitatges unifamiliars en
filera, situats a la parcel·la única, un aparcament compartit.
La mobilitat, no hi ha cap estudi de mobilitat perquè no es necessari fer-ho. El
que  sí  que  queda  clar  és  de  que  es  valora  molt  positivament  l'ordenació
proposada  en  els  termes  i  consideracions  exposats.  En  el  cos  del  present
informe que s'ha llegit, així mateix del projecte presentat, conté documentació
mínima necessària per a la seva tramitació.
Conseqüentment la proposta és susceptible de ser assumida per l'Ajuntament.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, voldria destacar que durant aquest mandat s'ha dut a terme una feina
molt intensa de gestió urbanística, és d'aquelles feines que no es veuen, no
tenen un resultat imminent, no tenen un resultat directe, però sí que s'ha dut a
terme un  treball  de  desencallar  plànols,  acords  entre  diferents  propietaris  i
Ajuntament, diferents sectors de planejament, alguns dels quals portaven molts
anys encallats  i,  per tant,  aquesta és una feina necessària  en moments on
l'activitat  constructiva  està  molt  aturada,  però  creiem  que  era  el  moment
adequat per deixar-ho tot preparat per fer aquesta gestió urbanística necessària
en aquests moments i, a més a més, fer-la amb criteris d'interès públic i de
desenvolupament sostenible, per quan el sector torni a revifar, i hagi l'interès
necessari per tirar endavant el desenvolupament d'aquests sectors, estigui tot a
punt per fer-ho. 
Això ha passat amb el polígon d'actuació que portem avui a aprovació inicial,
però també ha passat i està passant amb altres polígons com per exemple el
Puigdomí nord, el polígon del sector sud, el polígon de la Salut, etc., etc., 
Per  tant  m'agradaria  posar  en  valor  la  feina  que  s'ha  fet  des  dels  Serveis
Territorials i des de la regidoria d'Urbanisme en aquest sentit.
Hi ha alguna intervenció? Senyor Olóndriz.”
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Pren la paraula el senyor Olóndriz:
“Volia fer una petita intervenció en el sentit de destacar que la part important ve
ara, és a dir, els sectors són els que ja teníem previstos, s'ha fet una feina, he
de reconèixer  que  no  he tingut  molt  de  temps per  mirar-ho  per  problemes
particulars, però  sembla una feina ben feta, tècnicament, però crec que allò
important  serà  com  es  marquem  els  ritmes  de  construcció  o  de
desenvolupament d'aquestes zones, i aquests ritmes crec que hem de marcar-
los des de l'administració, des de l'Ajuntament, en la mesura que sigui possible,
perquè  som nosaltres  qui  decidim  i  decidir  com  han  de  ser  els  ritmes  de
creixement del poble, per on han de créixer, les necessitats d'edificació, i no
està sotmesos a la voluntat o els interessos dels constructors, que seran tot els
legítims que vulgueu, però  no són prioritaris des del meu punt de vista. 
Per  tant,  repeteixo,  allò  important  és  el  com des  de  l'administració  podem
controlar, si és que podem fer-ho, els ritmes de desenvolupament d'aquesta i
totes les zones, tenint en compte també els serveis que s'hagin de posar, tant
viaris com els altres que estan obligats, doncs hem de vetllar, i això ja es fa
perquè l'administració ha de fer això, que es facin quan toca i que es facin bé.”

Pren la paraula el senyor Ortega:
“Gràcies senyor alcalde, bona nit, bé, com bé se'ns va informar a la Comissió
Informativa  el  senyor  Personat,  aquesta  unificació  d'aquests  dos  polígons
d'actuació, que d'entrada ho valorem positivament, perquè redueix el nombre
d'habitatges, augmenta les zones verdes i crec que augmentava també un vial
que era inexistent, un vial públic, ho valorem positivament, no obstant això la
nostra votació serà l'abstenció per una, com deia el senyor Pau igualment, per
una manca de temps per avaluar-ho més exhaustivament, però no obstant això
el nostre vot serà l'abstenció, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies pels seus comentaris, passem doncs a, doncs no passem a la votació
encara, senyor Personat.”

Pren la paraula el senyor Personat:
“No, més que res, moltes gràcies per la valoració que heu fet d'aquest treball i
jo també volia valorar l'esforç dels tècnics perquè com deia abans el senyor
alcalde, ha estat un continu de reunions i de treball per aconseguir fer aquest
pla, doncs una miqueta a favor del poble, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Bé doncs, ara sí, passem a la votació.”              
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En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per  majoria absoluta dels presents
[13 vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); de CIU (3) i
del PPC (1); i 3 abstencions del PSC (2) i d’ICV-EUiA (1)],

            
                   ACORDA:

Identificació de l’expedient 

Expedient  número  TP202-2014-00019,  relatiu  a  l'aprovació  inicial  de  la
Modificació Puntual del  Pla d’Ordenació Urbanística Municipal  de Caldes de
Montbui, Polígon d'Actuació PA-11 (Teneria Riba) i Polígon d’Actuació PA-27
(Sandvik).

DICTAMEN

Antecedents 

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

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

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

IV. D'acord amb la documentació presentada el reajust de l'àmbit consisteix, en
part, en una reducció de 84,34 m2 que es correspon amb l'exclusió de la finca
situada al carrer Bigues, 7 (ref. cadastral 0499806 DG 3009G0001QL) i part de
la  finca  situada  al  carrer  Major,  112  (ref.  cadastral  0499809  DG  3009G).
L'objecte  de  la  modificació  també  consisteix  en  determinar  el  nou  règim
urbanístic corresponent a aquestes finques.
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V.  En termes generals  l’ordenació proposada manté els  criteris  generals  de
l’ordenació  determinats  pel  planejament  urbanístic  general  en  aquest  àmbit
d’actuació, en concret els següents:

Es manté la classificació com sòl urbà no consolidat.
Prolongació del carrer Jaume Balmes, fins l’enllaç amb el carrer Sant Sebastià
de Montmajor.
Disposició dels aprofitaments seguint la traça d’aquest carrer i la d’un nou vial
paral·lel a aquest confrontant amb els terrenys destinats a sistemes urbanístics
locals situats en el vèrtex superior de l’àmbit d’actuació, en la confluència dels
carrer Bigues i Sant Sebastià de Montmajor. Es manté la localització d'aquest
sistema urbanístic.
Configuració  d’una  vialitat  per  a  vianants  perpendicular  a  les  anelles  de
circulació  rodada,  de  connexió  entre  els  terrenys  destinats  a  sistemes
urbanístics d’aquest polígon (clau E i clau V). 
Es manté el sostre màxim corresponent al conjunt dels dos polígons (10.894,00
m2 + 9.471,00 m2 = 20.365,00 m2). 

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

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

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

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

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

• Disminució del nombre màxim d'habitatges del sector en 3 unitats. (184
habitatges en lloc de 187 habitatges). 
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• Destinar íntegrament com equipament comunitari (clau E) els terrenys
situats en el vèrtex superior de l’àmbit d’actuació, actualment amb una
“doble” qualificació (clau E/V) pendent de delimitar en el corresponent
PEMU.

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

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

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

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

IX. En data 11 de febrer de 2015 la senyora Ruth Gilberte Rios, actuant en
representació de la societat EDBALNU, SL (societat absorbent d'ANOVA 2007,
SL) i de la societat JOSEL, SL, ha presentat al registre general d'entrada, amb
el  número 001345,  la  proposta de  MODIFICACIÓ PUNTUAL TEXT REFÓS
POUM PA11-27,  TENERIA RIBA –  SANDVIK   (Pg.  del  Remei,  c/  Bigues  i
c/ Sant Sebastià de Montmajor. Caldes de Montbui (Vallès Oriental) Barcelona),
redactada per l'arquitecte senyor Àngel Figuerola Solà i informada pels Serveis
Tècnics Municipals, amb les següents conclusions:

“Es tracta d'una modificació puntual del POUM promoguda per les societats
EDBALNU, SL i JOSEL, SL a fi i efecte que, de conformitat a la previsió de
l'article  101  del  Text  refós  de  la  Llei  d'urbanisme,  l'Ajuntament  assumeixi
expressament la iniciativa pública de la proposta, atès que la iniciativa privada
no té dret al tràmit per a l'aprovació de les propostes de modificació dels plans
d'ordenació urbanística municipal que presenti. 
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En termes generals, des d'un punt de vista estrictament urbanístic, es valora
positivament l'ordenació proposada en els termes i consideracions exposats en
el  cos  del  present  informe.  Tanmateix,  el  projecte  presentat  conté  la
documentació mínima necessària per a la seva tramitació. Conseqüentment, la
proposta  és  susceptible  de  ser  assumida  per  l'Ajuntament  si  aquest  ho
considera oportú,  per  bé que caldrà tenir  en  consideració  les  observacions
següents:

 En relació  amb la  finca  situada al  carrer  Bigues,  7,  que es  proposa
excloure de la nova delimitació poligonal, paral·lelament a la tramitació
d'aquest  expedient,  correspondria  formalitzar  la  cessió  dels  terrenys
destinats a la xarxa viària, lliure de càrregues i gravàmens, mitjançant la
corresponent escriptura o acta administrativa que s'escaigui.

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

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

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

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

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

X. De conformitat amb el contingut dels informes tècnic i jurídic emesos per
l'arquitecte municipal  i  el  tècnic d'administració general  de l'àrea de Serveis
Territorials, de dates 13 i 16 de febrer de 2015, respectivament.

Fonaments de dret

-  Article  85  i  96  del  Text  refós  de  la  Llei  d’urbanisme,  aprovat  pel  Decret
legislatiu, 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de
modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme.
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- Article 101 i 102 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret
305/2006, de 18 de juliol.

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

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer.  Aprovar  inicialment  la  Modificació  Puntual  del  Pla  d’Ordenació
Urbanística Municipal en dos sectors: Polígon d'Actuació PA-11 (Teneria Riba) i
Polígon d’Actuació PA-27 (Sandvik).

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

Tercer. Formalitzar,  durant  la  tramitació  d'aquest  expedient,  la  cessió  dels
terrenys destinats a xarxa viària, lliure de càrregues i gravàmens, en relació
amb la finca situada al carrer Bigues, 7, finca que es proposa excloure de la
nova delimitació poligonal.

