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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió

Núm.: 9 / 2016
Caràcter: Ordinari 
Data: 21 de juliol de 2016
Horari: 20’00 hores 
Lloc: Sala de Plens

Assistents

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

Anna Mata Domènech, regidora

Francesc Coral Prades, regidor 
Maria Dalmau Xalabarder, regidora 

Carla Millán Peñaranda, regidora 

Franscisco Martínez Boluda, regidor 

Montserrat Romano Bosch, regidora 

No Assistents

Alexandra Redondo Ibáñez, regidora. S'incorpora al punt de Precs i Preguntes.
Francisco Javier Ortega Guillén, regidor. S'incorpora al punt 3.

Secretari

Maria Remei Sala Leal, secretària gral.

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

Ordre del dia

1. Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària anterior de
data 30 de juny de 2016.

2.  Aprovar  la  modificació  del  lloc  de  treball  de  Tresorer/a.  Expedient
RH/107/2016 de Recursos Humans.

3. Aprovar inicialment el procés per a l’elaboració del Projecte Educatiu
de Ciutat (PEC). Expedient 3.20/2016 d'Educació.

4.  Aprovar la pròrroga del conveni amb el Consorci per a la gestió dels
residus  del  Vallès  Oriental  fins  al  31  de desembre  de 2016.  Expedient
TX103-2012-313 de Serveis Territorials.

5. Aprovar la verificació del Text refós de la modificació puntual del Pla
d’ordenació urbanístic municipal de Caldes de Montbui referent al sistema
de comunicacions de la xarxa viària territorial IV cinturó (clau CR), que
incorpora les prescripcions primera i segona imposades en l'acord de la
CTUB  de  22  de  juliol  de  2015. Expedient  TP202-2014-2  de  Serveis
Territorials.

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

7. Mocions d'urgència

8. Precs, preguntes i interpel·lacions

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1.  APROVAR  L’ESBORRANY  DE  L’ACTA  DE  LA  SESSIÓ  PLENÀRIA
ORDINÀRIA ANTERIOR DE DATA 30 DE JUNY DE 2016.

L’alcalde  obre  la  sessió  i  el  Ple,  per  unanimitat dels  presents  [15  vots
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); SOM CALDES (1);
CiU (2); del PSC (1); UP CALDES (1) i  del PPC (1)],  aprova l’esborrany de
l’acta de la sessió anterior del dia 30 de juny de 2016.
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2. APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE TRESORER/A.
EXPEDIENT RH/107/2016 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 la senyora Millan:
«Excuso al senyor Xavier Ortega perquè no hi és al plenari, encara que vindrà
més  tard per raons de feina.
No estic d'acord en moltes coses de LRSAL però en aquest cas en particular sí
que hi estem d'acord, i votarem a favor.»

Pren la paraula l'alcalde:
«No hi ha més intervencions. Passem a la votació del punt.»

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

Identificació de l’expedient

Expedient de Recursos Humans RH/107/2016, relatiu a la modificació de la
plantilla,  i  del  lloc  de  treball  de  Tresorer/a  de  l’Ajuntament  de  Caldes  de
Montbui.

Antecedents

I. L'article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de
règim local, segons redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre,
de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local disposa:

1.  Són  funcions  públiques  necessàries  a  totes  les  Corporacions  Locals,  la
responsabilitat  administrativa  dels  quals  està  reservada  als  funcionaris
d’administració amb habilitació de caràcter nacional:

a)  La  de  Secretaria,  comprensiva  de  la  fe  pública  i  l’assessorament  legal
preceptiu.

b)  El  control  i  fiscalització  interna  de  la  gestió  econòmic  financera  i
pressupostària, i la comptabilitat, tresoreria i recaptació.

[...]

2.  L’escala  de  funcionaris  d’administració  local  amb  habilitació  de  caràcter
nacional es subdivideix en els subescales següents:
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a) Secretaria, a la que corresponen les funcions contingudes en l’apartat 1.a)
anterior.
b)  Intervenció-Tresoreria,  a la que corresponen les funcions contingudes en
l’apartat 1.b).
c) Secretaria-Intervenció, a la que corresponen les funcions contingudes en els
apartats 1.a) i 1.b).

3.  Els  funcionaris  de  les  subsescales  de  Secretaria  i  Intervenció-Tresoreria
estaran integrats en una d’aquestes categories: entrada o superior.

4.  El  govern,  mitjançant reial  decret,  regularà les especialitat  de la creació,
classificació  i  supressió  dels  llocs  de  treball  reservats  a  funcionaris
d’administració  local  de  caràcter  nacional,  així  com  les  que  es  puguin
correspondre al seu règim disciplinari i de situacions administratives.

5. Per tant, a partir de l’entrada en vigor de la Llei 27/2013 de 27 de desembre,
el lloc de treball de Tresoreria de les administracions locals, a excepció dels
municipis de gran població i dels municipis de Barcelona i Madrid, hauran de
ser classificats com a llocs de treball d’habilitació nacional.

