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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió

Núm.:  3 / 2016
Caràcter: Ordinari 
Data: 25 de febrer de 2016
Horari: 20’00 hores 
Lloc: Sala de Plens

Assistents

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

Alexandra Redondo Ibáñez, regidora 
Anna Mata Domènech, regidora

Francesc Coral Prades, regidor 
Maria Dalmau Xalabarder, regidora 

Francisco Javier Ortega Guillén, regidor
Carla Millán Peñaranda, regidora 

Franscisco Martínez Boluda, regidor 

Montserrat Romano Bosch, regidora 

Secretari

Maria Remei Sala Leal, secretària gral.

Interventora
Gemma Riera Termes, interventora
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Ordre del dia

1.  Aprovar  els  esborranys  de  les  actes  de  les  sessions  plenàries
següents:

 1.1 Sessió plenària extraordinària de data 21 de gener de 2016.
 1.2 Sessió Plenària ordinària de data 28 de gener de 2016.

2. Aprovar l’Acta de la Mesa de Negociació entre els representants del
personal  de  l’Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui  (Comitè  d’Empresa  i
Junta de Personal) i  els representants delegats de l’Administració, acta
número, 1, de 4 de febrer de 2016. 

3. Aprovar l’Acta de la Mesa de Negociació entre els representants del
personal  de  l’Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui  (Comitè  d’Empresa  i
Junta de Personal),  els sindicats d'UGT i de CCOO, i els representants
delegats de l’Administració, de 9 de febrer de 2016.

4.  Aprovar  l'adhesió  de  l’Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui  al  Pacte
Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona per tal de ser-ne soci i
poder-ne formar part en els termes previstos als Estatuts de l'Associació
Pacte  Industrial  de  la  Regió  Metropolitana  de  Barcelona.  Expedient
número 1.5/2016 de Foment Econòmic.

5.  Aprovar  provisionalment  la  modificació  puntual  de  la  normativa
urbanística del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal pel que fa a l'àmbit
de la zona de serveis tècnics de transport (Clau A10). Expedient número
TP202-2015-19 de Serveis Territorials.

6.  Aprovar  la  revisió  de  preus  del  contracte  de  serveis  de  recollida  i
transport de residus municipals de l’Ajuntament de Caldes de Montbui pel
període que va de l’1 de juliol de 2015 al 30 de juny del 2016.  Expedient
número TC204-2013-18 de Serveis Territorials.

7. Donar compte del Decret d’Alcaldia número 000982/2015, dictat en data
30 de desembre de 2015, d'organització del cartipàs municipal 2015-2019,
expedient G1215-2015-000002 de Serveis Generals.

8. Donar compte del Decret dictat en data 22 de gener de 2016 pel Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, pel qual es disposa que és ferma la
Sentència  relativa  al  recurs ordinari  447/2010 Secció:  T,  interposat  per
l'Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui  contra  el  Departament  de  Política
Territorial  i  Obres  Públiques  de  la  Generalitat  de Catalunya,  expedient
Contenciós número 2010_115 de Secretaria.
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9. Donar compte de l'acord referent a les Sentències dictades en relació
amb  el  recurs  contenciós  administratiu  núm.  175/2011  Secció  1A,
interposat  per  RESIDENCIAL  CAN  VALLS  SL  contra  l'Ajuntament  de
Caldes de Montbui, expedient contenciós número 2011_120 de Secretaria.

10.  Donar  compte de  l’acord  pel  qual  es  va  resoldre  aprovar  les
obligacions trimestrals de subministrament d’informació corresponent al
4t. trimestre de 2015 de les entitats que formen la Corporació Local, el
qual  s'ha  transcrit  anteriorment.  Expedient  número  27/2015  de  l’Àrea
Econòmica.

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

12. Mocions d'urgència

Moció  que  presenten  els  grups  municipals  del  PSC  i  Som  Caldes  de
suport als treballadors/es processats i per la derogació de l'article 315.3
del codi penal.

13. Precs, preguntes i interpel·lacions

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Bé, bon vespre a tothom, anem a iniciar el ple ordinari corresponent al mes de
febrer, demanaria que ens poséssim de peus per fer un minut de silenci en
memòria de la Mónica Fernández, l'esposa del regidor Xavi Ortega.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Xavi, en nom de tot el Consistori el nostre condol, la nostra solidaritat i, com ja
et vaig dir en el seu moment, estem a la teva disposició pel que puguem ajudar-
te.»

Pren la paraula el senyor Ortega:
«Bé, gràcies, bona nit, mira que porto anys davant d'aquest micròfon, però em
sembla que mai ha estat tan trist parlar com avui, no? En nom meu i de la meva
família volia agrair a tots, a títol personal, les mostres de condol, així com les
mostres de condol rebudes dels grups municipals, i així com dels treballadors
de l'empresa, que també a títol personal han mostrat el seu condol i com el
comitè d'empresa que també ho va fer, evidentment ho agraeixo i sobretot el
respecte que heu tingut cap a mi. Moltes gràcies.»
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0. Incorporar d’urgència un punt dins de l’ordre del dia.

L’alcalde proposa que es voti la urgència d’un punt per incorporar-lo a l’ordre
del dia d’aquesta sessió, essent aquest el següent:

-  APROVAR  L’ACTA  DE  LA  MESA  DE  NEGOCIACIÓ  ENTRE  ELS
REPRESENTANTS DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE CALDES DE
MONTBUI  (COMITÈ  D’EMPRESA  I  JUNTA  DE  PERSONAL),  ELS
SINDICATS D'UGT I DE CCOO, I ELS REPRESENTANTS DELEGATS DE
L’ADMINISTRACIÓ, DE 9 DE FEBRER DE 2016.

El Ple, per  unanimitat dels presents [17 vots favorables dels membres dels
grups municipals  d’ERC (9);  SOM CALDES (2);   CiU (2);  del  PSC (2);  UP
CALDES (1) i del PPC (1)], acorda la incorporació del punt a l'ordre del dia.

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

1.1 SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA  DE DATA 21 DE GENER
DE 2016.

1.2 SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE DATA 28 DE GENER DE 2016.

No hi ha intervencions.

El  Ple,  per unanimitat  dels  presents [17 vots  favorables dels membres dels
grups municipals  d’ERC (9);  SOM CALDES (2);   CiU (2);  del  PSC (2);  UP
CALDES (1) i del PPC (1)], aprova els esborranys de les actes de les sessions
de 21 de gener de 2016 i 28 de gener de 2016.

2.  APROVAR  L’ACTA  DE  LA  MESA  DE  NEGOCIACIÓ  ENTRE  ELS
REPRESENTANTS DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE CALDES DE
MONTBUI  (COMITÈ  D’EMPRESA  I  JUNTA  DE  PERSONAL)  I  ELS
REPRESENTANTS DELEGATS DE L’ADMINISTRACIÓ, ACTA NÚMERO, 1,
DE 4 DE FEBRER DE 2016.

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, Vicenç Personat.»
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Pren la paraula el senyor Personat:
«Gràcies senyor  alcalde, bona nit,  bon vespre a tots.  En primer lloc voldria
agrair la disposició i l'actitud que ha tingut el nou comitè per arribar a aquests
acords.
Agrair l'actitud no vol dir que hagi sigut menys dur, perquè no ho ha estat ... ha
estat una negociació com totes les negociacions, però l'actitud que han mostrat
ha estat la predisposició d'arribar a acords i això nosaltres ho hem d'agrair.
Aquest punt passem a l'aprovació del fons d'acció social que tenim pendent del
2015, els fons d'acció social es paguen durant l'any i hi ha un pressupost de
10.000 euros, al qual s'arriba als 10.000 euros, evidentment es deixa per l'any
següent, segon l'acord de condicions. Com que hi ha hagut un romanent en el
capítol 1, hem arribat a l'acord de poder-ho pagar tot fins al 31 de desembre.
Per tant, pagant aquesta quantitat, quedarà liquidat el Fons Social envers els
empleats de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, gràcies.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, hi ha alguna pregunta? Alguna intervenció sobre aquesta qüestió?
No? Doncs passem a la votació.»  

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

            
                 ACORDA:

   
Identificació de l’expedient

Expedient relatiu l’aprovació de l’Acord de la Mesa de Negociació de 4 de febrer de
2016,  referent  a  l’aprovació  del  pagament  dels  imports  del  fons  d’acció  social
pendents a 31 de desembre de 2015.

Antecedents

I. A data 31 de desembre de 2015, hi ha un import total de 4.283,66.- euros, més
1.382,11.-  euros  corresponents  a  seguretat  social,  pendent  d’abonar,  com  a
conseqüència  que  durant  l’any  2015  s’ha  exhaurit  l’import   màxim  a  abonar  de
10.000,00.- que determina l’Acord de Condicions de treball comunes dels empleats
públics de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, el qual disposa, en el seu article 24.2)
que ”L’Ajuntament destinarà a aquesta partida un import de 10.000.- euros, la qual
s’incrementarà anualment d’acord amb la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.
En cas que la partida s’exhaureixi  sense fer front a totes les peticions aquestes
s’abonaran en el pressupost de l’any següent.”

II. En el pressupost municipal de l’any 2015, hi ha suficient consignació pressupostà-
ria per fer l’abonament dels l’imports pendents del fons d’acció social el qual és de
4.283,66.- euros, més 1.382,11.- euros corresponents a seguretat social.
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III. La Mesa de Negociació entre els representants del personal de l’Ajuntament de
Caldes  de  Montbui  (Comitè  d’Empresa  i  Junta  de  Personal)  i  els  representants
delegats de l’Administració, va acordar “que totes les despeses socials de l’any 2015
pendents de pagament per haver esgotat l’aplicació pressupostària es paguin com a
conseqüència del sobrant pressupostari de l’Ajuntament de 2015.