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

Cinquè.  Notificar  aquests  acords  als  interessats  i  donar-los  un  termini
d'audiència d'un mes perquè puguin fer les al·legacions o reclamacions que
estimin pertinents. 
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8.  APROVAR DEFINITIVAMENT LES BASES PER A LA CONCESSIÓ DE
SUBVENCIONS  PER  A  PROJECTES  DE  COOPERACIÓ  AL
DESENVOLUPAMENT  I  SOLIDARITAT  AMB  ELS  POBLES  MÉS
DESAFAVORITS  I  RESOLDRE  LES  AL.LEGACIONS.  EXPEDIENT  NÚM.
9.7/2014 DE COOPERACIÓ.

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

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

Pren la paraula el senyor Pineda:
“Moltes  gràcies,  bon  vespre,  vull  recordar  que  aquestes  bases  surten  a
proposta de la Taula de Cooperació, Pau, Solidaritat, Drets Humans, que va
crear una comissió de cooperació que va ser la comissió redactora d'aquestes
bases.
La primera de les al·legacions és un error humà, agraïm a la persona que ens
ha fet l'al·legació ja que l'hem poguda corregir. S'aprova parcialment perquè un
dels punts, una de les puntuacions diferenciava projectes locals amb projectes
no locals i això, per llei no ho podem fer, malgrat que respectem la puntuació
que proposava l'al·legació.
La segona al·legació és un tema legal, no la podem aprovar perquè la Llei de
subvencions demana que es relacionin totes les despeses del projecte.
I, el tercer punt, al cap i a la fi, estem dient el mateix, és un tema d'estil i per
tant  no es tiraria endavant, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, hi ha intervencions? Sí? Senyor Vendrell.”

Pren la paraula el senyor Vendrell:
“Gràcies senyor alcalde, bona nit.  Nosaltres votarem a favor perquè ja vam
estar  d'acord  abans,  tornem a repetir  el  mateix  que vam dir  l'altra  vegada,
considerem que dins el comitè hi hauria d'haver-hi algun membre de l'oposició,
és simplement recordar-ho.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé, hi ha algun comentari més? No? Doncs passem a la votació.” 
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En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [16 vots
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); de CIU (3); del PSC
(2); del PPC (1) i d’ICV-EUiA (1)],             

              ACORDA:
Identificació de l’expedient 

Expedient número 9.7/2014, de Cooperació relatiu a l'aprovació de les bases
per  a  la  concessió  de  subvencions  per  a  projectes  de  cooperació  al
desenvolupament i solidaritat amb els pobles més desafavorits.

DICTAMEN

Antecedents 

I. Per acord de Ple Ordinari de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, de data 27
de novembre de 2014, es van aprovar inicialment les bases reguladores per a la
concessió de subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament i
solidaritat amb els pobles més desafavorits.

II. Les bases interessades es van publicar al Butlletí Oficial de la Província, al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació
escrita diària i en el tauler d'anuncis de la Corporació, durant un termini de 30
dies, per a la formulació de reclamacions i al·legacions.

III. En l'esmentat termini s'ha formulat, dins de termini, pel senyor Daniel López
Codina,  en nom i  representació de Caldes Solidària,  un escrit  d'al·legacions
presentat per instància de data 29 de desembre de 2014, número 010600.

IV. Les al·legacions indicades són:

Al·legació 1: En l'apartat 11 punt a), la suma de punts no és 100 tal com
s'indica a la capçalera. 

Es proposa la modificació següent:
Context i intervenció            10 punts
Coherència i Planificació            25 punts
Viabilitat            20 punts
Responsables catalans 
del projecte            20 punts
Responsables locals 
dels projectes            20 punts
Beneficiaris del projectes
(IDH, situació local)             5 punts
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Justificació: a) La suma total en la proposta és 100 punts. La valoració de
la part local del projecte es divideix en la valoració de la contrapart local i
de la situació dels beneficiaris. 

Al·legació 2: L'aportació de la contrapart por ser realitzada amb ma d'obra
pròpia, o amb materials propis...s'escau valorar el valor d'aquest esforç
com ingrés o com despesa però difícilment es podrà justificar el seu cost
amb factures.

Es proposa la modificació següent:

Apartat 14, punts f. I g.

f. Relació de totes les despeses del projectes.
g.  Relació  reduïda  de  les  despeses  imputades  exclusivament  a  la
subvenció de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, amb identificació de:

i. Concepte
ii. Proveïdor
iii. Número de factura o document
iv. Data d'emissió
v. Import en moneda local
vi. Valor de la factura en euros
vii. Import imputat al finançador
viii. Finançador la qual s'imputa la despesa

Justificació:  En  la  justificació  del  projecte  s'ha  de  poder  comprendre
aquest  però  especialment  cal  justificar  documentalment  les  despeses
imputades a l'aportació de l'Ajuntament de Caldes de Montbui. 

Al·legació 3: A l'apartat 14 punt d.5 diu: «5. Els comprovants de despesa
presentats com a justificants de la subvenció no podran ser anteriors a la
data que s'estableixi a les bases de la convocatòria i, en el cas que no
estigui establert,  no podran ser anteriors a l'any de la convocatòria de
subvencions que la institució l'hagi atorgat.»

Per facilitar  la  gestió,  tant  de  la  gestió  de  la  convocatòria  com de les
ONGs implicades es proposa simplificar aquest punt.

Es proposa la modificació següent: A l'apartat 14 punt d.5 hauria de dir:
«5. Els comprovants de despesa presentats com a justificants no podran
ser anteriors a l'any de la convocatòria de subvencions.»

31



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

Consideracions i respostes a les al·legacions

Pel que fa a les al·legacions presentades es fan les consideracions següents
amb les seves resolució:

Al·legació 1. S'admet, en part, la present al·legació, en el sentit que les
bases aprovades presenten un error  material  en la  suma i  càlcul  dels
criteris, que no sumen 100 punts, però no s'admet pel que fa a la definició
dels criteris, per considerar-lo un tipus de discriminació positiva, amb la
qual  cosa la  definició dels  criteris  i  puntuació quedarien de la següent
manera:

Context i Intervenció 10 punts
Coherència i Planificació 25 punts
Viabilitat 20 punts
Beneficiaris del projecte   5 punts
Responsables de projectes 40 punts

TOTAL          100 punts

Al·legació 2. No s'admet la present al·legació en virtut d'allò disposat en
els articles 72 i 74 del  Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, que estableixen:

“SECCIÓ 2a DEL COMPTE JUSTIFICATIU

Subsecció 1a Compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa 

Article 72. Contingut del compte justificatiu.

El compte justificatiu ha de contenir, amb caràcter general, la documentació següent:
1.  Una memòria d’actuació justificativa del  compliment  de les  condicions  imposades a la
concessió  de  la  subvenció,  amb  indicació  de  les  activitats  realitzades  i  dels  resultats
obtinguts.
2.  Una  memòria  econòmica  justificativa  del  cost  de  les  activitats  realitzades,  que  ha  de
contenir:
a) Una relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, amb identificació del
creditor i del document, l’import, la data d’emissió i, si s’escau, la data de pagament. En el
cas que la subvenció s’atorgui d’acord  mb un pressupost, s’han d’indicar les desviacions
esdevingudes..
b) Les factures o els documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o
amb eficàcia administrativa incorporats en la relació a què fa referència el paràgraf anterior i,
si s’escau, la documentació acreditativa del pagament.
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c) Certificat de taxador independent degudament acreditat i inscrit en el corresponent registre
oficial, en el cas d’adquisició de béns immobles.
d)  Indicació,  si  s’escau,  dels  criteris  de  repartiment  dels  costos  generals  i/o  indirectes
incorporats de la relació a què fa referència l’apartat a), excepte en els casos en què les
bases reguladores de la subvenció hagin previst la seva compensació mitjançant un preu
alçat sense necessitat de justificació.
e)  Una  relació  detallada  d’altres  ingressos  o  subvencions  que  hagin  finançat  l’activitat
subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència.
f) Els tres pressupostos que, en aplicació de l’article  31.3 de la Llei general de subvencions,
ha d’haver sollicitat el beneficiari.
g) Si s’escau, la carta de pagament de reintegrament en el cas de romanents no aplicats, així
com dels interessos derivats d’aquests. 
3. No obstant això, quan per raó de l’objecte o de la naturalesa de la subvenció, no sigui
necessari presentar la documentació prevista a l’apartat anterior, les bases reguladores han
de determinar el contingut del compte justificatiu.

          Subsecció 2a Compte justificatiu amb aportació d’informe d’auditor

Article 74. Compte justificatiu amb aportació d’informe d’auditor.
1. Les bases reguladores de la subvenció poden preveure una reducció de la informació que
cal incorporar a la memòria econòmica a què es refereix l’apartat 2 de l’article 72 d’aquest
Reglament sempre que:
a) El compte justificatiu estigui acompanyat d’un informe d’un auditor de comptes inscrit com
a exercent en el Registre oficial d’auditors de comptes dependent de l’Institut de Comptabilitat
i Auditoria de Comptes.
b) L’auditor de comptes porti  a terme la revisió del compte justificatiu amb l’abast que es
determini en les bases reguladores de la subvenció i amb subjecció a les normes d’actuació i
supervisió que, si s’escau, proposi l’òrgan que tingui atribuïdes les competències de control
financer de subvencions en l’àmbit de l’administració financer de subvencions en l’àmbit de
l’administració pública concedent.
c) El compte justificatiu incorpori, a més de la memòria d’actuacions a què es refereix l’apartat
1 de l’article 72 d’aquest Reglament, una memòria econòmica abreujada.
2. En els casos en què el beneficiari estigui obligat a auditar els seus comptes anuals per un
auditor sotmès a la Llei 19/1988, de 12 de juliol, d’auditoria de comptes, la revisió del compte
justificatiu l’ha de portar a terme el mateix auditor, llevat que les bases reguladores prevegin
el nomenament d’un altre auditor.
3. En cas que el beneficiari no estigui obligat a auditar els seus comptes anuals, la designació
de l’auditor de comptes l’ha de fer ell mateix, llevat que les bases reguladores de la subvenció
prevegin el seu nomenament per l’òrgan concedent. La despesa derivada de la revisió del
compte justificatiu pot tenir la condició de despesa subvencionable quan així ho estableixin
les esmentades bases i fins al límit que s’hi fixi.
4.  El  beneficiari  està obligat  a posar a disposició de l’auditor de comptes tots els llibres,
registres  i  documents  que li  siguin  exigibles  en aplicació  del  que  disposa l’apartat  f)  de
l’article 14.1 de la Llei general de subvencions, així com a conservar-los a l’objecte de les
actuacions de comprovació i control previstes a la Llei.
f) de l’article 14.1 de la Llei general de subvencions, així com a conservar-los a l’objecte de
les actuacions de comprovació i control previstes a la Llei.
5. El contingut de la memòria econòmica abreujada s’ha d’establir a les bases reguladores de
la subvenció, si bé com a mínim ha de contenir un estat representatiu de les despeses en què
s’hagi incorregut en la realització de les activitats subvencionades, degudament agrupades, i,
si s’escau, les quantitats inicialment pressupostades i les desviacions esdevingudes.
6. Quan la subvenció tingui per objecte una activitat o un projecte a realitzar a l’estranger, el
règim previst en aquest article i a l’article 80 d’aquest Reglament s’entén referit a auditors
exercents al país on s’hagi de portar a terme la revisió, sempre que en aquest país hi hagi un
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règim d’habilitació per a l’exercici de la professió i, si s’escau, sigui preceptiva l’obligació de
sotmetre a auditoria els seus estats comptables. Si no existeix un sistema d’habilitació per a
l’exercici de la professió d’auditoria de comptes en aquest país, la revisió que preveu aquest
article la pot fer un auditor establert en aquest país, sempre que la seva designació la porti a
terme l’òrgan concedent d’acord amb uns criteris tècnics que garanteixin l’adequada qualitat.»