6. En aquest sentit, la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat
de  Catalunya,  mitjançant  ofici  de  26  de  maig  de  2016,  registre  d’entrada
número RE-006110/2016, demana a l’Ajuntament de Caldes de Montbui que
sol·liciti la creació i classificació del lloc de treball de Tresoreria, adjuntat amb la
sol·licitud la certificació dels acords definitius del Ple de la modificació de la
relació de llocs de treball i de la plantilla de la Corporació pel que fa a aquest
lloc de treball,  amb anterioritat  a les de setembre d’enguany,  per tal  que la
Direcció General d’Administració Local pugui resoldre la creació i classificació
d’aquest  lloc  de  treball  amb  anterioritat  a  la  publicació  al  BOE  de  la
convocatòria per al  2016, de la Dirección General de la Función Púbica del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de concurs unitari de llocs
de treball reservats a personal funcionari d’Administració Local que es preveu
el proper mes de novembre.

7. Les funcions del lloc de treball segueixen essent les mateixes, per la qual
cosa,  a  banda  de  tractar-se  d’un  dels  llocs  de  treball  que  està  fora  de  la
Valoració de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, segons
l’última Relació de Llocs de Treball aprovada en el Ple de 19 de desembre de
2013,  no es produeix el supòsit de modificació retributiva del lloc de treball, tot i
que  aquestes  s’han  d’adequar  al  nou  grup  de  classificació  A,  subgrup  A1,
conservant la retribució anual pel lloc de treball,  que és de 34.178,94 euros
anuals pels tots els conceptes retributius.

Fonaments de dret

L'article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de règim
local.
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L’article 25 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, del Reglament del
personal al servei de les entitats locals.

L’article 17 de l’Acord de Condicions de treball comunes dels empleats públics
de l’Ajuntament de Caldes de Montbui: “Aquesta valoració de llocs de treball no
serà d’aplicació als empleats del cos de la policia local, inclòs l’agent rural, els
quals ja tenen la seva pròpia valoració de llocs de treball i que regula l’annex
de la policia local d’aquest acord, i els llocs de treball que superin els 739 punts
de la valoració de llocs de treball.”

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer.  Amortitzar  a  la  plantilla  una plaça de tècnic  d’administració  general,
subescala  tècnica,  tècnic  mitjà  grup  A,  subgrup  A2,  i  crear  una  plaça  de
tresorer/a, d’habilitació nacional, grup A, subgrup A1, categoria d’entrada.

Segon.  Modificar  el  lloc  de  treball  de  Tresorer/a,  segons  l’annex  1  que
acompanya la proposta.

Tercer. Aprovar la fitxa descriptiva del lloc de treball que s’adjunta a la proposta.

Quart. Publicar la modificació de la plantilla al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Cinquè. Publicar la modificació Relació de Llocs de Treball al Butlletí Oficial de
la  Província  de  Barcelona,  al  Diari  Oficial  de  la  Generalitat  de  Catalunya  i
trametre còpia a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya.

El senyor Francisco Javier Ortega Guillén, regidor del PSC, s'incorpora a la
sessió plenària.

3.  APROVAR  INICIALMENT  EL  PROCÉS  PER  A  L’ELABORACIÓ  DEL
PROJECTE  EDUCATIU  DE  CIUTAT  (PEC).  EXPEDIENT  3.20/2016
D'EDUCACIÓ.

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 la senyora Guiteras:
«Les famílies són educadores principalment, les mestres són educadores i això
ho tenen molt clar però la resta de ciutadans també som educadors i això s'ha
de veure en aquest projecte que consta de diferents parts. Ara estem iniciant-lo
amb una fase inicial de diagnosi per veure com està exactament l'educació a
Caldes de Montbui, aquesta fase durarà fins el mes de gener i al mes de gener
ens posarem a fer aquesta diagnosi a la ciutadania per tant tots els ciutadans
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de Caldes estan emplaçats el dia 21 de gener a la diagnosi. Posteriorment a
auqesta  diagnosi  s'ha  de fer  el  que és  realment  el  projecte  educatiu  de  la
nostra ciutat que és el que volem en el nostre poble.

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Hi ha intervencions de la resta de grups? Senyor Coral.

Pren la paraula el senyor Coral:
«Gràcies  bon  vespre.  Aquest  és  un  projecte  que  compartim  molts  grups.
Nosaltres  ho  portavem  al  programa  electoral  i  per  tant  ho  veiem  molt  be.
Atenem que el projecte és transversal i que tots el actors, tots els agents dels
municipi  hi  puguin  participar.  El  que preguntariem és aquesta  diagnosi  que
se'ns comenta desde setembre fins a gener i que es presentarà el 21 de gener,
la diagnosi no inclourà els agents implicats com ampas, comunitat educativa, la
mateixa administració, entitats? Es presentarà a nivell de despatx o hi haurà
participació? 
Una segona pregunta és si  aquell  mapa educatiu en el  qual vam estar tots
d'acord  i  que necessitavem dotar-nos com a municipi,  un  projecte  que ens
indiquès com han de ser les linies, els equipaments, els recursos, si aquest pla
de ciutat s'ha de treballar de manera transversal, també inclourà aquesta mapa
educatiu, que crec que fins i tot ens vam comprometre amb el Departament
d'ensanyament? Gràcies.

Pren la paraula l'alcalde:
«Hi ha una altra petició de paraula?

Pren la paraula la senyora Redondo:
«El dubte era si se'ns considera a tots com a municipi educadors si també es
tindrà en compte les entitats d'eduació informals.»