Fonaments de dret

Article 37.1.e) del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsics de l’Empleat Públic.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Aprovar l’Acta de la Mesa de Negociació entre els representants del personal
de l’Ajuntament de Caldes de Montbui (Comitè d’Empresa i Junta de Personal) i els
representants delegats de l’Administració, acta número 1 de 4 de febrer de 2016,
que s’adjunta a l’expedient.

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

3.  APROVAR  L’ACTA  DE  LA  MESA  DE  NEGOCIACIÓ  ENTRE  ELS
REPRESENTANTS DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE CALDES DE
MONTBUI  (COMITÈ  D’EMPRESA  I  JUNTA  DE  PERSONAL),  ELS
SINDICATS D'UGT I DE CCOO, I ELS REPRESENTANTS DELEGATS DE
L’ADMINISTRACIÓ, DE 9 DE FEBRER DE 2016.

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 de nou al regidor Vicenç Personat.»

Pren la paraula el senyor Personat:
«Bé, aquest punt és el punt del calendari de les hores a treballar durant tot
aquest curs, tot aquest any 2016, no? 
Com he dit abans, hem arribat a un acord amb els sindicats, s'ha tancat i en
principi  si  hi  ha  algun  dubte  el  podem  aclarir,  queda  prou  especificat  en
l'expedient els punts que s'han aprovat i el per què s'ha aprovat.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, intervencions? Sí? Senyora Millan.»
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Pren la paraula la senyora Millan:
«Bon vespre a tothom, bé, ens alegrem de veure que la relació entre el Comitè
i Ajuntament és molt més fluida que potser havia estat en altres moments, per
tant ho celebrem. L'únic punt que sí que creiem, tot i que al ser una modificació
de la mesa general de negociació ja s'enten que durarà uns anys, seria que
proposem que les modificacions tant de temes d'horaris com de dies laborals o
de calendaris, sempre s'intentessin fer abans d'acabar l'any, en lloc de a l'inici
d'any,  perquè pugessin ser factibles molt abans, és l'única consideració que
volíem fer.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, senyor Personat.»

Pren la paraula el senyor Personat:
«Sí,  evidentment,  té  tota  la  raó.  La  relació  és  molt  més  fluida  que  era,  i
evidentment també s'ha de fer el calendari laboral abans de final d'any, però hi
ha hagut la condició,hi ha hagut l'inconvenient, inconvenient no, hi ha hagut el
fet que hi ha hagut eleccions sindicals i hi ha hagut altres prioritats en aquests
moments que s'havien de tractar, i això com que de fet estava gairebé, no sé,
però estava bastant avançat, l'últim punt ens vam encallar una miqueta, però
estava bastant avançat i per això s'ha retrassat una miqueta, de totes formes,
tenim tot l'any per recuperar-ho, gràcies.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, si no hi ha més intervencions? Passem a la votació.»    

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

                 ACORDA:
Identificació de l’expedient

Expedient  relatiu  l’aprovació  de  l’Acord  de la  Mesa de Negociació  de  9  de
febrer  de 2016,  referent  a  l’aprovació  de  la  modificació  de l’Acord sobre  la
jornada de treball de 9 de maig de 2013.

Antecedents

Únic. La Mesa General de Negociació entre els representants del personal de
l’Ajuntament de Caldes de Montbui, Comitè d’Empresa i Junta de Personal,  els
sindicats  UGT  i  CCOO,  i  els  representants  delegats  de  l’Administració,  va
acordar modificar l’Acord sobre la jornada de treball de 9 de maig de 2013.

Fonaments de dret
Article  37.1.i)  del  Reial  Decret  Legislatiu  5/2015,  de  30  d’octubre,  pel  qual
s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsics de l’Empleat Públic.
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Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Aprovar l’Acta de la Mesa de Negociació entre els representants del
personal de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, Comitè d’Empresa i Junta de
Personal,  els  sindicats  UGT  i  CCOO,  i  els  representants  delegats  de
l’Administració, de 9 de febrer de 2016 que s’adjunta a l’expedient.

Segon. Publicar aquest acord al tauler d’edictes de l’Ajuntament de Caldes de
Montbui,  a  la  web  municipal  i  a  la  intranet  corporativa  i  trametre’l  al
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, pel seu degut registre i
constància i publicació.

4. APROVAR L'ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI
AL  PACTE  INDUSTRIAL  DE  LA  REGIÓ  METROPOLITANA  DE
BARCELONA PER TAL DE SER-NE SOCI I PODER-NE FORMAR PART EN
ELS  TERMES  PREVISTOS  ALS  ESTATUTS  DE  L'ASSOCIACIÓ  PACTE
INDUSTRIAL  DE  LA  REGIÓ  METROPOLITANA  DE  BARCELONA.
EXPEDIENT NÚMERO 1.5/2016 DE FOMENT ECONÒMIC.

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 Marañés.»

Pren la paraula el senyor Marañés:
«Sí, bon vespre, simplement comentar que el Pacte de la Regió Metropolitana
està format per uns cinquanta municipis,  també hi ha la Diputació, diferents
agents  econòmics  com  pot  ser  Foment,  Pimec  o  Cecot  i  trobem  els  dos
sindicats principals  que són UGT i  CCOO, també hi  tenim una trentena de
col·laboradors externs, com universitats diverses. Llavors, està format des de
l'any  1997  i  és  una  agrupació  comú  de  debat  i  treball  i  bàsicament  ens
generarà moltes sinèrgies per poder després aplicar polítiques econòmiques de
l'Ajuntament.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, intervencions en aquest punt? N'hi ha diverses, anem de menys a
més, senyora Romano.»
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Pren la paraula la senyora Romano:
«Gràcies senyor alcalde, bona nit, bé nosaltres, vist l'expedient, entenem que
podem treure coses positives si utilitzem bé l'eina, no? I creiem que s'ha de
utilitzar bé, i que pot ser per millores econòmiques i per millores a l'atur i dels
nostres petits empresaris també del municipi, per tant nosaltres donarem un vot
de confiança al govern i que facin una bona utilització d'aquesta eina. Per tant
el nostre vot serà favorable, gràcies.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, senyor Martínez.»

Pren la paraula el senyor Martínez:
«Bona nit senyor alcalde, doncs el nostre vot serà favorable, de totes formes
volia fer simplement una petita crida d'atenció, en la Comissió Informativa la
veritat és que vaig quedar una mica parat perquè realment d'aquest punt no
se'ns va informar. Vull dir, no se sabia ben bé què era, quines podien ser les
coses positives, ni quines negatives, de fet l'única raó que el senyor Marañés,
bé, no recordo si va ser precisament vostè? O algun altre company? Que va dir
que pel que costa estar aquí, eren cinc-cents i escaig, doncs millor ser-hi que
no ser-hi, no?
Evidentment millor ser-hi que no ser-hi, però bé, m'agradaria que en properes
Comissions Informatives sobre aquests temes ens poguéssiu informar, que per
això estan, gràcies.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, senyora Millan.»

Pren la paraula la senyora Millan:
«Nosaltres votarem a favor, perquè estem d'acord que cal un moviment unitari
que vagi  des d'institucions,  universitats,  moviments  sindicals  i  la  part  de  la
patronal,  pel  desenvolupament  econòmic,  aquí  també  esperem  que
l'Ajuntament  de  Caldes  sigui  de  la  part  institucional  més  arriscada  i  més
capdavantera que busqui també introduir des dels models més tradicionals com
els models més novedosos o moderns de l'àmbit de la reindustrialització, ja que
tenim una situació actual on crec que queda palpable que la zona del Vallès
Oriental  està  patín  un  problema  amb  la  seva  indústria,  tenim  casos  com
Bacardi, tenim casos com Valeo, tenim casos com Autoliv, i cal que ajuntem
forces per intentar canviar aquest moment que vivim, no? 
Aleshores estem a favor  i  esperem que vinguin  bones propostes  de la  ma
d'aquesta participació.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, senyor Coral.»
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Pren la paraula el senyor Coral:
«Gràcies, bona nit, bé, només volem posar de manifest que també estarem a
favor d'aquest Pacte Industrial de la Regió Metropolitana, bàsicament perquè
tot  el  que  sigui  unir  esforços  i  fomentar  el  desenvolupament  econòmic  del
territori és positiu. Només uns matís per això i és que no ens acomodem en el
fet  que hi  hagi  diferents  plataformes o organismes com l'Eix  de  la  Riera  o
aquest  mateix Pacte Industrial  que treballa pel  foment del  desenvolupament
econòmic del territori i que també des de la pròpia regidoria i àrea siguem pro
actius i tirem endavant polítiques en aquest sentit, gràcies.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, per Som Caldes, senyora Redondo.»

Pren la paraula la senyora Redondo:
«Bé, bona nit. Nosaltres, com bé comentava en Francesc, també trobem que a
la Comissió Informativa va haver-hi poca informació, no obstant això, clar, vull
dir, va haver-hi poca informació concreta, no? Després nosaltres també ho hem
estat mirant i és una mica el que comentaves de sinèrgies que també ho vam
dir, i hem preguntat també a altres ajuntaments, per veure coses concretes com
havia servit aquest pacte i així, i la veritat és que ningú ens havia sapigut dir
massa per què servia, no? No obstant això confiem que pugui servir per Caldes
i en aquest sentit donem un vot de confiança.
El que sí demanaríem és que de cara a l'any que ve, amb una revisió, com els
pagaments em sembla que són anuals, de cara a l'any que ve es revisés, tot i
que és  poc import,  potser  aquest  import  es  pot  dedicar  a  una altra  cosa i
avaluéssim si ha servit, o no? I si no ha servit, marxar i en el cas que serveixi,
perfecte i endavant, i continuem.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Molt bé, doncs gràcies per les intervencions, passarem 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 (2);
del PSC (2); d'UP CALDES (1) i del PPC (1) i 2 abstencions de SOM CALDES
(2)],

                 ACORDA:
Identificació de l’expedient

Expedient número 1.5/2016 de Foment Econòmic, relatiu a l'adhesió al Pacte
Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona.