En conclusió, i pel que s'interpreta i estableix el present cos legal, l'entitat
subvencionada haurà d'acreditar l'aportació de mà d'obra pròpia, o amb
materials propis amb la seva inclusió a la memòria justificativa, així com
de totes  aquelles  despeses  que no es  puguin  acreditar  mitjançant  les
factures corresponents, però sí amb altres mitjans acreditatius, justificant-
se,  d'aquesta manera,  totes  les despeses del  projecte i  no només les
objecte de subvenció. 

Al·legació  3. No  s'admet  la  present  al·legació,  doncs  el  sentit  de  la
redacció de l'article 5 aprovat per les bases i la proposta presentada, és
exactament el  mateix,  per la qual  cosa és una mera qüestió d'estil  de
redacció sense cap tipus d'incidència jurídica ni de gestió.  

V. D'acord amb el contingut de l'informe emès pel tècnic d'administració general
de l'àrea de Serveis Generals, amb l'assabentat del cap de l'àrea de Serveis
Personals, de data 16 de febrer del 2015.

Fonaments de dret

- Ordenança  general  de  subvencions  de  l'Ajuntament  de  Caldes  de
Montbui.

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de

la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
-  redacció sense cap tipus d'incidència jurídica ni de gestió.  

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Acordar admetre, en part, l'al·legació 1, quedant la redacció de l'article
11.a) relatiu els criteris de valoració i la seva puntuació de la manera següent: 

Context i Intervenció 10 punts
Coherència i Planificació  25 punts
Viabilitat  20 punts
Beneficiaris del projecte    5 punts
Responsables de projectes  40 punts
TOTAL           100 punts
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Segon. Acordar no admetre l'al·legació 2, segons el fonaments de dret indicats,
doncs l'entitat subvencionada haurà d'acreditar l'aportació de mà d'obra pròpia,
o amb materials propis amb la seva inclusió a la memòria justificativa, així com
de totes aquelles despeses que no es puguin acreditar mitjançant les factures
corresponents, però si amb altres mitjans acreditatius, justificant-se, d'aquesta
manera, totes les despeses del projecte i no només les objecte de subvenció. 

Tercer.  Acordar  no  admetre  l'al·legació  3,  doncs  el  sentit  de  la  redacció  de
l'article  5  aprovat  per  les bases i  la  proposta presentada,  és exactament  el
mateix, per la qual cosa és una mera qüestió d'estil de redacció sense cap tipus
d'incidència jurídica ni de gestió.  

Quart. Donar per aprovades definitivament, amb la inclusió de l'al·legació,  les
bases  reguladores  per  a  la  concessió  de  subvencions  per  a  projectes  de
cooperació al desenvolupament i solidaritat amb els pobles més desafavorits.

Cinquè.  Publicar  íntegrament  les  bases  reguladores  per  a  la  concessió  de
subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament i solidaritat amb
els pobles més desafavorits al Butlletí Oficial de la Província, a la web municipal
i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Caldes de Montbui.

Sisè. Notificar aquest acord al senyor Daniel López Codina, com a representant
de la entitat Caldes Solidària, a les entitats i persones interessades. 

9.  APROVAR  LA  RESOLUCIÓ  DE  LES  RECLAMACIONS  DEL  GRUP
MUNICIPAL  DEL PPC  EN  RELACIÓ  AMB  LA CREACIÓ  DEL LLOC  DE
TREBALL DE CAP DE L’OAC. EXPEDIENT DE RECURSOS HUMANS.

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

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies,  passo  la  paraula  al  regidor  de  Recursos  Humans,  senyor  Vicenç
Personat.”

Pren la paraula el senyor Personat:
“Bé, en l'informe i l'expedient ja hi ha tota l'explicació de cada punt per punt el
per què es desestimen les al·legacions, però hi ha un punt que és clau i és
l'únic, però de totes formes faré una miqueta de resum del per què, no? 
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Si  bé,  es  disposa  en  caràcter  general  que  no  es  poden  incrementar  les
retribucions del personal, hi ha excepcions de forma singular i sempre que es
compleixin els requisits que disposa aquesta llei,  es poden fer adequacions
retributives  que  suposen increment  a  determinats  llocs  de treball,  sempre i
quan no superi el capítol 1, i el capítol 1 l'hem tancat per sota del que estava
pressupostat. Per tant, ara ja «a tiro passat» està complert i amb escreix.
També hi ha un altre punt que també ens diu que és d'aplicació legal i única i
exclusivament de l'administració estatal, la qual cosa no procedeix sol·licitar un
informe previ favorable al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques com
demanava també aquesta al·legació. Jo crec que aquest Ajuntament és una
entitat local i no pas un departament ministerial, organisme, agència estatal o
entitat pública. 
Per altra banda, també feia esment a la segona sol·licitud, feia un esment a una
instància que havia entrat el 24 de juny de 2014, però aquesta instància era
d'una altra persona. El 7 de gener se li va demanar si es podia donar el nom
d'aquesta persona, i el 2 de febrer ens va venir la instància amb l'autorització
de la persona que va fer la instància el  dia 24 de juny i  que,  evidentment,
interposava també unes al·legacions contra el pressupost, i aquesta no compta
amb els requisits necessaris a efectes de presentació de reclamacions. Hi ha
tres  condicionants  pels  quals  es  poden  interpel·lar  reclamacions  contra  el
pressupost i cap d'aquestes tres complia la sol·licitud a què es feia referència.
El que sí hi ha, que queda clar que la creació del cap de l'OAC es va aprovar
inicialment  a  la  sessió  plenària  del  mes  de  juny  de  2014,  la  inscripció
provisional del lloc de treball es va realitzar amb efecte del dia 19 de setembre
de 2014, un cop aprovat definitivament l'acord pel qual es crea el lloc de treball,
ja que no es van presentar reclamacions dins del termini de quinze dies que
disposa l'acord de ple i el Reial Decret Legislatiu.
L'acta del ple en què es va aprovar la modificació de la plantilla i la relació del
lloc de treball, objecte d'aquestes reclamacions, va ser publicat inicialment al
Butlletí Oficial i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 17 de juliol de
2014 i el termini per presentar reclamacions sobre aquest acord del ple eren de
quinze dies. L'edicte del qual es va publicar la seva aprovació definitiva al BOP
i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya era el dia 11 de novembre de
2014,  per  tant  si  bé  les  al·legacions  presentades  per  la  senyora  Romano
haurien de ser desestimades per no infringir cap dels preceptes legals que hem
esmentat abans, s'han de desestimar per haver-les presentat fora de termini.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, algun comentari? No? Doncs passem a la votació d'aquest punt.”     
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En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta dels presents [9
vots favorables dels membres del grup municipal d’ERC (9); 4 vots en contra de
CIU (3) i del PPC (1); 3 abstencions del PSC (2) i d’ICV-EUiA (1)],

             
              ACORDA:

Identificació de l’expedient 

Expedient de Recursos Humans, relatiu a la desestimació de les reclamacions
presentades per la senyora Montserrat Romano i Bosch, a  l’acord de Ple de 26
de juny de 2014, sobre la modificació de la plantilla i de la relació de llocs de
treball. 

DICTAMEN

Antecedents 

I. En la sessió ordinària del Ple de 26 de juny de 2014, entre d’altres, es va
aprovar:

“Primer. Crear un lloc de treball de cap del servei de l’Oficina d’Atenció a
la  Ciutadania,  personal  funcionari,  a  la  relació  de  llocs  de  treball  de
l’Ajuntament  de  Caldes de Montbui,  segons annex 1  que s’inclou  a la
proposta i amortitzar un lloc de treball SG 014 administratiu/va de Serveis
Generals.

Segon. Modificar la plantilla del personal de l’Ajuntament de Caldes de
Montbui, creant una plaça de tècnic/a d’administració general, sotsescala
tècnica,  tècnic  mitjà,  grup  A,  subgrup  A2,  de  la  plantilla  del  personal
funcionari de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, i amortitzar una plaça
d’administratiu/va, d’administració general, sotescala administrativa, grup
C, subgrup C1.

Tercer. Aprovar l’organigrama de l’àrea de Serveis Generals.

Quart. Aprovar les fitxes descriptives dels llocs de treball SG017-cap del
servei  de  l’AOC  i  dels  llocs  SG004-agent  notificador,  SG009-auxiliar
administratiu/va de l’OAC, SG010-tècnic auxiliar administratiu de padró i
estadística,  SG011-Conserge  i  SG016-auxiliar  administratiu  de  padró  i
estadística.
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Cinquè.  Publicar  la  modificació de la  relació  de llocs de treball  i  de la
plantilla al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, i donar un termini de quinze dies a partir de la
darrera publicació, a efectes d’al·legacions.“

II. En data 28 de novembre de 2014, la senyora Montserrat Romano i Bosch,
ha presentat un escrit d’al·legacions a l’Ajuntament de Caldes de Montbui, en el
qual exposa:

“Que he tingut coneixement de la publicació al BOP, el propassat dia 11
de  novembre  2014  de  l’anunci  d’aprovació  de  la  creació  d’un  lloc  de
treball  de  Cap  de  l’OAC,  la  modificació  de  la  plantilla  del  personal  i
l’aprovació de les fitxes descriptives. Tal com dicta la mateixa publicació
s’atorguen 15 dies a efectes d’al·legacions.