Pren la paraula l'alcalde:
«Aquestes preguntes les contestarà  la regidora d'educació.»

Pren la paraula la senyora Guiteras:
«La diagnosi en principi serà de despatx, però ja hem dit que les dades que no
es consegueixen en el despatx es consultaran a les entitats, o sigui que és
possible que s'hagin de fer preguntes a les escoles directament. S'hauran de
recollir dades d'allà on siguin.   
Pel que fa al mapa escolar que és cert que havia un compromís de fer-lo i que
formarà part aquest projecte educatiu. El dia de la presentació de la diagnosi hi
ha un apartat de mapa escolar. 
I pel que fa al mapa no formal, tots som educadors i de fet haver convidat a tota
la  ciutadania  i  convidarem  a  aquestes  entitats  que  ja  suposem  que  són
educadores,  escoles,  ampas,  caus,  esplais...  ja  us  ho  suposem  com  a
educadores i altres agents que són educadors, els botiguers, els bombers, la
policia... podriem dir que tots els ciutadans que ho som o ho hauriem de ser.
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Això no és cap pregunta però va sortir al Consell Escolar municipal, en el últim
que vam fer es va presentar el projecte educatiu de Copa, una ciutat, què era i
com s'habia de fer i tots els que en aquell moment i erem, tots no, 26 de 28 van
aprovar per tirar-lo endavent i dues persones es van abstenir.»

Pren la paraula l'alcade:
«Hi ha algun dubte?»

Pren la paraula el senyor Coral:
«Un  últim dubte.   Veig  que  en  la  proposta  d'acord  hi  ha  un  manifestar  el
compromís polític de suport a l'elaboració i del Projecte Educatiu de Ciutat per
al curs 2016-2017. Voldria un aclariment sobre si ha de començar el projecte
entre el 2016-2017 o és una manera de dir que durant aquest curs es farà i que
el tret de sortida serà durant el següent curs 2017-2018? 

Pren la paraula la senyora Guiteras:
«Començarem ara al setembre, de fet ja hem començat a demanar les dades,
al setembre començarem a demanar les dades a l'engròs, ja que al mes de
gener farem la presentació a la ciutadania d'aquesta diagnosi. La presentació
de la diagnosi anirà acompanyada d'uns tallers en els quals tots els integrants
podran participar i a partir d'aquí es formarà un grup impulsor. El grup impolsor
serà tota aquella ciutadania que tingui interés i es reuniran per dir quins són els
objectius  que  hauria  d'assolir  una  ciutat  de  poble.  Aquest  grup  es  reunirà
periódicament  quan  ells  creguin  convenients  i  al  mes  de  setembre  ens
presentaran en un forum quins són els objectius que Caldes hauria d'assolir, a
partir  d'aquest  forum,  nosaltres,  tots  els  ciutadans,  hauriem de treballar  per
aconseguir aquests objectius. És evident que el grup impulsor vegi que hi ha
molts objectius que d'han d'assolir i que ens presenti molts. Hauran de ser els
polítics els que diguem quins són factibles i quins no segons les lleis. Hi haurà
objectius que els  podrem assolir  perquè hi  haurà  pressupost  però  hi  haurà
d'altres que no perquè no hi haurà pressupost per portar-los a terme. Amb això
sí que ens haurem de reunir els polítics per decidir si ho podem tirar endavant o
no.
Hi hauran objectius que en un any estaran fet i haurà objectius que seran a
més llarg termini i possiblement triguem més. 

Pren la paraula el senyro Coral:
«Una última questió per aclarir-ho, amb les paraules de la regidora entenc que
seran 9 mesos per definir objectius, per tant entenc que en el segon punt de la
proposta d'acord hauria de dir 2017-2018 més que 2016-2017.»

Pren la paraula la senyora Guiteras:
«Potser sí que podria dir que és més que un curs però vam valora que les
escoles estan molt enfeinades tant al maig com al juny i vam pensar que al
setembre  era un mes que veniem tots descansats de les vacances i que potser
tindriem més ganes de tirar-ho tot endavant.»
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Pren la paraula l'alcalde:
«Posem a votació la proposta tal i com està redactada.»

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

Identificació de l’expedient

Expedient  número  3.20/2016  d'Educació,  relatiu  a  l'elaboració  del  Projecte
Educatiu de Ciutat

Antecedents

L'educació és una eina fonamental en la construcció d'una societat millor en la
lluita contra l'exclusió i les desigualtats socials. 

Un dels objectius del mandat de l’equip de govern de l’Ajuntament de Caldes
de Montbui és l'elaboració d'un Projecte Educatiu de Ciutat per tal de conèixer
de forma acurada el paper de la ciutat i les seves organitzacions i grups en els
processos  educatius  dels  seus  habitants,  a  fi  de  plantejar  d’una  manera
progressiva accions encaminades a la seva millora i fer que Caldes de Montbui
esdevingui, de forma conscient, una ciutat educadora.

Un Projecte educatiu de ciutat (PEC), és un projecte que liderat pels governs
locals, busca el compromís ciutadà amb l'educació. Una educació entesa com
un procés permanent d'aprenentatge, al llarg de tota la vida, i que per tant va
més enllà de l'escola.