Antecedents

1. L'Ajuntament de Caldes de Montbui des de ja fa anys promou polítiques i
actuacions  destinades  al  desenvolupament  econòmic,  a  la  promoció  de
l'ocupació,  al  suport  de  les  iniciatives  emprenedores  i  la  innovació,  entre
d'altres.
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2. El Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona és una associació
territorial,  formada  per  administracions  locals,  organitzacions  sindicals,
empresarials i un conjunt d'entitats i organismes vinculats al desenvolupament
econòmic, a la promoció de l'ocupació  i de la innovació, que va néixer a finals
del 1997, amb la voluntat d'agrupar en un espai comú de debat i de treball els
principals agents implicats en la dinàmica econòmica, la formació i l'ocupació a
la regió metropolitana.

3.  Atès  que  l’objectiu  del  Pacte  Industrial  és  buscar  la  implicació  dels
empresaris, els sindicats i el conjunt de la societat per recolzar les iniciatives
emprenedores  i  potenciar  el  teixit  productiu  existent  en  la  concentració
industrial i de serveis de la regió metropolitana.

4.  Atès  que el  Pacte  Industrial  elabora  treballs  i  fa  propostes  concretes en
matèria de formació, activitat econòmica, mobilitat i innovació i que orienta la
seva  acció  d’acord  amb  els  principis  de  concertació  entre  administracions
públiques  i  agents  socials  i  econòmics  del  territori,  per  una  banda,  i  de
complementarietat amb altres iniciatives del territori, per una altra.

5. Atès que l’Ajuntament de Caldes de Montbui promou des de ja fa temps
actuacions encaminades dins dels  mateixos  objectius que proposa el  Pacte
Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona.

6.  D'acord  amb  els  Estatuts  de  l'Associació  Pacte  Industrial  de  la  Regió
Metropolitana de Barcelona, l'Ajuntament de Caldes de Montbui es troba en
l'àmbit territorial en el qual actua l'Associació, i pot ser soci i membre d'aquesta.

7. La quota anual de l'Ajuntament de Caldes de Montbui com a soci  ordinari de
l'Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona, calculada
en funció de la població és de 598,65 euros. Aquest import està subjecte a
l’aprovació de les quotes de l’any 2016 al proper Consell General del Pacte
Industrial  de  la  Regió  Metropolitana  de  Barcelona.  La  quota  de  l’any  2016
corresponent  a  l'Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui  es  calcularà
proporcionalment  en  funció  de  la  data  de  recepció  de  la  sol·licitud  formal
d’adhesió.

8. L'import de la quota anual com a soci ordinari al Pacte Industrial de la Regió
Metropolitana de Barcelona està previst  al  pressupost  municipal  del  2016 a
càrrec de l'aplicació pressupostària 50 4330 48000.

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

Fonaments de dret

-  Estatuts  de  l'Associació  Pacte  Industrial  de  la  Regió  Metropolitana  de
Barcelona.

11



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

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer.  Aprovar  l'adhesió  de  l’Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui  al  Pacte
Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona per tal de ser-ne soci i poder-
ne  formar  part  en  els  termes  previstos  als  Estatuts  de  l'Associació  Pacte
Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona.

Segon.  Notificar  l’acord  a l'Associació Pacte  Industrial  de  la  Regió
Metropolitana de Barcelona, a l’àrea de Serveis Econòmics i a la regidoria de
Desenvolupament Econòmic d’aquest Ajuntament.

5.  APROVAR  PROVISIONALMENT  LA  MODIFICACIÓ  PUNTUAL  DE  LA
NORMATIVA  URBANÍSTICA  DEL  PLA  D’ORDENACIÓ  URBANÍSTICA
MUNICIPAL PEL QUE FA A L'ÀMBIT DE LA ZONA DE SERVEIS TÈCNICS
DE TRANSPORT  (CLAU  A10). EXPEDIENT NÚMERO  TP202-2015-19  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 el senyor alcalde:
«Gràcies, passo la paraula al regidor d'urbanisme, Vicenç Personat.»

Pren la paraula el senyor Personat:
«Gràcies senyor alcalde, bé, això és una modificació que ja vam aprovar fa dos
plens enrere, i ha estat exposat al públic, s'ha publicat als diaris oficials i no hi
ha  hagut  cap  tipus  d'al·legació.  Cal  recordar  que  aquesta  modificació  ni
augmenta sostre, ni  augmenta ocupació, ni fa res de tot això, l'únic que els
usos  que  estaven  actualment  permesos  allà  era  taller  i  aparcament
d'autobusos,  i  evidentment  un  museu  no  és  realment  un  aparcament
d'autobusos,  sinó  que  si  es  visita  és  un  lloc  de  concurrència,  de  pública
concurrència, llavors hem cregut oportú d'estipular-ho així, i a més a més que
estigui  vinculat  a  l'activitat,  la  qual  cosa  vol  dir  que  el  museu  ha  de  ser
d'autobusos, no pot ser de res més que autobusos, per limitar-ho, gràcies.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, hi ha intervencions en aquest punt? No n'hi ha cap? Doncs passem a
la votació d'aquest punt.» 

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 (2);
del PSC (2); d'UP CALDES (1) i del PPC (1) i 2 abstencions de SOM CALDES
(2)],             
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                 ACORDA:
   
Identificació de l'expedient

Expedient número TP202-2015-000019 relatiu a l'aprovació provisional de la
modificació  puntual  del  Pla  d’Ordenació  Urbanístic  Municipal  de  Caldes  de
Montbui pel que fa a l'àmbit de la zona de serveis tècnics de transport (Clau
A10).

Antecedents

1. 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.

2.  Ple  de  l'Ajuntament,  en  data  10  de  desembre  de  2015,  va  acordar  el
següent:

“Primer.  Aprovar  inicialment  la  modificació  puntual  del  Pla  d’Ordenació  Urbanístic
Municipal de Caldes de Montbui pel que fa a l'àmbit de la zona de serveis tècnics de
transport (Clau A10).

Segon.  Requerir  al  senyor Francisco Sagalés i  Sala,  en nom i  representació de la
companyia  mercantil  Transports  La  Muntanyesa,  SL,  perquè  trameti  a  aquest
ajuntament  el  text  de les normes urbanístiques i  els plànols  d'ordenació en suport
informàtic i en format de tractament de textos.

Tercer. 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.

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,  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.”

3. Aquest acord ha estat publicat al DOGC de data 5 de gener de 2016, al
BOPB de data 4 de gener de 2016, al diari  Ara de data 23 de desembre de
2015 , al web municipal i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

Durant  el  període  d’exposició  al  públic  no  s’ha  produït  cap  al·legació  o
reclamació.
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Normativa aplicable

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.

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  provisionalment  la  modificació  puntual  de  la  normativa
urbanística del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal,  aprovat definitivament
per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona de data 18 de juny de 2009 (publicat
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 17 de juliol de 2009)
pel que fa a l'àmbit de la zona de serveis tècnics de transport (Clau A10).

Segon.  Elevar  diligenciat  l'expedient  de  modificació  puntual  del  Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal  pel que fa a l'àmbit de la zona de serveis
tècnics  de  transport  (Clau  A10) a  la  Comissió  Territorial  d’Urbanisme  de
Barcelona per a la seva aprovació definitiva.

6. APROVAR LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE
RECOLLIDA  I  TRANSPORT  DE  RESIDUS  MUNICIPALS  DE
L’AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI PEL PERÍODE QUE VA DE L’1
DE JULIOL DE 2015 AL  30  DE JUNY DEL 2016.  EXPEDIENT NÚMERO
TC204-2013-18 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 el senyor alcalde:
«Passo la paraula al regidor Jaume Mauri.»

Pren la paraula el senyor Mauri:
«Bona nit, gràcies senyor alcalde, bona nit a tothom, bé aquest és un augment
de l'IPC que anualment es fa per sistema i enguany ens toca un augment del
0'08%, gràcies.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, hi ha intervencions? Una intervenció? Senyor Coral.»
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Pren la paraula el senyor Coral:
«Sí, bé, de fet no és ben bé en relació amb el punt en sí d'aprovació, però com
es toca col·lateralment en el propi redactat del punt, volíem pregunta sobre el
tema del porta a porta, si es disposa, a la casa, d'algun informe avaluatiu de
com està funcionant?  I aquests informes, en quina periodicitat es fan? I per
tant  si podem disposar d'aquesta informació, gràcies.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, senyor Mauri.»