Que en data 24.06.2014 es va registrar instància n.182/2014 dirigida al
secretari  de la Corporació peticionant la  retirada del  punt  n.4 sobre la
creació del  lloc de treball  de l'OAC del  Ple Ordinari,  per no complir  la
normativa aplicable del ROF en els seus articles 84 i 13, així com en el
ROM,  degut  a  que  l’expedient  no  havia  estat  a  la  disposició  d’algun
membre de la corporació.

Que en data 16.09.2014 es va presentar una instància amb número de
registre  7960  que  exposava  que  de  conformitat  amb  el  que  disposa
l’article 105.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, mitjançant
el  present  escrit  es  formulen  les  següents  preguntes  perquè  siguin
contestades per escrit en el termini màxim; a dia d’avui no ha estat resolta
per l’Ajuntament.

Que en data 16.09.2014 l’Alcalde va dictar decret número 1032, relatiu a
l’adscripció amb caràcter provisional, de Montserrat Campos Bermúdez, a
un lloc de treball de cap del servei de l’OAC.

Que en data 02.10.2014 l’Alcalde va dictar decret número 1114, relatiu a
la subsanació del decret 1032/2014 d’adscripció amb caràcter provisional,
de la senyora Montserrat Campos Bermúdez, a un lloc de treball de cap
del Servei de l’OAC.

Que en data 30.09.2014 l’Alcalde va dictar decret número 1109, relatiu a
la sol·licitud de llicència no retribuïda del senyor Eduard Lluzar López de
Briñas,  i  del  nomenament  de  funcionaris  d’aquesta  Corporació  com a
secretaris,  en  el  qual  s’acordava  la  designació  de  la  Sra.  Montserrat
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Campos Bermúdez com a secretària accidental de la Corporació. A data
26  de  novembre  s’ha  fet  una  ampliació  d’aquesta  segona  llicència
concedida.

Exposats  els  diferents  fets  a  dalt  relacionats,  i  donat  que en cap cas
l’Ajuntament  ha  passat  a  donar  trasllat  en  cap  junta  de  portaveus,
Comissió  Informativa o en el  propi  Ple de la Corporació dels  diferents
decrets dalt mencionats, i donada la importància que suposa la creació
d’un lloc de treball com a CAP de L’OAC, havent dictat uns decrets de
subsanacions, que no estaven en l’expedient d’aprovació en la Comissió
Informativa en la qual es va aprovar la creació del lloc de treball. Així com
que s’ha determinat el nomenament a la mateixa persona que ocupa el
lloc de Cap de l’OAC com a secretària accidental de la nostra Corporació,
el Grup Municipal PPC a l’Ajuntament de Caldes, a continuació passa a
formular les al·legacions següents: (...)“

III.  D'acord amb l'informe emès pel cap del servei de Recursos Humans, en
base a aquests antecedents, la senyora Romano, en representació del PPC,
presenta les al·legacions següents:

Primera. Perquè l’Acord de creació així com de l’increment de la massa
salarial d’un lloc de treball de cap de l’OAC, la modificació de la plantilla
de personal i  l’aprovació de les fitxes descriptives,  amb la inclusió de
l’informe  oposat  de  la  Comissió  de  Valoració  de  Llocs  de  Treball  és
contrari a la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals
de l’Estat per l’any 2014, d’ara endavant LLPGE 2014, articles 20 i 21, 34 i
36.

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

20.3. Durant l’exercici 2014, les Administracions, entitats i societats a que es
refereix l’apartat Un d’aquest article no podran realitzar aportacions a plans de
pensions d’ocupació o contractes d’assegurances col·lectives que incloguin la
cobertura de la contingència de jubilació.

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

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

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

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

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

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

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

Per tant, es pot resumir que la Llei 22/2013, de 23 de desembre de PGE pel
2014,  disposa  que,  amb  caràcter  general  no  es  poden  incrementar  les
retribucions del personal al servei de les administracions públiques, entre les
quals, el personal de les administracions locals, però que per excepció, i  de
forma singular, i sempre que es compleixin els requisits que disposa aquesta
Llei,  es  poden  fer  adequacions  retributives  que  suposin  increment  de
determinats llocs de treball.
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Tampoc són d’aplicació a l’Acord de Ple, al qual es presenten reclamacions, els
articles 21 i 34 de la Llei 22/2013, de 23 de desembre de PGE, que la senyora
Romano esmenta, per quan l’article 21 es refereix a l’oferta pública d’ocupació
de  les  Administracions  Públiques  (les  quals  a  les  administracions  locals
s’aproven per decret d’alcaldia i no pel Ple de l’Ajuntament), i l’article 34 regula
les  modificacions  retributives  del  personal  laboral  i  no  funcionari de
l’Administració Estatal, i que per tant no és d’aplicació a les entitats locals, i
encara menys a l’acord que presenta al·legacions, ja que el lloc de treball està
classificat com a personal funcionari.
 
Per últim i en la referència que la senyora Romano fa de l’article 36 de la Llei
22/2013, de 23 de desembre de PGE pel 2014, s’ha d’aclarir, tal i com diu el
mateix article, que aquest, tampoc és d’aplicació a l’Administració Local; així ho
disposa  el  mateix  article:  “Tots  els  acords,  convenis,  pactes  o  instruments
similars,  així  com  les  mesures  que  s’adoptin  en  el  seu  compliment  o
desenvolupament,  adoptats  en  l’àmbit  dels Departaments  ministerials,
Organismes, Agències Estatals, entitats públiques empresarials i demés
ens públic del sector públic estatal [...]

És  per  tant,  un  precepte  legal  d’aplicació  única  i  exclusivament  a
l’Administració Estatal, per la qual cosa no procedeix sol·licitar un informe previ
i favorable del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, ja que aquest
Ajuntament  és  una  Entitat  Local,  i  no  pas  un departament  ministerial,
organisme, agència estatal, entitat pública empresarial i d’altre ens públic del
sector públic estatal.

Segona. Per la sol·licitud de retirada del punt de Ple, dirigida al secretari
de la Corporació.

La  senyora  Romano  fonamenta  també  les  seves  reclamacions  en  una
sol·licitud presentada en data 24 de juny de 2014, per una altra persona.

Per decret d’alcaldia número 10/2015, de 16 de gener, es va resoldre sol·licitar
a la senyora Romano, la seva autorització per posar en coneixement el seu
escrit  de  reclamacions  de  28  de  novembre  de  2014,  a  la  persona  que  va
presentar la sol·licitud 182/2014, de 24 de juny, a fi de sol·licitar a aquesta la
seva  inclusió  a  l’expedient,  o  bé  que  indiqués,  en  cas  contrari,  si  aquesta
Corporació no havia de tenir en compte la sol·licitud número 182/2014, en l’acte
administratiu  pel  qual  es  resolguessin  les  seves  reclamacions,  atorgant  un
termini de deu dies als efectes de subsanació i esmenes.
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La senyora Romano presenta un escrit el dia 2 de febrer de 2015, i per tant
dins de termini, amb una nota de conformitat signada per la senyora M. Àngels
Pou, amb NIF 52151209C, amb “PD adjunto instància 182-2014”, regidora que
va presentar,  per tant,  la sol·licitud 182/2014, en la qual demanava que fos
retirat l’expedient de l’ordre del Ple de juny de 2014, atès que aquest no estava
a Secretaria quan el va consultar, el dia 23 de juny de 2014.
 
Tenint  per  incorporat,  per  tant,  a  l’expedient  la  sol·licitud  182-2014  de  la
senyora  Pou,  a  efectes  de  resolució  d’aquestes  reclamacions,  aquesta  no
compta amb els requisits necessaris a efectes de presentació de reclamacions,
respecte al tràmit d’exposició pública i aprovació definitiva del pressupost, i per
tant de presentació de reclamacions a aquest:

L’article 170 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, disposa:

2. Únicament podran entaular-se reclamacions contra el pressupost:

a) Per no haver-se ajustat la seva elaboració i aprovació als tràmits establerts.
(articles 168 i 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març).

b) Per ometre el crèdit necessari pel compliment de les obligacions exigibles a
l’entitat local, en virtut de precepte legal o de qualsevol altre títol legítim.

c) Per ser de manifesta insuficiència els ingressos amb relació a les despeses
pressupostades o bé d’aquestes respecte a les necessitats per a les que està
previst.

Tercera. Les administracions locals tenen el deure de compliment de totes
aquelles normatives que fan referència a les creacions de llocs de treball,
entre  ells,  que  els  expedients  estiguin  totalment  complerts  així  com
reflectir  els  canvis  que  els  afecten  així  com  els  respectius  informes
favorables del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques a tots els
efectes, inclosos els increments de massa salarial d'aquests. En tant que
no s’han resolt  totes aquelles qüestions realitzades per regidors de la
Corporació, instància de 24 de juny, instància de setembre i decrets del
mes  de  setembre  i  octubre,  per  no  haver  estat  resolts  abans  de  la
publicació definitiva en el BOPB i DOGC, porten a peticionar l’anul·lació
dels acords presos.
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Aquesta  tercera  reclamació,  quant  a  la  creació  del  lloc  de  treball,  que  els
expedients  estiguin complets,  així  com respecte  al  que la  senyora Romano
al·lega  com a  preceptius  informes  del  Ministeri  d’Hisenda  i  Administracions
Públiques,  i  als  increments  de  massa  salarial  d'aquests,  en  les  sol·licituds
182/2014,  de  24  de  juny  i  la  sol·licitud  de  la  senyora  Romano,  de  16  de
setembre  de  2014,  registre  número  7960  i  decrets  de  setembre  i  octubre,
queda resolta amb la resolució de les reclamacions primera i segona. 

Quarta. Que l’informe emès per la interventora en data 16 de juny, posava
de manifest que el nou lloc no estava inclòs en el pressupost 2014.

Aquesta reclamació queda resolta amb les resolucions primera i segona.

Cinquena. Que l’informe emès pel tècnic de Recursos Humans en data 13
de juny, posava de manifest que el cost del lloc SG017, cap del servei de
l’OAC,  de  juliol  a  desembre  de  2014  és  de  23.627,75.-  €  inclosa  la
Seguretat Social [...] Un altre motiu legal que determina que l’aprovació i
creació de la Cap de l’OAC no compleix amb la normativa vigent sobre
increments del capítol I.