És un instrument que ajuda a definir el model de ciutat que es vol i els valors
que  el  sustenten,  a  concretar-ne  accions  i  a  establir  les  complicitats
necessàries entre administracions i ciutadania per tirar-lo endavant. Els PEC
permeten planificar i endreçar les polítiques educatives del municipi, i amb la
participació ciutadania elaborar propostes i compromisos permanents, dinàmics
i compartits.

Els  PEC  busquen  estratègies  per  a  que  les  administracions,  els  centres
escolars,  les  famílies  i  la  comunitat  sencera  treballin  conjuntament  per  a
millorar  l'escolaritat  d'infants  i  adolescents,  l'accés  equitatiu  a  un  ús
socialitzador  i  educatiu  del  seu  temps  lliure,  una  educació  adequada  i
permanent per a tota la ciutadania i l'aprenentatge i l'exercici participatiu dels
valors democràtics en el dia a dia dels pobles i les ciutats

Els PECS afavoreixen dinàmiques generadores de sentit de pertinença i sentit
de ciutat.
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Els PECS fomenten la implicació del conjunt dels agents educatius i reforcen
els vincles entre la ciutadania, promovent la participació, el sentit de ciutadania
i l'enfortiment de la democràcia.

El resultat final és una suma d'accions amb el compromís de qui les realitzarà,
on  l'Administració  local,  les  entitats,  els  col·lectius  i  els  ciutadans  sumen
esforços i  participen en la  decisió  i  el  desenvolupament  d'un  pla  d'actuació
consensuat.

La comunitat educativa, mitjançant el Consell Escolar Municipal ha expressat al
llarg dels últims cursos la necessitat d'elaborar el Projecte Educatiu de Ciutat,
aprovant en sessió de data 28 de juny de 2016 la voluntat d'iniciar el procés per
a la seva elaboració. 
Fruit del procés participació per a l'elaboració del Pla Estratègic Horitzó 2025 a
l'hora de consensuar la visió del nostre poble defineix la visió de Caldes de
Montbui  com  a  municipi  de  termalisme  mediterrani,  innovació,  educació  i
qualitat  de  vida  i  es  proposa  com a  finalitat  fer  de  Caldes  de  Montbui  un
referent termal del sud d'Europa, potenciant les singularitats locals i apostant
de forma integral per la qualitat de vida, la innovació, l'educació i la salut com a
criteris claus del seu desenvolupament econòmic, social i territorial. 

El Pla Estratègic Horitzó 2025 dins la línia estratègica 2 de Desenvolupament
Social  defineix  com  a  missió  «convertir  Caldes  de  Montbui  en  un  poble
educatiu d'excel·lència que esdevingui un model de qualitat formativa a tots els
nivells, i en un plaça ment de referència pel que fa a la cohesió, l'equitat, la
inclusió social i la qualitat de vida, aprofitant i potenciant l’energia del seu teixit
associatiu,i apostant pel desplegament creatiu del seu capital humà». 

Dins d'aquesta línia estratègica una de les accions que es proposen «Caldes,
poble educador»,  és elaborar un projecte educatiu de poble, a través d'una
planificació sectorial específica, que estableixi les línies prioritàries per a una
educació de qualitat  que sigui l'eix al  voltant del qual gitin bona part de les
polítiques públiques municipals. L'objectiu d'aquesta acció seria :

 Definir  un  model  educatiu  de  poble  que  impregni  totes  polítiques
municipals

 Explotar i desenvolupar totes les possibilitats educatives de Caldes en
tots els àmbits

 Fer  realitat  l'aposta  per  un  model  educatiu  que  fomenti  i  possibilitat
l'educació al llarg de la vida

 Garantir un model educatiu de qualitat 
 Disposar d’una estratègia compartida
 Retenir població i atraure nous habitants
 Garantir una oferta formativa útil i de qualitat per als estudiants
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La Diputació de Barcelona ofereix suport tècnic als municipis de la província de
Barcelona per a la creació i desenvolupament de projectes educatius de poble
o ciutat, existint actualment a la província de Barcelona uns 60 municipis que
han elaborat el Projecte Educatiu de Ciutat o estan compromesos amb el seu
desenvolupament.

L'Ajuntament  ha  sol·licitat  a  la  Diputació  de  Barcelona  aquest  suport  per
l'elaboració del Projecte Educatiu de Ciutat. 

L’objectiu  general  d'aquest  suport  és  el  d’impulsar  el  Projecte  Educatiu  de
Ciutat (PEC), com un instrument de reflexió, debat i compromís per promoure
un model educatiu que permeti re definir la pròpia ciutat i llurs organitzacions
des d’un punt de vista educatiu, amb instruments conceptuals i metodologies
que permetin revisar, avaluar i reorientar les actuacions que escoles, entitats i
administracions duen a terme a la ciutat.
Es tracta, doncs, d’un projecte de ciutat, liderat i impulsat des de l’Alcaldia i en
el que la regidoria d’educació assumirà la Oficina Tècnica, com a organització
que donarà suport i possibilitarà el seu desenvolupament.

Fonaments de dret

Constitució Espanyola 

Art. 27.5: “Els poders públics garanteixen  el dret de tothom a l’educació.. Amb
la participació col·lectiva de tots els sectors afectats”. 