Pren la paraula el senyor Mauri:
«Sí, gràcies senyor alcalde, sense cap problema us preparem l'informe, hi ha
informes, hi ha una valoració periòdica que es va fent sobre el seguiment, i no
tenim  una  estadística  de  l'ús  del  porta  a  porta  perquè  és  segregar  una
informació del conjunt del poble, o sigui el que tenim és el conjunt del poble,
m'entén?  I  el  que  sabem  és  que  després  d'implantar  el  porta  a  porta,  el
percentatge de reciclatge ha augmentat, un percentatge. Sense cap problema
jo us passaré per correu electrònic l'informe detallat i  el percentatge que ha
augmentat. Ha de tenir en compte que aquest percentatge que augmenta és el
conjunt del poble, però com que s'ha aplicat molt en el porta a porta i són les
urbanitzacions,  si  ho  poguéssim  segregar  urbanitzacions  del  casc  urbà,
veuríem que les urbanitzacions han augmentat molt el reciclatge i això és el
que  repercuteix  en  el  general  del  reciclatge  del  municipi.  De  moment  la
informació la tenim en general i com que ha pujat el percentatge de reciclatge
l'atribuïm a les urbanitzacions, però li passarem la informació per correu.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Molt bé, doncs passem a la votació.» 

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

                 ACORDA:   
Identificació de l'expedient

Expedient  número  TC204-2013-000018,  relatiu  a  la  revisió  de  preus  del
contracte de serveis de recollida i transport de residus.

Antecedents

1. El dia 1 de juliol de 2009 es va signar un contracte administratiu pel servei
públic  de  recollida  i  transport  de  residus  municipals.  En  el  pacte  tercer  es
reconeix el dret del contractista a la revisió de preus d’acord amb allò establert
a l’apartat 1.19 del plec de clàusules administratives particulars.
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L’apartat 1.19 del ple de clàusules administratives particulars diu:

“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, el preu es
revisarà anualment de conformitat amb l’Índex General de Preus al Consum elaborat
per l’Institut Nacional  d’Estadística del mes anterior al del venciment. En aquest cas,
la revisió no podrà superar el 85% de variació experimentada per l’índex adoptat.”

2. Malgrat que en data 1 de juliol de 2015 es va produir el venciment de la
segona  i  última  pròrroga  del  contracte,  aquest  es  segueix  executant  en
aplicació  de  la  clàusula  1.16).22  del  plec  de  clàusules  administratives
particulars aplicables al contracte de serveis de recollida i transport de residus
municipals de l'ajuntament de Caldes de Montbui.

3. La variació de l’IPC de juny de 2014 a juny de 2015 va ser del 0,1%, el 85%
d’aquesta variació és el 0,085%.

Fonaments de dret

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 al contracte de serveis
de recollida i  transport  de residus 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  recollida  i
transport  de  residus  municipals  de  l’Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui  pel
període que va de l’1 de juliol de 2015 al 30 de juny del 2016, passant  d’un
preu anual de 900.777,38 euros euros (IVA inclòs) a 901.543,08 euros (IVA
10% inclòs) que representa el 85% de l’increment anual de l’IPC.

Segon. Aquesta revisió de preus va a càrrec de l’aplicació pressupostària  31
1621  22799,  Recollida  de  Residus.  La  quantitat  de  382,83  (IVA  inclòs),
correspon als mesos de juliol a desembre de 2015. La resta de l’import,  382,83
euros (IVA inclòs) va a càrrec de l’aplicació pressupostària  31 1621 22799,
Recollida de Residus, aquest import correspon als mesos de gener a juny de
2016.

Tercer.  El  nou import  mensual  del  servei  de recollida i  transport  de residus
municipals  és de 75.128,59 euros (IVA inclòs). 
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Quart. Aprovar la revisió de preus del servei de recollida porta a porta de les
urbanitzacions Can Maspons, Lledoners i Regasol pel període que va de l’1 de
juliol de 2015 al 30 de juny del 2016, passant  d’un preu anual de 16.827,87 € a
16.842,17 € (IVA inclòs).

Cinquè. Aquesta revisió de preus va a càrrec de l’aplicació pressupostària  31
1621  22799,  Recollida  de  Residus.   La  quantitat  de  7,15  €  (IVA  inclòs)
correspon als mesos de juliol a desembre de 2015. La resta de l’import, 7,15
euros  (IVA  inclòs)  va  a  càrrec  de  l’aplicació  pressupostària  31  162  22717,
Servei de Deixalles, aquest import correspon als mesos de gener a juny de
2016.

Sisè.  El  nou  import  mensual  del  servei  de  recollida  porta  a  porta  de  les
urbanitzacions Can Maspons, Lledoners i Regasol és de 1.403,51 euros (IVA
inclòs).

Setè. Aprovar el document d’autorització i disposició de la despesa per import
de  765,66  euros  (IVA  inclòs)  a  l’aplicació  pressupostària  31  1621  22799,
Recollida  de  Residus,  del  pressupost  vigent  de  l’Ajuntament  de  Caldes  de
Montbui. Aquest import correspon al servei de recollida i transport de residus
municipals.

Vuitè. Aprovar el document d’autorització i disposició de la despesa per import
de 14,30 € (IVA inclòs) a l’aplicació pressupostària 331 1621 22799, Recollida
de  Residus,  del  pressupost  vigent  de  l’Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui.
Aquest  import  correspon  al  servei  de  recollida  porta  a  porta  de  les
urbanitzacions Can Maspons, Lledoners i Regasol.

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

7.  DONAR  COMPTE  DEL  DECRET  D’ALCALDIA  NÚMERO  000982/2015,
DICTAT  EN DATA  30  DE DESEMBRE DE 2015,  D'ORGANITZACIÓ  DEL
CARTIPÀS  MUNICIPAL  2015-2019,  EXPEDIENT  G1215-2015-000002  DE
SERVEIS GENERALS.

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

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, hi ha comentaris a fer sobre aquest punt? Sí? Senyora Dalmau.»
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Pren la paraula Dalmau:
«Gràcies, bona nit,  bé, només comentar que a la Comissió Informativa vam
preguntar una mica quin era el funcionament i el perquè d'aquest decret. 
La veritat és que en la comissió, a mi personalment no em va acabar de quedar
clar quina era la motivació i el per què funcionàvem d'aquesta manera. Volia
agrair a la interventora la paciència i el temps que m'ha dedicat en aquest sentit
i bé, simplement comentar doncs que bé, que entenem que el procediment que
s'està seguint està justificat i és per poder assignar les factures en l'exercici que
corresponen. També agrair l'interès al senyor Marañés, gràcies.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Molt bé, gràcies, passarem al següent punt.»  

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

Identificació de l’expedient 

Expedient número G1215-2015-000002 de Serveis Generals, d’organització del
cartipàs municipal 2015-2019.

Antecedents

1. En data 15 de juny de 2015, l'alcalde de l’Ajuntament de Caldes de Montbui
va dictar el Decret número 000634/2015 d’organització del cartipàs municipal
2015-2019,  mitjançant  el  qual  es  va  acordar,  entre  d'altres  extrems,  les
atribucions de la Junta de Govern Local per delegació expressa de l’Alcaldia.

2. En data 15 de juliol de 2015, l'alcalde de l’Ajuntament de Caldes de Montbui
va dictar el Decret número 000711/2015 d’organització del cartipàs municipal
2015-2019, mitjançant  el  qual  va  resoldre aprovar  la  modificació  del  Decret
número 000634/2015, a l'apartat quart,  e),  amb la inclusió de l'ordenació de
pagaments. 

3. En data 30 de desembre de 2015, el Sr. Jordi Solé i Ferrando, alcalde de
l’Ajuntament de Caldes de Montbui, ha dictat el Decret número 000982/2015
d’organització  del  cartipàs  municipal  2015-2019,  el  qual  es  transcriu
íntegrament a continuació:

“DECRET NÚM. 000982/2015

Identificació de l’expedient

Expedient  número  G1215-2015-000002  de  Serveis  Generals,  d’organització  del
cartipàs municipal 2015-2019.

18



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

Antecedents i Fonaments de dret

1.  En  data  15  de  juny  de  2015  l'alcalde  president  va  dictar  el  decret  número
000634/2015, mitjançant el qual es resolia entre d'altres la delegació expressa a favor
de la Junta de Govern Local, de les següents atribucions:

a) Les contractacions d'obres, de subministraments, de serveis, de gestió de serveis
públics,  els contractes administratius especials,  i  els contractes privats quan el  seu
import no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol
cas,  la  quantia  de  sis  milions  d'euros  (6.000.000  euros),  incloses  les  de  caràcter
plurianual quan la seva durada no sigui superior als quatre anys, sempre que l'import
acumulat de totes les seves  anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als
recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
b) La disposició de despeses en aquells assumptes en què sigui competent per a la
contractació,  d’acord  amb  l’apartat  a)  anterior,  i  de  conformitat  amb  les  Bases
d’execució del pressupost.
c) (...)
d) (...)
e) L'aprovació de factures, certificacions d’obres.

(...)

2. Mitjançant decret d'alcaldia número 000711/2015 es va també incloure l'ordenació
del pagament, afegint-se per tant a l'apartat e) l'aprovació de factures, certificacions
d'obres i l'ordenació de pagaments.

3.  L'article  13  de  la  Llei  30/1992,  de  26  de  novembre,  del  règim  jurídic  de  les
Administracions  Públiques  i  del  procediment  administratiu  comú  estableix  que  els
òrgans  de  les  diferents  administracions  públiques  podran  delegar  l'exercici  de  les
competències  que  tinguin  atribuïdes  en altres  òrgans  de la  mateixa  Administració,
encara que no siguin jeràrquicament dependents.

La referenciada delegació és revocable en qualsevol moment per l'òrgan que l'hagi
conferit.