Davant  d’aquesta  cinquena  reclamació,  també  hem  de  remetre  a  les
resolucions de les reclamacions primera i segona.

Sisena. Que el fet de crear el lloc de treball de l’OAC a efectes 1 de juliol,
amb l’atorgament de vacances d’estiu i diverses llicències no retribuïdes
del secretari titular de la Corporació, coincidint amb la data de l’ocupació
de la mateixa persona com a secretària accidental, posa de manifest que
la creació de la cap de l’OAC presumptament no era essencial o que la
ocupació  com  a  secretària  accidental  de  la  nostra  Corporació  no  és
presumptament imprescindible o essencial.

Si bé la creació del lloc de cap de l’OAC es va aprovar inicialment en la sessió
plenària del mes de juny de 2014, l’adscripció provisional al lloc de treball es va
realitzar  amb  efectes  al  dia  19  de  setembre  de  2014,  un  cop  aprovat
definitivament  l’acord  pel  qual  es  crea  el  lloc  de  treball,  ja  que  no  es  van
presentar reclamacions dins del termini de 15 dies que disposa l’Acord de Ple i
el Reial Decret Legislatiu 20/2004 de 5 de març.
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L’acte del Ple pel qual es va aprovar la modificació de la plantilla i de la relació
de llocs de treball objecte d’aquestes reclamacions va ser publicat inicialment al
BOP de  Barcelona  i  al  DOGC  el  dia  17  de  juliol  de  2014,  el  termini  per
presentar reclamacions, segons l’Acord de Ple i d’acord amb el Reial Decret
Legislatiu  2/2004,  és  de  15  dies.  L’edicte  pel  qual  es  va  publicar  la  seva
aprovació definitiva al BOP de Barcelona i al DOGC és del dia 11 de novembre
de 2014. Per tant, si bé les al·legacions presentades per la senyora Romano
haurien  de  ser  desestimades  per  no  infringir  cap  dels  preceptes  legals
esmentats per aquesta i per no complir amb els requisits que disposa l’article
170  del  Reial  Decret  Legislatiu  2/2004,  de  5  de  març,  a  efectes  de
reclamacions al pressupost, han de ser desestimades per haver-se presentat
aquestes fora de termini.

IV. D'acord amb el contingut de l'informe emès, en data 16 de febrer de 2015,
pel tècnic d'administració general de l'Ajuntament.

Fonaments de dret

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

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals

- Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats locals.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Únic.  Desestimar  les  reclamacions  presentades  per  la  senyora  Montserrat
Romano i Bosch, en nom seu i en representació del Grup Municipal del PPC, a
l’Acord de Ple de 26 de juny de 2014, pel qual es modifica la plantilla i la relació
de llocs de treball, per estar aquestes fora de termini.
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10.  RATIFICAR  L'APROVACIÓ  D'ADAPTACIÓ  DELS  ESTATUTS  DEL
CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE LA TELEVISIÓ DIGITAL LOCAL PÚBLICA
DE  LA  DEMARCACIÓ  DE  GRANOLLERS  (CONSORCI  TELEDIGITAL
GRANOLLERS). EXPEDIENT NÚM. AC004-2015-1 D'ALCALDIA.

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

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

Pren la paraula el senyor Pineda:
“Moltes gràcies, és l'adequació a la llei, a la LRSAL, a la qüestió dels estatuts a
la LRSAL, un tema molt semblant, com vam tenir el ple passat amb el Consorci
de Residus, el Consorci per a la defensa del Riu Besòs .”

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

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per  majoria absoluta dels presents
[11 vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9) i del PSC (2)
i 5 abstencions de CIU (3); del PPC (1) i d’ICV-EUiA (1)],

             
             ACORDA:

Identificació de l’expedient 

Expedient  número  AC004-2015-000001  (26/06  d’alcaldia),  per  ratificar
l’aprovació  d’adaptació  dels  Estatuts  del  Consorci  per  a  la  Gestió  de  la
Televisió  Digital  Local  Pública  de  la  Demarcació  de  Granollers  (Consorci
Teledigital Granollers) al contingut de la Llei 27/2013, de 27 de setembre, de
racionalitat i sostenibilitat de l’Administració Local, així com les disposicions de
la Llei 15/2014, de 16 de setembre de racionalització del Sector Públic i altres
mesures de reforma administrativa.

DICTAMEN
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Antecedents 

I. En data 30 de desembre de 2014 la Secretaria per delegació del Consorci
Teledigital  Granollers  va  informar  sobre  l'acord  pres  en  sessió  Plenària  del
Consorci de data 4 de desembre de 2014 pel qual es va aprovar inicialment
l'adaptació dels Estatuts del Consorci per a la Gestió de la televisió digital local
pública  de  la  Demarcació  de  Granollers  (Consorci  Teledigital  Granollers)  al
contingut de la Llei 27/2013 , de 27 de desembre, de racionalitat i sostenibilitat
de l'Adminstració Local , així com les disposicions de la Llei 15/2014, de 16 de
setembre  de  racionalització  del  Sector  Públic  i  altres  mesures  de  reforma
administrativa, tot modificant els articles 1,5,21,22, i 23 dels Estatuts.

II. Atès què per tal de modificar els esmentats estatuts cal l’acord de cadascun
dels ens consorciats, i per la qual cosa cal l’aprovació inicial, la submissió a
informació  pública  i  l’aprovació  definitiva,  tal  com  disposa  l’article  313  del
Reglament  d’obres,  activitats  i  serveis  dels  ens  locals,  aprovat  per  decret
179/1995, de 13 de juny.

III.  Atès  què,  l’adopció  dels  acords  esmentats  és  competència  del  Ple  del
Consorci, i es requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal
de membres de la corporació, d’acord amb el que disposa l’article 114.3 del
decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya.

IV. De conformitat amb el contingut de l’informe emès en data 16 de febrer de
2015, pel tècnic d’administració general de l’Àrea de Serveis Generals.

Fonaments de dret

- Article 313 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat
per decret 179/1995, de 13 de juny, sobre el procediment de tramitació per la
modificació dels estatuts. 

- Article 114.3 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, en quan a l'adopció de
l'acord de modificació dels estatuts del Consorci.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:
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Primer. Ratificar l’aprovació inicial d'adaptació dels Estatuts del Consorci  per a
la Gestió de la televisió digital  local pública de la Demarcació de Granollers
(Consorci  Teledigital  Granollers),  al  contingut  de la  Llei   27/2013,  de 27 de
desembre, de racionalitat i sostenibilitat de l'Administració Local, així com les
disposicions de la Llei 15/2014, de 16 de setembre de racionalització del Sector
Públic  i  altres  mesures de  reforma administrativa,  tot  modificant  el  següent
articulat dels Estatuts :

Article 1:

Els ajuntaments d’Aiguafreda,  Bigues i Riells, Caldes de Montbui, Canovelles,
Cànoves i Samalús, Granollers, la Garriga, la Roca del Vallès i les Franqueses
del Vallès constitueixen el Consorci,  de caràcter local, per a la Gestió de la
televisió  digital  local  pública  de  la  Demarcació  de  Granollers  (Consorci
Teledigital  Granollers)  a  l'empara  del  que  es  preveu  l'article  87  de  la  Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, els articles 191,
269 i següents del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, que aprova el Text
Refós  de  la  Llei  Municipal  i  de  Règim Local  de  Catalunya  ,  els  art.  312  i
següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d'Obres, activitats  i
Serveis dels ens locals i la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la Comunicació
Audiovisual de Catalunya.

El Consorci, per a la Gestió de la televisió digital local pública de la Demarcació
de Granollers (Consorci Teledigital Granollers) queda adscrit a l'Ajuntament de
Granollers en virtut de la Disposició Final segona de la Llei 27/2013, de 27 de
desembre,  de  racionalitat  i  sostenibilitat  de  l'Administració  Local,  atenent  al
criteri  de  prioritat  recollit  en  l'apartat  2  lletra  h)  de  la  disposició  addicional
vigèsima de la Llei 30/1992 , de 26 de novembre de Règim de 26 de novembre,
de  Règim  Jurídic  de  les  Administracions  Públiques  i  del  Procediment
Administratiu Comú.

Article 5:

El domicili del Consorci és  Centre Audiovisual – 2 planta- Edifici Roca Umbert
– Fàbrica de les Arts de l’avinguda Prat de la Riba, 77 de Granollers -08401-.
Per acord del Ple Consorci podrà ser modificat el domicili.

Article 21:

2. El Consorci estarà subjecte al control pressupostari i comptable del Municipi
al qual estigui adherit, formant part del seu pressupost i incloent-ne en el seu
compte general d'acord  a les disposicions vigents sobre règim local.
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4.  El  règim de comptabilitat,  aprovació  i  rendició  de  comptes serà  el  de la
comptabilitat pública i s'adaptarà a les disposicions vigents sobre règim local, i
en tot cas estarà subjecte al del Municipi al qual estigui adherit.

Article 22:

5.  En tot cas, les entitats consorciades exercitaran el dret de separació del
Consorci, d'acord amb el procediment i efectes regulats als art. 12 i 13 de la
Llei 15/2014 de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i  altres
mesures de reforma administratives.

Article 23:

2. La dissolució del Consorci produirà la liquidació i extinció del mateix. L'acord
de dissolució determinarà el liquidador i  com s'haurà de procedir a la liquidació
dels béns del Consorci  i  en el  seu cas, a la reversió de les obres o de les
instal·lacions existents, d'acord amb el règim aplicable a la Llei 15/2014 de 16
de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma
administratives.

Per a la modificació d'aquests Estatuts es tindrà en compte l'article 14 .6 dels
Estatuts del Consorci, en el que estableix que caldrà el quòrum de la majoria
absoluta de vots, d'acord amb el sistema de ponderació establert en el present
article i tenint en compte els membres presents a la sessió i els vots delegats

Segon.  Sotmetre  l'acord  primer  al  tràmit  d'informació  pública  mitjançant  la
publicació en el tauler d'edictes i en el BOPB i DOGC, pel termini de 30 dies
establerts en l'art. 160.1 en relació a l'art. 313.3 del Decret 179/1995, de 13 de
juny pel  qual  s'aprova  el  Reglament  d'Obres  ,  activitats  i  Serveis  dels  ens
locals,  per  tal  que  qualsevol  interessat  pugui  formular,  al·legacions,
suggeriments, esmenes que es creguin convenients.