Estatut d’Autonomia de Catalunya 

Art.131.3.a : competència compartida de la Generalitat per la programació de
l'ensenyament, la seva definició i l'avaluació general del sistema educatiu.

TRLMRLC

Art 66.2 Els ens locals tenen competències en els àmbits de la participació
ciutadana, de l'autoorganització, de la identitat i la representació locals, de la
sostenibilitat  ambiental  i  la  gestió  territorial,  de  la  cohesió  social,  de  les
infraestructures  de  mobilitat,  de  la  connectivitat,  de  la  tecnologia  de  la
informació i de la comunicació, dels abastaments energètics i de la gestió de
recursos econòmics, amb l'abast que fixen aquesta Llei i la legislació sectorial
respectiva.

Art 66.3 o) La participació en la programació de l'ensenyament i la cooperació
amb l'administració educativa en la creació,  la construcció  i  el  manteniment
dels centres docents públics; la intervenció en els òrgans de gestió dels centres
docents  i  la  participació  en  la  vigilància  del  compliment  de  l'escolaritat
obligatòria.
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LEI 12/2009, del 10 de juliol, d'educació -LEC

Art 19 .Comunitat educativa i comunitat escolar
1. La comunitat educativa és integrada per totes les persones i les institucions
que intervenen en el procés educatiu. En formen part els alumnes, les famílies,
el  professorat,  els  professionals  d'atenció  educativa  i  el  personal
d'administració i serveis, l'Administració educativa, els ens locals i els agents
territorials i socials i les associacions que els representen, i també els col·legis
professionals  de  l'àmbit  educatiu,  l'associacionisme  educatiu,  les  entitats
esportives escolars i els professionals, empreses i entitats de lleure i de serveis
educatius.
Art 159 . Competències dels ens locals
3. Correspon als municipis:
a) Participar en les funcions que corresponen a l'Administració de la Generalitat
en els diferents aspectes del sistema educatiu i, especialment, en les matèries
següents:
Primer.  La  determinació  de  l'oferta  educativa  de  l'àmbit  territorial  pels
procediments establerts per reglament.

LLEI 3/1991, de 18 de març, de formació d'adults
Art 20.1.Les corporacions locals han d'elaborar plans locals de formació en  els
quals cal  expressar  les necessitats existents i futures i les iniciatives per a
resoldre-les. Els plans locals han de preveure la localització de les activitats.

Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i
l’adolescència

Article 13 .Foment i suport a l’educació 
4. El dret a l'educació, incloses les activitats extraescolars, esportives, de lleure
i les activitats culturals dels infants i els adolescents, ha de prevaler per damunt
de les pràctiques culturals, la tradició i la religió, i llurs manifestacions; aquestes
pràctiques no poden justificar en cap cas una discriminació, limitació o exclusió
d'infants i adolescents en el ple exercici d'aquest dret.

Article 34 Dret de participació

1. Els infants i  els adolescents tenen el  dret de participar plenament en els
nuclis  de  convivència  més immediats  i  en la  vida social,  cultural,  artística i
recreativa de llur  entorn.  Els  poders públics els  han d'oferir  les oportunitats
necessàries perquè s'incorporin progressivament a la ciutadania activa, d'acord
amb llur grau de desenvolupament personal.

2. Les administracions públiques han d'establir procediments destinats a recollir
les  opinions  dels  infants  i  els  adolescents  amb relació  a  les  polítiques,  les
normes, els projectes, els programes o les decisions que els afecten.
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Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer.  Manifestar  l'acord  d'iniciar  el  procés  per  a  l'elaboració  del  Projecte
Educatiu de Ciutat de Caldes de Montbui.

Segon. Manifestar el compromís polític de suport a l'elaboració i del Projecte
Educatiu  de  Ciutat  per  al  curs  2016-2017  i  donar-hi  continuïtat  en  anys
posteriors per al seu desplegament.

4.  APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONVENI AMB EL CONSORCI PER A
LA GESTIÓ  DELS  RESIDUS  DEL  VALLÈS  ORIENTAL  FINS  AL  31  DE
DESEMBRE  DE  2016.  EXPEDIENT  TX103-2012-313  DE  SERVEIS
TERRITORIALS.

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

No hi ha intervencions.

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

Identificació de l’expedient

Expedient  número  TX103-2012-313  relatiu  a  la  pròrroga  del  conveni  pel
finançament  addicional  del  servei  de  recollida  selectiva  de les  fraccions  de
vidre, paper, cartró i envasos lleugers.

Antecedents

1. La Comissió Executiva del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès
Oriental, va aprovar la signatura i el contingut d'un conveni amb l'Ajuntament de
Caldes de Montbui, que té per objecte el  contingut addicional del servei de
recollida selectiva de les fraccions de vidre, paper cartró i envasos lleugers.

La clàusula sisena d'aquest conveni estableix que el conveni entra en vigor des
de l'inici del servei i estén els seus efectes fins el 31 de desembre de 2010,
essent susceptible de pròrroga expressa per anualitats successives.

2.  L'ajuntament  de  Caldes  de  Montbui  està  interessat  en  prorrogar  aquest
conveni fins al 31 de desembre de 2016.
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3. La Comissió Executiva del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès
Oriental va modificar la pròrroga, aprovada per la Comissió Executiva el 4 de
desembre  de  2015,  del  conveni  pel  finançament  addicional  del  servei  de
recollida selectiva de les fraccions de vidre, paper cartró i envasos lleugers fins
al 31 de desembre de 2016.