4. Es considera necessari per aquesta Alcaldia deixar sense efectes la delegació de
competències a favor de la Junta de Govern Local,  des del dia 30 de desembre de
2015 i fins al dia 31 de desembre de 2015, aquest inclòs, pel que fa a les següents
competències:

a) Les  contractacions  d'obres,  de  subministraments,  de  serveis,  de  gestió  de
serveis públics, els contractes administratius especials, i els contractes privats
quan  el  seu  import  no  superi  el  10  per  100  dels  recursos  ordinaris  del
pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d'euros (6.000.000
euros),  incloses  les  de  caràcter  plurianual  quan  la  seva  durada  no  sigui
superior  als  quatre  anys,  sempre  que  l'import  acumulat  de totes  les  seves
anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del
pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.

b) La disposició de despeses en aquells assumptes en què sigui competent per a
la  contractació,  d’acord  amb  l’apartat  a)  anterior,  i  de  conformitat  amb  les
Bases d’execució del pressupost.
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c) (...)
d) (...)
e) L'aprovació de factures, certificacions d’obres i l’ordenació de pagaments.

(...)

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

RESOLC: 

Primer.  Deixar  sense  efectes  la  delegació  de  competències,  des  del  dia  30  de
desembre de 2015 i fins al dia 31 de desembre de 2015, aquest inclòs, que es va
efectuar  a  favor  de  la  Junta  de  Govern  Local,  mitjançant  els  Decrets  d'alcaldia
números 000634/2015 i 000711/2015, i que són les que a continuació es detallen:

a) Les contractacions d'obres, de subministraments, de serveis, de gestió de serveis
públics,  els contractes administratius especials,  i  els contractes privats quan el  seu
import no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol
cas,  la  quantia  de  sis  milions  d'euros  (6.000.000  euros),  incloses  les  de  caràcter
plurianual quan la seva durada no sigui superior als quatre anys, sempre que l'import
acumulat de totes les seves  anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als
recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.

b) La disposició de despeses en aquells assumptes en què sigui competent per a la
contractació,  d’acord  amb  l’apartat  a)  anterior,  i  de  conformitat  amb  les  Bases
d’execució del pressupost.
c) (...)
d) (...)

e) L'aprovació de factures, certificacions d’obres i l’ordenació de pagaments.

(...)

Segon. Delegar a favor de la Junta de Govern Local, a partir del dia  1 de gener de
2016, les següents competències:

a) Les contractacions d'obres, de subministraments, de serveis, de gestió de serveis
públics,  els contractes administratius especials,  i  els contractes privats quan el  seu
import no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol
cas,  la  quantia  de  sis  milions  d'euros  (6.000.000  euros),  incloses  les  de  caràcter
plurianual quan la seva durada no sigui superior als quatre anys, sempre que l'import
acumulat de totes les seves  anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als
recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.

b) La disposició de despeses en aquells assumptes en què sigui competent per a la
contractació,  d’acord  amb  l’apartat  a)  anterior,  i  de  conformitat  amb  les  Bases
d’execució del pressupost.

c) (...)
d) (...)
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e) L'aprovació de factures, certificacions d’obres i l’ordenació de pagaments.

(...)

Tercer. Publicar aquest decret al Butlletí Oficial de la Província.“

4.  La Junta de Govern  Local,  en sessió de data 19 de gener  de 2015,  va
acceptar les delegacions de competències de l'Alcaldia atribuïdes a favor de la
Junta  de  Govern  Local,  mitjançant  l'esmentat  Decret  d’alcaldia  número
000982/2015,  amb efectes del dia 1 de gener de 2016, a la Junta de Govern
Local, pel que fa a les contractacions d'obres, de subministraments, de serveis,
de  gestió  de  serveis  públics,  els  contractes  administratius  especials,  i  els
contractes  privats;  a  la  disposició  de  despeses;  a  l'aprovació  de  factures,
certificacions d'obres i l'ordenació de pagaments, que es detalla a les lletres a),
b) i e) de l'apartat segon de la seva part resolutiva.

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

Fonaments de dret

- L’article 21.1.k) de la Llei 2/2003, Reguladora de les Bases de Règim Local,
disposa que l’alcalde pot ostentar l’atribució de l’exercici de les accions judicials
i  administratives  i  la  defensa  de  l’Ajuntament  en  les  matèries  de  la  seva
competència,  fins  i  tot  quan les  hagués delegat  a  un  altre  òrgan i,  en  cas
d’urgència, en matèries de la competència del Ple, en aquest supòsit donant-ne
compte a la primera sessió plenària que celebri per a la seva ratificació.

- Els Articles 53.1.o) i 53.3 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
(DOGC núm. 3887, de 20/05/2003).

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament dóna compte: 

Únic. Donar compte del Decret d’Alcaldia número 000982/2015, dictat en data
30  de  desembre de  2015,  d'organització  del  cartipàs  municipal  2015-2019,
relatiu a la competència atribuïda per delegació, a partir del dia 1 de gener de
2016, a la Junta de Govern Local, pel que fa a les contractacions d'obres, de
subministraments,  de  serveis,  de  gestió  de  serveis  públics,  els  contractes
administratius  especials, i els contractes privats; a la disposició de despeses;
a l'aprovació de factures, certificacions d'obres i l'ordenació de pagaments, que
es detalla a les lletres a), b) i e) de l'apartat segon de la seva part resolutiva. 
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8. DONAR COMPTE DEL DECRET DICTAT  EN DATA 22 DE GENER DE
2016  PEL  TRIBUNAL  SUPERIOR  DE  JUSTÍCIA  DE  CATALUNYA,  PEL
QUAL  ES  DISPOSA  QUE  ÉS  FERMA  LA  SENTÈNCIA  RELATIVA  AL
RECURS  ORDINARI  447/2010  SECCIÓ:  T,  INTERPOSAT  PER
L'AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI CONTRA EL DEPARTAMENT
DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES DE LA GENERALITAT
DE  CATALUNYA,  EXPEDIENT  CONTENCIÓS  NÚMERO  2010_115  DE
SECRETARIA.

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

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, hi ha intervencions al respecte? Dues intervencions, comencem per
el regidor Martínez.»

Pren la paraula el senyor Martínez:
«Aquesta sentència contraria a l'Ajuntament de Caldes, si no m'equivoco, és la
que fa referència al tema de les llicències d'activitats aquí en el casc antic. Per
tant,  m'imagino  que  hi  ha  una  sèrie  d'activitats  aquí  que  es  poden  veure
afectades, si les heu valorat? Si sabeu quines són aquestes activitats? Aquesta
és la pregunta, gràcies.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, senyora Redondo.»

Pren la paraula la senyora Redondo:
«Bé,  nosaltres entenem que aquesta sentència no ens agrada,  no? Perquè
nosaltres també, igual que l'Ajuntament, apostava perquè pogués haver-hi un
oci  nocturn al  casc antic.  Nosaltres entenem que això  era important,  doncs
històricament a la Borda no han funcionat totes les activitats que s'han fet, tots
els negocis que s'han instal.lat, no han funcionat ni funcionaran, i creiem que
potser és el moment de posar sobre la taula quin és l'oci nocturn que volem al
nostre poble, no? Perquè clar, el que no volem és que al final,  sobretot els
joves,  acabin  marxant  de  Caldes,  cosa  que  provoca  accidents,  cosa  que
provoca moltes, és molt pitjor que no pas que es quedin aquí, a més a més que
donem una oferta a tots els que estem i també als que poden venir, no? I en
aquest  sentit  ens  agradaria  que  sobretot  també  es  treballés  en  aquests
projectes que ja existeixen i que estan encallats o fins i tot aquests que ara es
poden veure afectats per aquest canvi que no saben, en principi no hauria de
passar res perquè ja tenen llicència, però per si de cas.»
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Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, nosaltres tampoc compartim, evidentment aquesta sentència, hem fet
tot  el  possible per lluitar  per allò que creiem necessari  en aquest àmbit,  en
l'àmbit  de les activitats  recreatives,  evidentment controlades, dintre del  casc
antic,  no té  sentit  que especialment  amb aquelles activitats  que s'han estat
desenvolupant durant molts anys en determinats emplaçaments, a més a més
de caràcter històric,  en el  nostre casc antic,  doncs no té sentit  dues coses:
primer que el planejament actual en el seu moment quan es va fer, quedessin
eliminades aquestes activitats, per nosaltres això va ser un error; segon error
aquesta sentència, nosaltres hem esgotat tot el recorregut jurídic, creiem que
tenim tota la raó política del món, però no la jurídica, hem portat al Departament
de Política Territorial i Obres  Públiques a judici per això, per tant això vol dir
que teníem molt clar que estàvem defensant una cosa ben legítima, però en
aquest cas la justícia no ens ha donat la raó i a partir d'ara actuarem cas per
cas i de manera proporcionada en relació amb la legalitat vigent.
Molt bé, si no hi ha més qüestions, passem al següent punt.»          

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

Expedient  Contenciós  número  2010_115  de  Secretaria,  referent  al  recurs
contenciós  administratiu  núm.  447/2010,  interposat  per  l'AJUNTAMENT  DE
CALDES DE MONTBUI  contra el Departament de Política Territorial i  Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya, en relació amb la resolució dictada
per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, en sessió de 23 de juny
de 2010.

Antecedents

1. El Ple de l'Ajuntament, en sessió del dia 29 de juliol de 2010, va acordar la
presentació  del  recurs  d'alçada  contra  la  resolució  dictada  per  la  Comissió
Territorial d'Urbanisme de Barcelona, en sessió de 23 de juny de 2010, per la
qual  es  va  denegar  l'aprovació  definitiva  de  la  Modificació  puntual  del  Pla
d'ordenació urbanística municipal, referent a les condicions generals d'ús dels
equipaments comunitaris de Caldes del Montbui.
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2.  En  data  3  de  desembre  de  2013  el  Tribunal  Superior  de  Justícia  de
Catalunya,  Sala  Contenciosa  Administrativa,  Secció  Tercera,  va  dictar  la
Sentència  número  880,  per  la  qual  es  va  desestimar  el  recurs  contenciós
administratiu 447/2010 interposat per l'Ajuntament de Caldes de Montbui contra
el Departament de Política Territorial i  Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya per virtut del qual, en essència, es va acordar "Denegar l'aprovació
definitiva de la Modificació Puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal,
referent  a  les  condicions  generals  d'ús  dels  equipaments  comunitaris,  de
Caldes de Montbui", del tenor explicitat amb anterioritat, i es va "Desestimar la
demanda articulada".