Transcorregut  aquest  termini  sense  haver-ne  produït  cap  reclamació,  ni
al·legació a aquest  acord, s'entendrà que el  text modificat dels Estatuts  del
Consorci s'entendrà aprovat definitivament.

Tercer.  Donar trasllat del present acord d'adaptació dels Estatuts del Consorci
per  a  la  Gestió  de  la  televisió  digital  local  pública  de  la  Demarcació  de
Granollers, juntament amb el certificat d'haver-ho exposat al públic , al Consorci
Teledigital Granollers. 
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11. DONAR COMPTE DEL DECRET NÚM. 51/2015, DE 3 DE FEBRER DE
2015,  CORRESPONENT  A  LES  OBLIGACIONS  TRIMESTRALS  DE
SUBMINISTRAMENT  D’INFORMACIÓ  AL  MINISTERI  D’HISENDA  I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES CORRESPONENT AL 4T. TRIMESTRE DE
2014. EXPEDIENT NÚM. 75/2014 DE L'ÀREA ECONÒMICA.

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

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

Pren la paraula el senyor  Marañés:
“Bon vespre, res més que dir-vos que un trimestre més hem complert amb les
obligacions que ens exigeixen i hem entregat tota la documentació sol·licitada.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, algun comentari al respecte? No? Com que és un donar compte, no
hi ha votació.” 

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

                
Identificació de l’expedient 

Expedient número 75/2014 de l’Àrea Econòmica, corresponent a l’aprovació de
les obligacions trimestrals de subministrament d’informació de l’Ajuntament de
Caldes de Montbui.

DICTAMEN

Antecedents 

I. El dia 3 de febrer de 2015, l'Alcaldia ha dictat el Decret número 000051/2015
pel  qual  resol  aprovar  les  obligacions  trimestrals  de  subministrament
d’informació  corresponent  al  4t.  trimestre  de  2014,  el  contingut  del  qual  es
transcriu literalment a continuació:
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“DECRET NÚM. 000051/2015

Identificació de l’expedient
Expedient número 75/2014 de l’Àrea Econòmica, corresponent a l’aprovació
de  les  obligacions  trimestrals  de  subministrament  d’informació  de
l’Ajuntament de Caldes de Montbui.

Antecedents i Fonaments de dret 
I.  L’article  16  de  l’Ordre  HAP/2105/2012,  d’1  d’octubre  per  la  qual  es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en
la Llei Orgànica 4/2012, de 28 de setembre, que modifica la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril,  d’Estabilitat Pressupostària i  Sostenibilitat Financera
estableix que abans del darrer dia del mes següent a cada trimestre, caldrà
enviar la següent informació:

 L’actualització  del  pressupost  en  execució,  amb  modificacions
pressupostàries tramitades i previstes fins a finals d’any.

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

 L’informe trimestral de l’interventor sobre compliment dels terminis de
pagament.

 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 SEC.

 L’actualització  de  l’informe  de  la  Intervenció  d’avaluació  del
compliment de l’objectiu d’estabilitat, de la regla de la despesa i del
límit del deute.

 Un resum de l’execució del  pressupost  acumulat  a  finals  de cada
trimestre, dels ingressos i despeses del pressupost, indicant els drets
recaptats tant de l’exercici corrent com dels exercicis tancats.

 La situació dels compromisos de despeses plurianuals i l’execució de
l’annex d’inversions i el seu finançament.

 Les actualitzacions del Pla de Tresoreria amb la següent informació:
calendari  i  pressupost  de  tresoreria  amb cobraments  i  pagaments
mensuals  amb  previsió  del  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.
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 Les  dades  d’execució  de  les  despeses  de  personal,  així  com  el
número d’efectius referits a l’últim dia del trimestre anterior.

II.  El  30  de  gener  de  2015  es  va  trametre  la  informació  referent  al  4r.
trimestre  de  2014  de  l’Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui  requerida  pel
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i que consta en l’annex I.

III. Vist l’informe de la intervenció municipal.

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

RESOLC:

Primer. Aprovar les obligacions trimestrals de subministrament d’informació
corresponent al 4t. trimestre de 2014 de l’Ajuntament de Caldes de Montbui
que s’adjunten en l’annex I.

Segon. Donar compte del  contingut d’aquest Decret en la propera sessió
plenària.“

II.  L’article  16  de  l’Ordre  HAP/2105/2012,  d’1  d’octubre,  per  la  qual  es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la
Llei Orgànica 4/2012, de 28 de setembre, que modifica la Llei Orgànica 2/2012,
de 27 d’abril,  d’Estabilitat  Pressupostària  i  Sostenibilitat  Financera,  estableix
que abans del darrer dia del mes següent a cada trimestre, cal enviar una sèrie
d’informació. 

III.  El  dia  30 de gener  de 2015 es va trametre la informació referent  al  4t.
trimestre de 2014 de l’Ajuntament de Caldes de Montbui requerida pel Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques.

IV. La interventora municipal, en data 3 de febrer de 2015, ha emès l'informe
corresponent.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Únic. Restar assabentats del Decret d’Alcaldia número 000051/2015, dictat en
data 3 de febrer d’enguany, pel qual es resol aprovar les obligacions trimestrals
de  subministrament  d’informació  corresponent  al  4t.  trimestre  de  2014  de
l’Ajuntament de Caldes de Montbui, el qual s'ha transcrit anteriorment. 
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12. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D'ICV-EUIA AL PLE DE
L'AJUNTAMENT D'ADHESIÓ AL MANIFEST SOBRE LA NOSTRA SALUT I
EL SISTEMA SANITARI DE CATALUNYA.

L’alcalde llegeix literalment la moció.

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Passo  la  paraula  al  regidor  del  grup  que  ha  presentat  la  moció,  senyor
Olóndriz.”

Pren la paraula el senyor Olóndriz:
“Moltes gràcies, primer de tot  vull  destacar que és una moció presentada a
petició d'un col·lectiu de Caldes, també destacar que fins avui jo no he sabut
quins grups hi donaven suport a presentar-la, o no, com és tradicional en les
mocions ciutadanes, avui  he sabut  que només  ICV-EUIA dóna suport  en la
presentació d'aquesta moció i, naturalment, tampoc ningú m'ha dit quin serà el
sentit del seu vot, no és que estigueu obligats a fer-ho o no fer-ho, però no
hagués estat de més, tenint en compte que no és una moció meva, sinó una
moció ciutadana. 
Com bé ha dit l'alcalde, però jo passaré a resumir en la mesura que em sigui
possible.
El programa que expressa aquest manifest treballa per  conquerir la sobirania
en  salut  i  sanitat,  per  iniciar  un  procés  de  reversió  de  l'actual  tendència
medicalitzadora, per garantir el dret de la salut i un model d'atenció sanitària
públic, per tant, per revertir la tendència privatitzadora actual del govern de la
Generalitat, posar en marxa un pla de nacionalització dels serveis públics de
salut, assegurar la transparència, equitat, universalitat, eficiència, autonomia de
gestió i avaluació independent, fomentar la participació ciutadana, fomentar l'ús
adequat dels medicaments i de les tecnologies, millorar el sistema assistencial,
potenciant una atenció primària forta, derogar els copagaments sanitaris que
per  un  o  altre  cantó  ens  pretenen  imposar,  i,  en  definitiva,  el  dret  de  les
persones a garantir l'accés universal a la sanitat.
El meu grup, o sigui jo, i la gent que em dóna suport estem totalment d'acord
amb aquesta proposta que ens fa la plataforma i,  per tant,  el  meu vot serà
favorable.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies,  passaré  la  paraula  a  la  resta  de  portaveus,  de  major  a  menor
representació, comencem per Esquerra Republicana i en aquest cas defensarà
la posició el regidor Isidre Pineda.”
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Pren la paraula el senyor Pineda:
“Moltes gràcies, si bé estem d'acord amb gran part del redactat de la moció,
com que s'ha d'aprovar en el seu conjunt, no la podem aprovar per cadascun
dels acords, això ens planteja alguns dubtes, en alguns punts que ara entraré;
per exemple, en el punt 4, es proposa un pla de nacionalització dels hospitals,
això  per  entendre'ns  és  com  si  volguéssim  nacionalitzar  totes  les  escoles
concertades. El debat al cap i a la fi és com proveïm els serveis i si cal obtenir
un nou consens nacional en matèria de salut, és a dir, un nou pacte de salut.
Però això és difícil decidir-ho amb mocions només als ajuntaments.
El punt 9, sobre els copagaments farmacèutics, també hi ha d'haver un debat i
un consens sobre aquest punt, hem de mirar què necessitem? Quan ens pot
costar? Si tot ho hem de fer via impostos, també hem de plantejar-ho i s'ha de
veure si  ha de ser  el  Departament d'Economia o tot  el  país qui  plantegi  el
debat.  El  document de bases del  Pacte Nacional  de Salut no va concloure
precisament  això,  va  concloure  que  els  copagaments  mai  podien  ser  una
barrera d'accés als medicaments o als tractaments, és a dir, que s'havien de
definir els imports ajustats a la renda, que fossin progressius o s'havia d'establir
límits màxims d'aportació anual, mai amb finalitat recaptatòria.
És  a  dir,  existeix  un  Pacte  Nacional  de  Salut  aprovat  pels  diferents  grups
polítics, és un tema consensuat, insisteixo, amb els grups polítics, i no veiem
oportú sortir-nos d'aquest pacte.
Ara bé, com deia, no veiem malament  el redactat o el sentit d'aquesta moció,
per això el nostre posicionament serà l'abstenció, gràcies.”

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

Pren la paraula el senyor Vendrell:
“Gràcies alcalde, per no ser repetitiu del que ha dit el meu company, és ben bé
tot igual. Nosaltres marquem que hi ha el Pacte Nacional de Salut, continuarem
dintre la línia de Convergència i Unió, hi ha alguns punts, que ell mateix ha
identificat, que ell mateix estava en contra, i per això nosaltres, el nostre vot,
també serà el mateix, l'abstenció.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, pel grup dels Socialistes passo la paraula al regidor Xavier Ortega.”
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Pren la paraula el senyor Ortega:
“Gràcies  també  senyor  alcalde.  Sembla  que  les  intervencions  seran  molt
similars totes. Aquesta moció el que plasma és potser la forma més idònia de
com hauria de funcionar la sanitat pública Catalana, no? Però hem de ser una
miqueta realistes, tocar de peus a terra i veure que unes de les propostes en
els moments actuals, seria molt difícil dur-les a terme, no? 
Com han dit els meus companys anteriors, estaríem d'acord amb gairebé tots
els punts,  però malauradament no podem donar  suport  i  el  nostre vot  serà
l'abstenció també, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, pel Partit Popular, senyora Romano.”