4. El tècnic de medi ambient, en data 11 de juliol de 2016, ha emès un informe
en relació amb la renovació d'aquest conveni que literalment diu:

“Motiu:  Registre  d'entrada 7934 de 7 de juliol  de 2016.  Notificació d'acord de la  Comissió
Executiva del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental relatiu a aprovar la
signatura  i  el  contingut  d'un  conveni  amb l'Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui,  que té  per
objecte el finançament addicional del servei de recollida selectiva de les fraccions vidre, paper i
cartró i envasos

INFORME

El servei s'ha vingut prestant des de l'1 de març de 2010 quan es va iniciar la recollida porta
per porta a els Saulons i s'hi van col·locar més àrees de contenidors al carrer per la recollida de
les fraccions paper i cartró, vidre i envasos.

En data 31 de gener de 2011 i  1 de desembre de 2014 es van incrementar les àrees de
contenidors  al  carrer  a  resultes  de  l'inici  de  les  recollides  porta  per  porta  el  2011  a  les
urbanitzacions de Can Maspons, Lledoners i Can Regassol i el 2014 a les urbanitzacions de
Torre Negrell, Can Valls i Font dels Enamorats.

Segons figura a la notificació, la previsió de costos per aquest any 2016 és de 12.901'90 euros.
Aquesta és una despesa de recollida de residus: aplicació pressupostària 31 1621 22799.

A final  d'any  caldrà  una  regularització  en  funció  de  la  quantitat  real  d'envasos  recollida.
Quantitat que determina el cost de transferència d'envasos i per tant pot modificar l'estimació
de costos.

A data d’avui  els  contenidors continuen essent  necessaris,  continuen donant  servei  en els
mateixos punts i Serveis Ambientals del Vallès Oriental continua prestant el servei de recollida i
transport dels residus i per tant el pacte segon del conveni es compleix.”

5.  A l'expedient  administratiu  hi  consta el  document  de  Retenció  de  Crèdit
signat  per  la  interventora,  el  qual  acredita  que  hi  ha  suficient  consignació
pressupostària  per  atendre  la  despesa  que  es  detalla  a  la  part  dispositiva
d'aquest acord.

6. L'informe jurídic acredita la legalitat de la proposta.
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Fonaments de dret

-  Article  88  de la  Llei  30/92,  de  26 de  novembre,  de  Règim jurídic  de  les
administracions públiques i del procediment administratiu comú que preveu que
les  Administracions  Públiques  podran  celebrar  acords,  pactes,  convenis  o
contractes amb persones tant de dret públic com privat, sempre que no siguin
contraris a l’Ordenament Jurídic ni tinguin per objecte matèries no susceptibles
de transacció i tinguin per objecte satisfer l'interès públic que tenen encomanat.

- Article 273.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
que preveu que els ens locals puguin concertar els contractes, els pactes i les
condicions que considerin adequats, sempre que no siguin contraris al interès
públic, a l’ordenament jurídic  o als principis de la bona administració, i els han
de  complir  d’acord  amb  llur  contingut,  sens  perjudici  de  les  prerrogatives
establertes, i s’escau, a favor dels dits ens. 

- Article 66.3 lletres f) i h) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya que regula les competències municipals.

- Acord del Ple municipal d’organització del cartipàs municipal 2015-2019.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer.   Aprovar la pròrroga del  conveni amb el  Consorci per a la gestió dels
residus del Vallès Oriental,  que té per objecte el  finançament addicional del
servei de recollida selectiva de les fraccions de vidre, paper cartró i envasos
lleugers fins al 31 de desembre de 2016 d'acord amb l'addenda que va aprovar
la Comissió Executiva del  Consorci  per a la Gestió dels Residus del  Vallès
Oriental.  

Segon.  Aprovar  el  document comptable de retenció de crèdit  per import  de
12.901,90 euros a nom del  Consorci  per a la gestió dels residus del Vallès
Oriental, en concepte del  contingut addicional del servei de recollida selectiva
de  les  fraccions  de  vidre,  paper  cartró  i  envasos  lleugers  fins  al  31  de
desembre  de  2016,  a  càrrec  de  l'aplicació  pressupostària  31  1621  22799
"recollida de residus".

Tercer. Comunicar aquests acords al Consorci per a la gestió dels residus del
Vallès Oriental.
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5.  APROVAR LA VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTIC MUNICIPAL DE CALDES
DE  MONTBUI  REFERENT  AL  SISTEMA  DE  COMUNICACIONS  DE  LA
XARXA VIÀRIA TERRITORIAL IV CINTURÓ (CLAU CR), QUE INCORPORA
LES PRESCRIPCIONS PRIMERA I SEGONA IMPOSADES EN L'ACORD DE
LA CTUB  DE  22  DE  JULIOL  DE  2015. EXPEDIENT  TP202-2014-2  DE
SERVEIS TERRITORIALS.

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

Pren la paraula la senyora Mata:
Malgrat el nostre posicionament en relació amb el Quart Cinturó sigui contrari al
seu  desenvolupament,  entenem  que  aquesta  modificació  desfecta  o  afecta
menys al territori de Caldes. Per això el nostre vot serà l'abstenció.