3.  Dins  del  termini  legalment  previst,  l'Ajuntament  va  interposar  Recurs  de
Cassació  número  732/2014  davant  el  Tribunal  Suprem,  el  qual,  mitjançant
Sentència dictada en data 25 de novembre de 2015, va inadmetre l'esmentat
recurs de cassació contra la sentència de 3.12.13 amb imposició de costes.

4. Que hem rebut el  DECRET dictat en data 22 de gener de 2016 per aquest
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa,
Secció Tercera, pel qual es disposa que és Ferma la Sentència desestimatòria
dictada en el present recurs ordinari 447/2010 Secció: T.

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

Fonaments Jurídics

Llei  29/1998,  de  13  de  juliol,  reguladora  de  la  jurisdicció  contenciosa
administrativa.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament dóna compte: 

Únic.  Donar  compte  del  DECRET dictat  en  data  22  de  gener  de  2016 pel
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa,
Secció  Tercera,  pel  qual  es  disposa  que  és  FERMA  la  Sentència
desestimatòria dictada en data 3 de desembre de 2013,  en el recurs ordinari
447/2010 Secció:T interposat per l'Ajuntament de Caldes de Montbui contra el
Departament  de  Política  Territorial  i  Obres  Públiques  de  la  Generalitat  de
Catalunya. 
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9.  DONAR  COMPTE  DE  L'ACORD  REFERENT  A  LES  SENTÈNCIES
DICTADES EN RELACIÓ AMB EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU
NÚM. 175/2011 SECCIÓ 1A, INTERPOSAT PER RESIDENCIAL CAN VALLS
SL  CONTRA  L'AJUNTAMENT  DE  CALDES  DE  MONTBUI,  EXPEDIENT
CONTENCIÓS NÚMERO 2011_120 DE SECRETARIA.

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:
«Hi ha algun comentari? Aquesta sentència l'hem comentat més d'una vegada
amb vostès, la referent a Can Valls i la recepció de la urbanització barri de Can
Valls, hi ha algun comentari? No? Doncs molt bé, passem al següent punt.»

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

Expedient  Contenciós  número  2011_120  de  Secretaria,  referent  al  recurs
contenciós  administratiu  núm.  175/2011  Secció  1A,  interposat  per
RESIDENCIAL CAN VALLS SL contra l'Ajuntament de Caldes de Montbui.

Antecedents

1. Que en data 4 de febrer de 2016 i amb registre d'entrada número 001243,
hem rebut l'Ofici del Jutjat Contenciós Administratiu número 12 de Barcelona
amb les sentències següents:

- la SENTÈNCIA número 310/2012 dictada per aquest  mateix Jutjat, en data
18 de desembre de 2012, on es va disposar "ESTIMAR I ESTIMAR EN PART
la demanda interposada per  la  representació  processal  de Residencial  Can
Valls, SL contra l'Acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Caldes
de Montbui de data 11.02.2011, que desestimava el recurs de reposició contra
l'Acord  de  data  1  de  desembre  de  2010  que  va  aprovar  el  pressupost
d'execució del Projecte d'urbanització del Polígon d'Actuació 22-Can Valls E i la
liquidació  provisional  de  les  despeses  d'urbanització  de  conformitat  amb  el
Projecte aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 7.04.2009, que
s'ANUL·LAVA per no resultar ajustat a Decret, sense fer expressa condemna
en costes."

-  la  SENTÈNCIA  número  856  dictada  pel  Tribunal  Superior  de  Justícia  de
Catalunya,  Sala  Contenciosa  Administrativa,  Secció  Tercera,  en  data  9  de
desembre de 2015, per la qual  "DESESTIMA el recurs d'apel·lació interposat
en  nom  i  representació  de  l  'Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui  contra  la
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sentència  del  Jutjat  Contenciós  Administratiu  número  12  de  Barcelona  de
18.12.2012, amb expressa imposició a la part apel·lant de les costes causades
per les actuacions seguides amb motiu d'aquesta apel·lació, bé que limitades a
la quantitat de 300 euros en concepte d'honoraris de lletrat."

2. Posteriorment, la Junta de Govern Local, en la sessió de data 16 de febrer
d'enguany,  va  aprovar  l'acord  del  qual  es  transcriu  la  seva  part  resolutiva
següent:

"Primer.  Restar  assabentats  de  la  Sentència  número  310/2012 dictada  per
aquest   mateix  Jutjat,  en  data  18  de desembre de 2012,  i  de  la  Sentència
número  856 dictada  pel  Tribunal  Superior  de  Justícia  de  Catalunya,  Sala
Contenciosa Administrativa, Secció Tercera, en data 9 de desembre de 2015,
per la qual "DESESTIMA el recurs d'apel·lació interposat en nom i representació
de l'Ajuntament de Caldes de Montbui contra la sentència del Jutjat Contenciós
Administratiu número 12 de Barcelona de 18.12.2012, amb expressa imposició a
la part apel·lant de les costes causades per les actuacions seguides amb motiu
d'aquesta apel·lació, bé que limitades a la quantitat de 300 euros en concepte
d'honoraris de lletrat."

Segon. Fer constar que l’òrgan competent per portar a terme aquesta sentència
és la Junta de Govern Local.

Tercer.  Comunicar la recepció de les esmentades Sentències i de l'Expedient
Administratiu  corresponent  al  Jutjat  Contenciós  Administratiu  número  12  de
Barcelona.

Quart. Donar compte d'aquest acord a la propera sessió del Ple de l'Ajuntament."

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

Fonaments Jurídics

Llei  29/1998,  de  13  de  juliol,  reguladora  de  la  jurisdicció  contenciosa
administrativa.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament dóna compte: 

Únic. Donar compte de l'acord aprovat a la sessió de Junta de Govern Local,
de data 16 de febrer de 2015, en relació amb la Sentència  número 310/2012
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 12 de Barcelona, en data 18
de  desembre  de  2012,  i  de  la  Sentència  número  856  dictada  pel  Tribunal
Superior  de  Justícia  de  Catalunya,  Sala  Contenciosa Administrativa,  Secció
Tercera,  en  data  9  de  desembre  de  2015,  referent  al  recurs  contenciós
administratiu  núm.  175/2011  Secció  1A,  interposat  per  RESIDENCIAL CAN
VALLS SL contra l'Ajuntament de Caldes de Montbui.
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10.  DONAR  COMPTE DE  L’ACORD  PEL  QUAL  ES  VA  RESOLDRE
APROVAR  LES  OBLIGACIONS  TRIMESTRALS  DE  SUBMINISTRAMENT
D’INFORMACIÓ CORRESPONENT AL  4T.  TRIMESTRE DE 2015 DE LES
ENTITATS  QUE  FORMEN  LA  CORPORACIÓ  LOCAL,  EL  QUAL  S'HA
TRANSCRIT ANTERIORMENT. EXPEDIENT NÚMERO 27/2015 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.

No hi ha intervencions.

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

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

Antecedents i Fonaments de dret

1. La Junta de Govern Local, en la sessió del dia 16 de febrer de 2016 , va
acordar  aprovar  les  obligacions  trimestrals  de  subministrament  d’informació
corresponent al 4t. trimestre de 2015 de les entitats que formen la Corporació
Local, el contingut del qual es transcriu literalment a continuació:

“Identificació de l’expedient

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

Antecedents i Fonaments de dret 

1.  L’Ordre  HAP/2082/2014,  de  7  de  novembre,  per  la  qual  es  modifica  l’Ordre
HAP/2105/2012,  d’1  d’octubre,  per  la  qual  es  despleguen  les  obligacions  de
subministrament  d’informació  previstes  a  la  Llei  Orgànica  2/2012,  de  27  d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera estableix, en el seu article 10, que
abans de l'últim dia del mes següent a la finalització de cada trimestre de l’any, s’ha de
trametre la informació següent:
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L’actualització  dels  pressupostos  en  execució,  incorporades  les  modificacions
pressupostàries que ja s’han tramitat i/o les que es preveu tramitar fins a final d’any, i
de les previsions d’ingressos i despeses de les entitats subjectes al Pla general de
comptabilitat  d’empreses  o  a  les  seves  adaptacions  sectorials,  i  els  seus  estats
complementaris. 
Les  obligacions  enfront  tercers,  vençudes,  líquides,  exigibles,  no  imputades  al
pressupost.
La informació que permeti relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del
pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada conforme a les
normes del Sistema Europeu de Comptes.
L’actualització de l’informe de la Intervenció del compliment de l’objectiu d’estabilitat i
del límit del deute. Així mateix, la intervenció ha de fer una valoració del compliment de
la regla de la despesa al tancament de l’exercici.
Un resum de l’estat d’execució del pressupost acumulat a final de cada trimestre, dels
ingressos i despeses del pressupost, i dels seus estats complementaris, amb indicació
els drets recaptats tant de l’exercici corrent i dels exercicis tancats i les desviacions
respecte a les previsions.
Els estats d’execució, per al mateix període, dels ingressos i les despeses, per a les
entitats subjectes al Pla general de comptabilitat d’empreses o a les seves adaptacions
sectorials
Les actualitzacions del Pla de Tresoreria i el detall de les operacions de deute viu, que
ha de tenir, almenys, informació relativa a: calendari i pressupost de tresoreria amb
cobraments i pagaments mensuals per rúbriques, distingint els pagaments inclosos en
el  càlcul  del  període mitjà de pagament a proveïdors i  incloent  la  previsió del  seu
mínim  mensual  de  tresoreria;  previsió  mensual  d’ingressos;  saldo  del  deute  viu;
impacte de les mesures d’estalvi i  mesures d’ingressos previstes i calendari previst
d’impacte en pressupost; venciments mensuals de deute a curt i llarg termini; calendari
i  quanties  de  necessitats  d’endeutament;  evolució  del  saldo  de  les  obligacions
reconegudes pendents de pagament tant de l’exercici corrent com dels anys anteriors,
distingint l’import de les obligacions pendents de pagament incloses en el càlcul del
període mitjà de pagament a proveïdors; perfil de venciments del deute dels propers
10 anys.
Les dades d’execució de les despeses de personal,  així  com el nombre  d’efectius
referits a l’últim dia del trimestre anterior.