Pren la paraula la senyora Romano:
“Gràcies senyor alcalde, bé, el tema de la sanitat és un tema que està al carrer,
el debat està al carrer, no sé si era el senyor Pineda que em deia que tot això
s'havia de debatre perquè s'havia signat el Pacte Nacional de Sanitat, i que hi
havien punts que podien acceptar o no, nosaltres també hi ha punts que podem
o no acceptar  o  podem entendre que es poden aconseguir  o no es poden
aconseguir, però jo crec que allò important de les mocions en els ajuntaments,
és que és on també hem de començar els debats, i la sanitat és un problema a
Catalunya i  els  hospitals  estan com estan,  estan col·lapsats,  els malalts  no
estan atesos com Déu mana, les operacions cada dia són mesos més llargs i
més  llargs,  està  clar  que  la  Generalitat  amb  el  pacte  amb  Esquerra
Republicana  ha  fet  un  pressupost  pel  2015  on  la  partida  de  sanitat  és
exactament la mateixa que el 2014, això vol dir que en un futur, que en aquest
proper any hi haurà més mancances a sanitat, i la veritat és que si el poble de
Caldes, si el col·lectiu diu que vol que la sanitat sigui millor, no serem nosaltres
qui direm que no, per tant el nostre vot sí que serà favorable, segurament no
estaríem d'acord en algun dels punts, però creiem que són idees, creiem que
són opinions i, per tant, el nostre vot serà favorable, gràcies.”

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

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria simple dels presents [14
abstencions dels membres dels grups municipals d’ERC (9); de CIU (3); del
PSC (2) i 2 vots a favor del PPC (1) i d’ICV-EUiA (1)],  ACORDA aprovar la
moció, essent aquesta la següent:
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Atès que diverses entitats constituïdes en la Plataforma pel dret a la Salut de
Catalunya han elaborat una proposta amb el nom “Pel dret a decidir sobre la
nostra salut i el Sistema Sanitari de Catalunya”, que planteja un model de salut
pública a Catalunya al qual s’aspira assolir, i que es transcriu a continuació: 

“ Volem sotmetre a ampli debat uns punts bàsics que considerem rellevants per
donar alternativa a la privatització-mercantilització i biomedicalització de la salut
i la sanitat, apartant-la de la influència del complex industrial mèdic-farmacèutic
i tecnològic. Volem bastir una proposta de programa per a la Salut i la Sanitat
Pública a Catalunya que pugui ser, si s’escau, un punt de trobada i confluència
per a la majoria d’organitzacions que defensen la salut i una sanitat pública per
a totes i tots, de qualitat i accés garantit, al servei de la població de Catalunya”. 

Programa per un Servei Nacional de Salut a Catalunya. 

1. Per conquerir la sobirania en salut i sanitat cal actuar sobre els veritables
determinants de la salut. La salut no és només una qüestió individual, exclusiva
de  cada  persona.  La  salut  col·lectiva,  de  tots  i  totes,  depèn  sobretot  de
condicions socials, econòmiques, culturals, ambientals, polítiques i de gènere.
Les decisions crucials relacionades amb valors sobre el que és bo o dolent per
a la societat i per a la salut es prenen en el terreny de la política. Per això els
governs, a tots els nivells, han de ser responsables de posar «salut en totes les
polítiques» (1) i  donar una especial  rellevància als treballs socials.  Per això
caldrà també la restauració de l’Agència Catalana de Salut Pública amb les
funcions  de  la  Llei  General  de  Salut  Pública  de  Catalunya,  reforçant  els
programes  de  prevenció,  promoció  i  protecció  de  la  salut  (aliments,  medi
ambient, salut laboral, salut mental, etc.)

2.  Caldrà iniciar un procés de reversió de l'actual tendència medicalitzadora
motivada per una visió biologista  de la salut  i  per la cultura del  consum, la
intolerància  al  malestar  o  a  les  expectatives  sobredimensionades  de  la
capacitat del sistema sanitari. Aquesta medicalització està originant costos que
no  es  tradueixen  en  resultats  en  la  salut  dels  ciutadans;  al  contrari,  està
produint efectes adversos. Impuls del debat social i professional i un canvi en el
discurs  polític,  ajustant-lo  a  les  possibilitats  reals  que ofereix  actualment  el
coneixement científic i els recursos disponibles.

3. Cal  garantir  el  Dret a la salut  i  a un model  d’atenció sanitària públic,  de
cobertura  universal  i  sense  exclusions,  equitatiu  i  finançat  per  impostos
progressius suficients per cobrir les necessitats de la població. Derogació de
les lleis, decrets i altres instruments jurídics que s’oposin a aquests principis
generals expressats. Caldrà Desenvolupar una legislació catalana que asseguri
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aquests principis per un Sistema Nacional de Salut gratuït en el moment de
l’ús. 

4. Es posarà en marxa un Pla de Nacionalització dels serveis públics de salut.
Convertir el Servei Català de la Salut (SCS) en el Servei Nacional de Salut de
Catalunya  (SNSC),  amb  funcions  de  planificació,  finançament,  gestió  i
avaluació dels serveis de salut públics, integrals i integrats de Catalunya. La
col·laboració público-privada existent ha d’anar limitant el seu àmbit fins a la
seva  total  separació  i  definitiva  eliminació,  atenint-se  mentrestant  a  les
directrius i codi ètic de la Sanitat Pública. Amb el criteri que tots els serveis
assistencials que es paguen amb diners públics han de ser públics, caldrà la
definició i declaració, per part del SNSC, dels proveïdors públics com a medi
propi del SNSC. Progressivament, les entitats del SISCAT, amb hospitals i/o
amb equips d’atenció primària hauran de passar a ser entitats que siguin mitjà
propi de la Generalitat. 

5.  Assegurar la transparència,  equitat,  universalitat,  eficiència,  autonomia de
gestió, avaluació independent. Amb un codi ètic comú de tots els serveis, amb
més autonomia dels governs sanitaris territorials, centres i treballadors de la
sanitat.  I  amb  una  avaluació  independent  i  amb  control  democràtic  amb
transparència absoluta de resultats en salut i  despeses. Aquest punt implica
també  l’eliminació  de  les  “portes  giratòries”  en  la  sanitat  pública  i  que  els
responsables del Sistema de Salut col·laborin totalment perquè les persones
incriminades per corrupció compareguin davant de la Justícia.

6. Fomentar la participació ciutadana. Apoderada en sanitat i salut en el sentir
d’afavorir la democràcia real per millorar la sanitat a Catalunya. Participació real
del personal de la sanitat, ciutadans i ciutadanes en els òrgans de govern del
Sistema, territorials i de centres sanitaris, regulant aquesta participació per tal
que sigui efectiva.

7.  Fomentar  l’ús  adequat  dels  medicaments,  de  les  tecnologies  i  eines
terapèutiques. Volem un sistema de salut sense l’omnipresència de la indústria
farmacèutica, i en el qual es regulin i es vigilin els conflictes d’interessos de
polítics,  gestors  i  prescriptors,  i  s’hi  seleccionin  els  que  de  veritat  són
necessaris, de manera que es deixi de comprar fum a preu d’or en el mercat
internacional  de  les  tecnologies.  Caldrà  establir  un  sistema  rigorós,  àgil  i
independent d’avaluació de noves tecnologies i prestacions abans de oferir-les
en el  sistema públic  i  elaborar  un catàleg  de prestacions basat  en la  seva
efectivitat i eficiència. La indústria farmacèutica no pot ser determinant en la
formació mèdica disfressada de màrqueting. El sistema de salut haurà d’invertir
en  investigació  mèdica  i  terapèutica  en  els  centres  públics  i  recuperar  les
competències en recerca i els recursos perduts per les retallades. 
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8. Millora del sistema assistencial potenciant una Atenció Primària forta i fer un
pla de reforma de l’atenció hospitalària adequant-la a les necessitats de salut
actuals. Fer de l’Atenció Primària i Comunitària, l'instrument bàsic per a una
atenció global i  integrada, propera a les persones i  comunitats,  que sigui la
porta  principal  d'entrada  al  sistema,  amb  dotació  pressupostària  pròpia  i
suficient.

9. Derogació de coREpagaments sanitaris i  farmacèutics i  compromís de no
imposició de noves taxes com l’euro per medicament que, com s’ha demostrat,
signifiquen  barreres  d’accés  al  tractament.  Són  impostos  a  la  malaltia,
especialment injustos i regressius, i afecten especialment a la gent gran a les
persones amb malalties cròniques. 

10. Garantir els drets de les persones. Dret a respectar l’autonomia i llibertat
individual  en  les  decisions  sanitàries.  Dret  a  la  interrupció  voluntària  de
l’embaràs en el  sistema públic,  com a mínim en els terminis actualment  en
vigor, i sense penalització en el Codi Penal, que apoderi a les dones com a
persones autònomes i amb dret a decidir, i que vagi acompanyada d’accions
d’educació sexual i afectiva per a tota la població (homes i dones). Implicació
del Sistema de Salut amb els recursos necessaris en la lluita contra la violència
masclista. Dret a l’atenció al patiment i tractament del dolor, al no aferrissament
terapèutic i a una mort digna. Dret a la preservació de les dades personals i no
cessió a entitats privades. Dret a l’eliminació de les desigualtats de gènere en
salut. ” 

Per tot això, el grup municipal d’ICV-EUiA proposa que el Ple de l’Ajuntament
de Caldes de Montbui  ACORDI: 

Primer. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Caldes de Montbui al Programa
“Pel dret a decidir sobre la nostra salut i el Sistema Sanitari de Catalunya”.

Segon.Traslladar aquest acord a la Plataforma pel dret a la salut de Catalunya,
a la  Plataforma Caldes en Lluita,  als  grups parlamentaris  del  Parlament de
Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de
Municipis. 
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13. RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA DICTADES DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ
ORDINÀRIA.

Des del número 1, de data 14 de gener de 2015, fins al número 116, de data 13
de febrer de 2015.

14. DESPATX ORDINARI.

No hi ha intervencions.

15. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS.