Pren la paraula el senyor Personat:
«Al més important són els informes que es demanen a l’ACA, a Carreteres i a
l'òrgan  ambiental,  ja  que  les  altres  recomanacions  varen  ser  retirades  per
l'acceptació de les nostres al·legacions. 
Les  altres  incorporacions  dels  punts  són  més  que  res  suggerències,  per
exemple, atenuar l'impacte que es pot produir quan s’acaba la zona industrial i
comença la zona agrícola ramadera, per tal que no siguin molt  subtades.»

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

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

Identificació de l’expedient

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

Antecedents

1.  El  Ple  de l'Ajuntament,  en  sessió de  data  27 de novembre de 2014,  va
acordar  aprovar  inicialment la  modificació  puntual  del  Pla  d'ordenació
urbanística municipal vigent (POUM) referent al sistema de comunicacions de
la xarxa viària territorial corresponent al IV Cinturó (Clau CR).
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2. El Ple de l'Ajuntament en sessió de data 29 de gener de 2015 va acordar
l'aprovació provisional d'aquesta modificació puntual del POUM. 

3. El Ple de l'Ajuntament en sessió de data 26 de març de 2015 va acordar la
verificació  del  text  refós d'aquesta  modificació  puntual  del  POUM referit  en
l'apartat següent d'aquesta memòria.

4. La Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona (CTUB), en sessió de data
22  de  juliol  de  2015,  va  acordar  suspendre  l'aprovació  definitiva d'aquesta
modificació puntual fins a la presentació d'un  text refós que incorporés, entre
altres, les prescripcions següents:

1. Cal  recaptar  informes  del  Servei  Territorial  de  Carreteres,  de  l'Agència
Catalana de l'Aigua i de l'òrgan ambiental.

2. En relació amb als sectors urbanitzables desafectats, cal suprimir la darrera
part dels articles 290.2.e i 291.1 de les respectives fitxes urbanístiques.

3. En relació als sòls urbans residencials desafectats, cal tractar la modificació
com a actuació de transformació urbanística de dotació, que implica establir la
cessió  del  15%  de  l'increment  d'aprofitament  urbanístic  en  el  tràmit  de
concessió de llicència i preveure, en l'àmbit de la modificació, un increment de
sistemes  d'espais  lliures  segons  l'article  100.4  del  Text  refós  de  la  Llei
d'urbanisme,  en els  termes exposats en la  part  valorativa  de l'informe.  Així
mateix, la modificació ha d'incloure les especificacions que es determinen en
l'article 99 del Text refós de la Llei d'urbanisme.

4. Pel  que  fa  als  sòls  urbans  industrials  desafectats,  cal  mantenir  el  caràcter
inedificable de l'espai actualment qualificat amb la clau CR* i regular la definició
de les tanques en relació al sòl no urbanitzable amb l'objectiu de permetre una
correcta transició entre ambdues classes de sòl. Així mateix, caldria mantenir la
condició d'edificabilitat d'aquest franja en 0,75 m²st/m²sl que estableix l'article
236, o bé tractar l'increment de sostre com a actuació aïllada de dotació, en els
termes de l'anterior prescripció. Així mateix, la zona verda situada a la cruïlla
entre el carrer les Borges Blanques i el carrer Bonastre s'hauria d'estendre fins
el límit amb el sòl urbanitzable, ocupant tota la parcel·la de forma coherent al
seu caràcter inedificable.

5. Contra l'anterior acord de la CTUB, l'Ajuntament va formular el requeriment
previ al recurs contenciós administratiu a què es referix l'article 44 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

6. Mitjançant resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat de data 25 d'abril
de 2016 es va  estimar el requeriment formulat per l'Ajuntament de Caldes de
Montbui, contra l'acord de la CTUB de 22 de juliol de 2015 i es va concloure el
següent:

 Eliminar les prescripcions 3 i 4 de l'acord impugnat
 Mantenir la suspensió de l'aprovació definitiva de la modificació puntual

tramitada fins a la presentació d'un text refós que incorpori la resta de
prescripcions imposades en l'acord de la CTUB de 22 de juliol de 2015.
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7. L'objecte d'aquest text refós és incorporar en l'expedient i en el document les
prescripcions primera i segona imposades en l'acord de la CTUB de 22 de juliol
de 2015, concretament les següents:

1. Cal  recaptar  informes  del  Servei  Territorial  de  Carreteres,  de  l'Agència
Catalana de l'Aigua i de l'òrgan ambiental.

2. En relació amb als sectors urbanitzables desafectats, cal suprimir la darrera
part dels articles 290.2.e i 291.1 de les respectives fitxes urbanístiques.

En relació  amb la  prescripció  primera  i  d'acord  amb les  determinacions de
l'apartat 11 d'aquesta memòria, s'introdueix en el redactat de l'article 173 de la
normativa urbanística de la modificació les condicions indicades en l'informe del
Director General d'Infraestructures de Mobilitat Terrestre de data 5 de juliol de
2016. 

En relació amb la prescripció segona, seguint les directrius de l'acord de la
CTUB, s'ha suprimit la darrera part del redactat dels articles 290.2.e i 290.1 de
la normativa urbanística.