2. El 29 de gener de 2016 es va trametre la informació referent al 4t. trimestre de 2015
de  les  entitats  que  formen la  Corporació  Local  requerida  pel  Ministeri  d’Hisenda  i
Administracions Públiques i que consta dins l'expedient administratiu com a annex I.

3. Vist l’informe de la intervenció municipal.

Resolució

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

PROPOSTA D’ACORD

Primer.  Aprovar  les  obligacions  trimestrals  de  subministrament  d’informació
corresponent al 4t. trimestre de 2015 de les entitats que formen la Corporació Local
que consten a l’expedient administratiu com a annex I.
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Segon. Donar compte del contingut d’aquest acord en la propera sessió plenària.”

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament dóna compte: 

Únic. Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local, en la sessió del dia
16 de febrer de 2016, pel qual es va resoldre aprovar les obligacions trimestrals
de subministrament d’informació corresponent al 4t. trimestre de 2015 de les
entitats que formen la Corporació Local, el qual s'ha transcrit anteriorment. 

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

Des del número 1, de data 12 de gener de 2016, fins al número 42, de data 27
de gener de 2016.

12. MOCIONS D'URGÈNCIA

MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC I DE SOM
CALDES  AL  PLE  DE  L’AJUNTAMENT  DE  CALDES  DE  MONTBUI,  DE
SUPORT ALS TREBALLADORS/ES PROCESSATS I PER LA DEROGACIÓ
DE L’ARTICLE 315.3 DEL CODI PENAL.

L’alcalde llegeix literalment la moció.

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Tractant-se d'una moció presentada pel PSC i  per Som Caldes, passaré la
paraula  als  grups  que  presenten  la  moció,  comencem  pel  grup  Socialista,
senyora Millán.»

Pren la paraula la senyora Millán:
«Nosaltres hem considerat que aquesta moció era necessària presentar-la, pel
fet que actualment estem vivint una situació, la qual davant de la retallada de
drets que hem patit per part especialment de l'última reforma laboral que es va
instaurar amb el PP a l'Estat. 
Aleshores el nostres treballadors han vist mancades la seva situació laboral, els
seus drets laborals i les seves condicions i, per tant, el fet és que com s'ha
contraatacat ha estat amb una Llei de seguretat ciutadana que provoca de tot
menys seguretat, doncs bàsicament és coneguda com la Llei Mordassa, no?
Que és una Llei que no ens permet desenvolupar les nostres llibertats com a
ciutadans i ciutadanes amb totalitat, algunes com podrien ser el dret a vaga o a
manifestació, no? 
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Aleshores, per aquest motiu des del Partit Socialista tant de l'àmbit local, com
de tots els nostres àmbits estem treballant per la derogació de l'article 315.3 del
Codi  Penal  que és el  que afecta directament a les qüestions de vaga i  als
treballadors  que  es  processen  per  l'exercici  de  vaga  i  especialment  per
l'exercici de piquet.
Aleshores ja s'ha registrat al Parlament de Catalunya una resolució sobre la
derogació,  es  treballarà quan estigui  situat  el  nou govern  del  Congrés dels
Diputats, també s'està parlant amb el Parlament Europeu, ja que s'ha de tenir
en  compte  el  fet  que,  per  exemple,  la  Confederació  Europea  de  tots  els
sindicats està fent actes amb solidaritat  amb els  treballadors espanyols  així
com  amb  els  treballadors  francesos  pel  fet  que  estan  sent  condemnats  o
processats pel fet d'exercir el seu dret a vaga, no? 
Aleshores, en el moment en el qual tenim els sindicats de tota Europa mirant-
nos i solidaritzant-se amb els nostres treballadors és perquè realment hauríem
de plantejar-nos quina és la situació que estan visquen? 
Aleshores, ja hem vist casos com els d'Airbus, que han estat tots sense cap
tipus  de  sentència  en  la  seva  contra,  per  tant,  la  majoria  d'aquests  300
processats,  esperem  que  no  siguin  afectats  per  cap  d'aquestes  Lleis  o
d'aquests articles del Codi Penal i, per tant, un cop més seguirem defensant els
drets dels treballadors i de les seves condicions laborals, gràcies.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, per Som Caldes, senyora Redondo.»

Pren la paraula la senyora Redondo:
«Bé,  amb l'excusa de la crisi  econòmica les polítiques que s'estan duent  a
terme per part de les administracions, no afavoreixen a la defensa dels drets de
la classe treballadora, drets que han costat molts anys de lluita aconseguir-los. 
La  reforma  laboral  és  un  clar  exemple  de  la  precarització  que  patim  els
treballadors enfront els guanys multimilionaris de les empreses multinacionals i
participants de l'Ibex 35.
El dret a vaga i a la llibertat sindical, són dos drets fonamentals que cal protegir
i no es pot consentir que la reforma del Codi Penal dita Llei Mordassa passi per
sobre dels nostres drets més bàsics culpabilitzant-nos per la seva defensa.
Des de Som Caldes donem tot el nostre suport i solidaritat als treballadors que
lluiten per aconseguir unes condicions de treball dignes, perquè la mobilització i
la lluita són l'únic camí per aconseguir una vida que mereixi ser viscuda.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, per Esquerra Republicana faré jo mateix el posicionament.
Nosaltres estem en contra de l'enduriment del Codi Penal, estem en contra de
la Llei Mordassa, estem a favor dels drets dels treballadors i les treballadores,
el dret de vaga i també del respecte per qui decideix no fer vaga, per tant estem
a favor de trobar un equilibri delicat, moltes vegades difícil de trobar en aquest
assumpte. 
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Però més enllà d'això, el que veiem és que aquesta moció proposa un canvi en
la modificació espanyola, nosaltres no estem, com sabeu, per modificar Lleis
espanyoles, estem per modificar, per substituir la legalitat espanyola per una
altra legalitat que és la catalana i en aquesta fase es troba el Parlament i es
troba el Govern de Catalunya i per tant per aquest motiu ens abstindrem en la
votació.
El  següent  grup  per  ordre  seria  el  grup  de  Convergència  i  Unió,  passo  la
paraula al regidor Francesc Coral.»

Pren la paraula el senyor Coral:
«Gràcies, bé de fet de la manera que relata tots els fets de la moció hi estem a
favor, evidentment estem en contra de qualsevol abús de poder, d'excedir-se
en l'exercici  del  monopoli  de la força que la mateixa Constitució els atorga.
Evidentment  estem  a  favor  de  trobar  aquest  punt  d'equilibri,  a  vegades
complicat,  entre  vetllà  per  la  seguretat  i  els  drets  individuals de vaga o de
manifestació, evidentment estem en contra de la Llei mordassa, però tot i així,
de  la  manera  que  està  construït  aquest  text  de  la  moció,  ens faltaria  més
informació per acabar de valorar, tot i que la nostra posició és ferma en aquest
sentit, però la forma en la qual està presentada la moció, ens faltaria, com dic,
més informació per valorar-la i per tant ens abstindrem.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, per UP Caldes, el regidor Martínez Boluda.»

Pren la paraula el senyor Martínez:
«Nosaltres votarem en contra de la moció, bàsicament per com està redactada.
És  cert  que  és  necessari  una  nova  regulació  del  dret  de  vaga,  perquè  no
estem,  no  crec  que  ningú  estigui  content  amb  la  regulació  actual,  tant  els
treballadors per la situació en la qual estan, però també els empresaris i inclús
la gent que a vegades pateix, no? Com aquesta setmana a Barcelona que ha
estat un desastre, no? I s'ha de regular tot el dret de vaga, però en tot cas
entenem que aquesta no és la solució, gràcies.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, i finalment pel Partit Popular la regidora Romano.»

Pren la paraula la senyora Romano:
«Gràcies senyor alcalde, bé, el nostre posicionament en aquest cas serà en
contra  de  la  moció,  ja  que  nosaltres  estem  d'acord  amb  els  drets  dels
treballadors, amb el dret a vaga, però el que no podem permetre és que això
passi  per sobre d'agressions,  d'escratches,  de situacions que arriben a uns
límits que creiem que s'ha de regular, potser la Llei no és la millor, però si no
regular tots aquests actes doncs, prenem la llibertat d'aquells treballadors que
creuen que no volen o creuen que no volen fer vaga. Per tant no podem donar
llibertat a uns i prendre'ls-hi als altres, per tant, nosaltres també entenem que
necessitem un equilibri i el nostre vot serà en contra, gràcies.»
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Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, doncs passem a la votació de la moció.»