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Senyor Olóndriz”

Pren la paraula el senyor Olóndriz:
“Dues coses, una curiositat i un comentari. La curiositat és que és la segona
vegada  en  la  meva  llarga  vida  com  a  regidor  en  aquest  Ajuntament  que
s'aprova una moció presentada per mi, per dos vots, l'anterior va ser fa molts
anys en contra del Quart Cinturó i va passar més o menys el mateix, l'únic que
l'altre vot a favor era no solament de suport, sinó era de caire ideològic. Es
tractava d'en Carles Costa que en aquell moment estava al Pi.
L'altre  és  un  fet  que  s'ha  produït  a  Caldes  i  que  suposo  que  en  sou
coneixedors, concretament a l'institut Manolo Hugué, en el qual es van impartir
unes sessions d'educació financera i, per no ser més repetitiu, diré el que diuen
els  treballadors  i  treballadores  de  l'institut,  doncs  que  aquestes  sessions
ofereixen un punt de vista molt particular, al servei estricte dels interessos de
les  entitats  financeres,  que  els  continguts  són  incongruents  amb els  valors
democràtics i els drets i deures cívics que s'intenta ensenyar en el currículum
de l'ESO, que els materials metodològicament no estan adaptats a les edats a
les quals estan dirigits, que la dinàmica de les sessions no s'ha respectat la
pluralitat d'opinions ni la manifestació de crítiques i es tracta d'una injustificada
penetració  de l'àmbit privat a l'ensenyament públic.
Demanen  els  professors,  els  treballadors  i  treballadores  la  cancel·lació
immediata de les sessions, la no renovació de les sessions i que el contingut
d'educació financera sigui impartit per professionals de la docència.
I a més fan una recollida de signatures, que jo tinc aquí uns fulls per si algú vol
signar i les portaríem a l'institut.
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Entre altres coses els comentaris pels experts finances a una persona que deia
que les preferents, que feia una pregunta de les preferents, gairebé la va tractar
d'inútil per haver comprat preferents i coses similars a aquestes, sense entrar
més en el detall ni les anècdotes. Crec que des d'aquí s'ha de donar suport a
aquesta denúncia i  criticar  que es donin aquest  tipus d'ensenyaments o de
formacions en l'institut públic de Caldes.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies,  hi  ha  més preguntes? No? Doncs passo la  paraula  a  la  regidora
Roser Guiteras.”

Pren la paraula la senyora Guiteras:
“D'acord, bon vespre. Sabem que hi ha aquesta matèria que s'ha impartit i que
s'ha impartit per gent externa a l'institut, de fet per gent externa al Departament
d'Ensenyament.  És  cert  que  el  professorat  n'està  descontent  igual  que
l'alumnat,  creuen  ells  i  creiem  nosaltres  que  no  està  bé  posicionar-se  en
l'educació, en l'educació pública no ens hem de posicionar, l'educació pública
ha de donar tots els coneixements possibles i, per tant, tots els punts de mira.
No està bé donar-ne només un, com era en el cas d'aquesta, no sé si dir-li
matèria, o d'aquesta formació, en qualsevol cas aquesta formació estava feta
per l'Institut Català de Finances, i sembla ser que el professorat ja ha parlat
amb  la  direcció  i  que  es  parlarà  amb  el  Departament  per  no  continuar-la
impartint, però no sé finalment com ho acabaran, en qualsevol cas ells intenten
que no continuï fent-se d'aquesta manera.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé, gràcies, si no hi ha més preguntes? Finalitzem així el ple d'avui.”        

L’alcalde aixeca la sessió a les 20 hores i 50 minuts, de la qual cosa, com a
secretària, estenc aquesta acta.

La secretària actal.  Vist i plau
L’alcalde

Montserrat Soley Artigas               Jordi Solé i Ferrando

59


	Identificació de la sessió
	Assistents
	DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
	1. APROVAR L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA ANTERIOR DE DATA 29 DE GENER 2015.
	Pren la paraula el senyor alcalde:
	“Hi ha alguna consideració sobre aquesta acta? Sí? Senyor Olóndriz.”
	Pren la paraula el senyor Olóndriz:
	“Sí, una qüestió tècnica, tots sabem que no es va poder enregistrar l'acte per problemes tècnics, per tant no és imputable a ningú, perquè va ser una cosa no prevista, però crec que seria bo, ja que a l'acta només estan els acords, demanaria que constés en acta que no hi ha les intervencions per un problema tècnic, més que res perquè en un futur, quan estudiïn la història de Caldes preguntaran què va passar aquell gener?”
	Pren la paraula el senyor alcalde:
	“Molt bé, així ho recollirem, no sé si hi haurà algú interessat d'aquí a molts anys a escoltar o saber què es va dir en aquell ple, però per si un cas ho farem constar.”
	En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [16 vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); de CIU (3); del PSC (2); del PPC (1) i d’ICV-EUiA (1)], aprova l’esborrany de l’acta de la sessió anterior del dia 29 de gener de 2015, amb la inclusió de l'aclariment que l'esmentada sessió plenària no va quedar enregistrada per problemes tècnics i, en conseqüència, és un acta on només hi consta el text de les propostes d'acord amb el resultat de les votacions, però sense les intervencions dels regidors i regidores assistents.
	2. RESTAR ASSABENTATS DE LA MODIFICACIÓ DELS MEMBRES INTEGRANTS I ELS PORTAVEUS DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA DE LA JUNTA DE PORTAVEUS DE L'AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI. EXPEDIENT NÚM. SGGE201100056 – G1215-2014-000002.
	Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM.
	No hi ha intervencions.
	En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [16 vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); de CIU (3); del PSC (2); del PPC (1) i d’ICV-EUiA (1)], resta assabentat i acorda:
	3. APROVAR INICIALMENT EL REGLAMENT DELS USOS DELS EQUIPAMENTS PÚBLICS I DE LA CESSIÓ DEL MATERIAL MUNICIPAL DE CALDES DE MONTBUI. EXPEDIENT NÚM. G1213-2015-1.
	En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta dels presents [15 vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); de CIU (3); del PSC (2) i d’ICV-EUiA (1); i 1 abstenció del PPC (1)],
	4. APROVAR LA REVISIÓ DE PREUS CORRESPONENT A LA CONCESSIÓ DEMANIAL PER A L’EXPLOTACIÓ D’UN BAR-CAFETERIA A L’EQUIPAMENT SOCIOCULTURAL LES CASES DELS MESTRES DE CALDES DE MONTBUI. EXPEDIENT NÚM. G511201100010.
	En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta dels presents [9 vots favorables dels membres del grup municipal d’ERC (9); i 7 abstencions de CIU (3); del PSC (2); del PPC (1) i d’ICV-EUiA (1)],
	5. APROVAR LA CESSIÓ GRATUÏTA DEL TERRENY SITUAT AL CARRER MARIA AURÈLIA CAPMANY, NÚM. 2., A FAVOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, ENTRE ALTRES ACORDS. EXPEDIENT NÚM. TP302-2012-25.
	En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta dels presents [15 vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); de CIU (3); del PSC (2); del PPC (1) i 1 abstenció d’ICV-EUiA (1)],
	6. APROVAR LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE NETEJA DE LA VIA PÚBLICA I DELS EDIFICIS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI, SIGNAT AMB L’EMPRESA VALORIZA, SA, PEL PERÍODE QUE VA DEL 5 D’OCTUBRE DE 2014 AL 5 D’OCTUBRE DEL 2015. EXPEDIENT NÚM. TC204-2013-30.
	En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta dels presents [9 vots favorables dels membres del grup municipal d’ERC (9); i 7 abstencions de CIU (3); del PSC (2); del PPC (1) i d’ICV-EUiA (1)],
	7. APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM. POLÍGON D'ACTUACIÓ PA-11 (TENERIA RIBA) I POLÍGON D’ACTUACIÓ PA-27 (SANDVIK). EXPEDIENT NÚM. TP202-2014-19.
	En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta dels presents [13 vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); de CIU (3) i del PPC (1); i 3 abstencions del PSC (2) i d’ICV-EUiA (1)],
	8. APROVAR DEFINITIVAMENT LES BASES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I SOLIDARITAT AMB ELS POBLES MÉS DESAFAVORITS I RESOLDRE LES AL.LEGACIONS. EXPEDIENT NÚM. 9.7/2014 DE COOPERACIÓ.
	En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [16 vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); de CIU (3); del PSC (2); del PPC (1) i d’ICV-EUiA (1)],
	9. APROVAR LA RESOLUCIÓ DE LES RECLAMACIONS DEL GRUP MUNICIPAL DEL PPC EN RELACIÓ AMB LA CREACIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE CAP DE L’OAC. EXPEDIENT DE RECURSOS HUMANS.
	En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta dels presents [9 vots favorables dels membres del grup municipal d’ERC (9); 4 vots en contra de CIU (3) i del PPC (1); 3 abstencions del PSC (2) i d’ICV-EUiA (1)],
	10. RATIFICAR L'APROVACIÓ D'ADAPTACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE LA TELEVISIÓ DIGITAL LOCAL PÚBLICA DE LA DEMARCACIÓ DE GRANOLLERS (CONSORCI TELEDIGITAL GRANOLLERS). EXPEDIENT NÚM. AC004-2015-1 D'ALCALDIA.
	En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta dels presents [11 vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9) i del PSC (2) i 5 abstencions de CIU (3); del PPC (1) i d’ICV-EUiA (1)],
	11. DONAR COMPTE DEL DECRET NÚM. 51/2015, DE 3 DE FEBRER DE 2015, CORRESPONENT A LES OBLIGACIONS TRIMESTRALS DE SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ AL MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES CORRESPONENT AL 4T. TRIMESTRE DE 2014. EXPEDIENT NÚM. 75/2014 DE L'ÀREA ECONÒMICA.
	12. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D'ICV-EUIA AL PLE DE L'AJUNTAMENT D'ADHESIÓ AL MANIFEST SOBRE LA NOSTRA SALUT I EL SISTEMA SANITARI DE CATALUNYA.
	En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria simple dels presents [14 abstencions dels membres dels grups municipals d’ERC (9); de CIU (3); del PSC (2) i 2 vots a favor del PPC (1) i d’ICV-EUiA (1)], ACORDA aprovar la moció, essent aquesta la següent:
	13. RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA DICTADES DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA.
	14. DESPATX ORDINARI.
	15. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS.


		2015-04-08T14:47:09+0200
	CPISR-1 Montserrat Soley Artigas


		2015-04-08T14:52:46+0200
	CPISR-1 Jordi Solé i Ferrando