8. L'informe jurídic acredita la legalitat de la proposta.

Fonaments de dret

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

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

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Aprovar la verificació del Text refós de la modificació puntual del Pla
d’ordenació urbanístic municipal de Caldes de Montbui referent al sistema de
comunicacions de la xarxa viària territorial IV cinturó (clau CR), que incorpora
les prescripcions primera i segona imposades en l'acord de la CTUB de 22 de
juliol de 2015.

Segon. Trametre a la Comissió d’Urbanisme de Barcelona el document del text
refós  de  la  modificació  puntual  del  Pla  d’ordenació  urbanístic  municipal  de
Caldes de Montbui,  referent al  sistema de comunicacions de la xarxa viària
territorial IV cinturó (clau CR), degudament diligenciat, per a la seva aprovació
definitiva.
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6.  CONEIXEMENT DE COMUNICACIONS OFICIALS I  CONEIXEMENT DE
DECRETS D'ALCALDIA.

Des del número 000351, de data 28 de juny de 2016, fins al número 000377,
de data 11 de juliol de 2016.

7. MOCIONS D'URGÈNCIA

La senyora Alexandra Redondo Ibáñez, regidora de Som Caldes, s'incorpora a
la sessió plenària.

8. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

Pren la paraula l'alcalde:
«Paso la paraula al senyor Pineda.»

Pren la paraula el senyor Pineda:
«Vull  aprofitar  aquesta  ocasió  per  convidar  als  regidors  de  Caldes  i  a  la
ciutadania  el  dissabte  que ve  a les  12 del  migdia  farem la  presentació  del
documental de la memòria oral dedicat a la guerra civil  i estarà marcat pels
actes de conmemoració. El dissabte a les 12 del migdia a la sala de plens.

Pren la paraula el senyor Martínez:
«Bon vespre. Segons el projecte inicial que estava previst de les obres de Font
i Boet que s'està fent hi ha havia previst unes mides de posar llambordes i la
veritat és que s’estan posant 50 centímetros menys de llandordes.
També voldria felicitar-vos pel  desenvolupament de l'Escaldarium perquè ha
sigut un èxit.
M'agradaria saber si seria possible tenir l'estudi econòmic sobre les despeses
de l'Escladarium i els beneficis que es consideren que es generen.»

Pren la paraula la senyora Millan:
«És una pregunta sobre la neteja després de l'Escaldarium, entenem que hi ha
accions d'incivisme com gots tirats, però passats cinc dies creiem que és temps
suficient per netejar-se els carrers col.lindants.
L'altra pregunta és que en l'anterior Ple que vem tractar els pressupostos unes
de les peticions ers que fosin més participatius amb l'oposició, que tinguessim
més temps per consultar les dades i l'any passat la proposta que es va fer era
que a partir del juliol es començaria a enviar documentació per poder tractar-la,
ha passat el juliol, entenem l'agost, però que si pugués ser al més de setembre,
si pugués ser, tenir documentació per podre tractar el pressupost.»

Pren la paraula l'alcalde:
«Si  no  tenim més preguntes  passariem a  les  respostes.  Començem per  la
pregunta de Font i Boet.»
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Pren la paraula el senyor Personat:
«Si  vostès em pregunta sobre les llambordes hem de pensar que no és al
mateix asfaltar que col·locar aquestes llambordes, de totes formes per tapar el
carrer ha d'estar el terre molt assentat. Per les connexions d'aigua i llum, hem
tingut uns petits problemes perquè els equips de l'aigua són els que són i a
més a més si  tenen una urgència havien de marxar  a  solucionar  aquestes
urgències. Avui acaben de treure els llums i l'enllumenat públic ja funcionarà.
Ara ja començarem a posar llambordes, tot i així, insisteixo, costen de col.locar
perquè són molt gran. I no són de bona qualitat, són molt irregulars.»

Pren la paraula l'alcalde:
«Hi ha dos preguntes que respondrà el senyor Marañés.»

Pren la paraula el senyor Marañés:
«Sobre  l'estudi  econòmic  comentar  que  fa  escàs  un  mes  vam  tancar  la
subvenció amb la  Diputació  on realitzarem a part  de l'Escaldàrium diverses
fires més de Caldes per veure l'impacte econòmic que reporten en la població.
Sobre els pressupostos si faig memòria crec que el dia 28 ens hem de tornar a
reunir per la Comissió de Comptes i allà aprofitarè per donar-vos els primers
números  per parlar de cara al pressupostos.»

Pren la paraula el senyor Mauri:
«Bona tarda a tothom. Comparteixo les queixes que van haver-hi respecte la
neteja de l'Escaldarium. Vam preparar el mateix dispositiu que l'any passat i
l'altre, ja que en teoria no va haver-hi cap queixa. Tenim pendents reunions
amb els equips de neteja  i volem reforçar aquest dispositiu i demanar neteja
amb  aigua,  intentarem  que  no  torni  a  passar  el  tema  dels  gots,  ect...  El
dispositiu d'aquest any no va ser tan eficient.»

L’alcalde aixeca la sessió a les 20 hores i 24 minuts, de la qual cosa, com  a
secretària gral., estenc aquesta acta.

La secretària gral.  Vist i plau
L’alcalde

Maria Remei Sala Leal         Jordi Solé i Ferrando
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