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per  majoria absoluta dels presents
[11 abstencions dels membres dels grups municipals d’ERC (9) i de CiU (2);  4
vots a favor de SOM CALDES (2) i  del PSC (2); i  2 vots en contra d'UP
CALDES (1)  i  del  PPC (1)],  ACORDA  aprovar la  moció,  essent  aquesta  la
següent:                

«Atès  que  amb  l’arribada  del  PP  al  Govern  de  l’Estat  s’inicià  un  procés
constant  i  sistemàtic  del  desmantellament  de  les  llibertats  laborals  i,
especialment,  d’aquelles que afecten a la manifestació pública del desacord
amb les polítiques econòmiques del Govern de l’Estat. 

La  darrera  reforma  laboral  va  excloure  la  negociació  col·lectiva  dels
treballadors/es  i  va  devaluar  altres  drets  dels  treballadors/es.  A més,  s’han
aprovat  altres  mesures  que  ataquen  directament  a  les  mesures  que
exterioritzen el conflicte, com la Llei de seguretat ciutadana i l ’article 315.3 del
Codi Penal.

Els darrers anys les sancions per l’exercici del dret de manifestació s’han vist
incrementades, hi ha hagut un increment de les condemnes a pena privativa de
llibertat  i  s’ha desenvolupat  la  reforma per  l’enduriment  dels  delictes  contra
l’ordre públic. 

Els atestats o informes que redacten les forces i cossos de seguretat de l’Estat
presenten  notes  com  la  consideració  de  totes  les  actuacions  com
“preconcertades”,  element  essencial  per  a  que  sigui  d’aplicació  la  forma
agreujada de coaccions establertes en l’article 315.3 del Codi Penal, sobre la
més atenuada de coaccions genèriques, encara que la majoria dels casos els
fets no puguin ser entesos com a violents o coactius i, en conseqüència, com
un risc per a la integritat de les persones o dels béns o instal·lacions on es
desenvolupen. 

A  través  d’aquesta  aplicació  de  la  llei  es  tracta  de  dissuadir  als  ciutadans
d’exercir el seu dret a la vaga i, en conseqüència, a la seva llibertat sindical. La
vaga és un dret fonamental, sent la màxima expressió democràtica del conflicte
social quan no s’ha pogut resoldre per la via del diàleg. Sense dret efectiu a la
vaga, no hi ha democràcia ni Estat social.

Els casos d’Airbús, Acelor o Baleares, entre d’altres, són clamorosos. Prop de
300 sindicalistes es troben amenaçats de penes de presó per exercir el seu
dret a vaga en defensa dels treballadors i treballadores.
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Aquestes  actuacions  no  s’ajusten  a  les  previsions  que  estableix  el  nostre
sistema constitucional ni a les obligacions de l’Estat com a signant dels acords
de l’Organització Internacional del Treball. 

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

PRIMER. Manifestar solidaritat amb els treballadors i les treballadores que han
estat processats per portar a terme accions relacionades amb la convocatòria,
organització i participació de vagues.

SEGON. 
1. Comunicar al Govern de l’Estat l’oposició a l’enduriment del Codi Penal i a la
qualificació com a delicte dels actes de resistència i protesta pacífica, al tenir
els cossos policials i els jutges els mecanismes suficients per lluitar contra les
actituds violentes.
2. Demanar al Govern de l’Estat que garanteixi l’exercici del dret a la vaga dels i
de  les  treballadores,  tal  i  com  estableix  la  Constitució,  sense  buidar-lo  de
contingut i assegurant als treballadors d’aquest instrument per la defensa dels
seus interessos.
3. Demanar al Govern de l’Estat la derogació de l’apartat 3 de l’article 315 de la
Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre del Codi Penal.

TERCER. Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya,
a  la  Presidenta  del  Parlament  de  Catalunya;  als  grups  parlamentaris  del
Parlament del Catalunya i  a la  “Comissió Internacional en defensa dels 300
processats per vaga a Espanya.»

13. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Passem a l'apartat de precs, preguntes i interpel·lacions en el cas que n'hi
hagi? Sí? Molt bé, doncs comencem en aquest cas pel grup de Convergència i
Unió, senyora Dalmau.»

Pren la paraula la senyora Dalmau:
«Gràcies, bé en aquest cas voldríem fer una consulta sobre un tema que ens
han comunicat,  començaré per  aquest  mateix;  ens han comunicat  que a la
cantonada General Padrós amb carrer Girona sembla ser que s'han rebaixat
les voreres per tema d'accessibilitat i demés, fins aquí bé, però sembla ser que
hi  ha  alguna  mena de problema que  fa  que  quan plou  la  vorera  es  quedi
absolutament com un basal. Llavors, dies enrere precisament ha plogut, eh,
Jaume,  bé,  això  és  el  que  ens  han  comunicat  els  veïns,  si  ho  poguéssiu
comprovar, doncs, perfecte.
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D'altra banda a la documentació que ens feu arribar de les juntes de govern, la
del 19 de gener en concret, parla de la redacció de l'ordenança d'administració
electrònica,  transparència,  etc.  que  es  designa  la  Comissió  d'estudi
encarregada de redactar el text d'avantprojecte. El que voldríem saber és quin
serà el procés previst per l'elaboració d'aquest avantprojecte i si està previst la
participació de grups municipals o la participació de la ciutadania, atès que és
un tema una mica ens afecta a tots, gràcies.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Molt bé, gràcies, seguirem amb la ronda de preguntes. Hi havia el grup Som
Caldes, no, disculpes, el regidor Martínez Boluda.»

Pren la paraula el senyor Martínez:
«Dues qüestions, la primera no és per posar el dit a la llaga, perquè avui hem
tingut  aquí  dues  sentències  en  contra,  jo  ara  en  demanaré  una  altra,  i
sincerament no es per posar el dit a la llaga com dic, eh? Però sí que la de la
funcionarització,  la  pregunta  és:  com està  la  situació?  Sembla  que no s'ha
arribat a cap acord, pel que es parla a la casa. Vull preguntar a veure com
està? Si espereu algun acord?  O com està la situació?
I la segona qüestió, més d'un veí de Caldes, d'aquestes persones que encara,
persones grans d'aquí Caldes que encara en podem gaudir, que coneixen la
pagesia,  que  coneixen  la  situació  del  poble,  que  coneixen  el  temps,  que
coneixen el clima, em va fer l'altre dia una reflexió i de fet em va dir: -Francesc
vina, anem al parc de Can Rius els arbres s'estan secant, no ha plogut. I és
cert,  no ha plogut,  però és una pena, i  aquesta persona em deia que hi ha
arbres que no seran recuperables, he de fer aquesta manifestació, gràcies.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, per Som Caldes la senyora Mata.»

Pren la paraula la senyora Mata:
«Hola, bon vespre a tothom, en aquest punt nosaltres tenim dos temes que
volem posar sobre la taula, un seria una demanda i l'altra una pregunta.
En primer lloc, com d'alguna manera feia referència en Francesc, en els darrers
mesos  s'han  resolt  molts  procediments  judicials  que  l'Ajuntament  tenia  en
tràmit,  malauradament  alguns  s'han  perdut,  però  en  qualsevol  cas  ens
agradaria saber pel proper ple o per quan pugueu, saber una mica la relació del
cost de tots aquests procediments, tant d'honoraris d'advocats, de procuradors i
així com les costes judicials en el cas que n'hi haguessin.
Aquesta seria la demanda i la pregunta que volem formular és a la Roser, arran
de l'últim Consell Escolar Municipal es va posar sobre la taula la possibilitat
d'eliminar un grup d'escola bressol pel proper curs, s'estava negociant, no hi
havia res decidit, precisament la pregunta va en relació amb com està aquest
tema? Si es mantindran tots els cursos, si s'eliminarà algún? En base a què?
Bé, una mica estar al corrent, gràcies.»
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Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies,  doncs  passarem  a  respondre  totes  les  qüestions  que  han  anat
sortint, pel que fa a General Padrós amb Girona ho anotem i anirem a veure
què  passa,  pel  que  fa  a  l'ordenança  d'Administració  Electrònica,  passo  la
paraula al regidor David Través.»

Pren la paraula el senyor Través:
«Moltes gràcies senyor  alcalde, bon vespre o bona nit  ja a tots plegats,  ho
globalitzaré una miqueta, no solament parlaré de l'ordenança d'administració
electrònica, sinó que ho elevaré i tornaré a parlar d'aquell grup de treball que hi
ha creat. El cert és que cada dijous ens anem reunint, ja dic periòdicament es a
dir dijous rere dijous, per anar treballant sobre el tema. El fet d'aprovar una
ordenança  d'administració  electrònica  podria  ser  molt  fàcil,  perquè  podríem
agafar la de Localred, per exemple, i fosellar-la directament, el cas és que el
que  hem de  mirar  és  que  aquestes  eines  i  aquella  feina  que  ens  posem,
realment la puguem transformar en realitat en un període més o menys curt de
temps.  Alhora  i  lligat  a  l'ordenança  d'administració  electrònica  hi  ha  la  tria
d'aquest software, aquest programari informàtic que ens ha de permetre poder
facilitar  la  feina  per  fer  el  compliment  de  la  Llei  de  Transparència  i  poder
reordenar els processos interns de l'Ajuntament i fer el canvi de treballar amb
paper,  com  estem  fent  actualment,  a  passar  a  treballar  amb  l'expedient
electrònic.
Aquest dijous s'han acabat de fer les pliques de donar-li gairebé l'ok per treure
endavant el concurs d'aquest programari, i aquí el que ens lligarà una miqueta
és aquest tempo per fer-ho tot, d'acord?.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies,  en  relació  amb la  pregunta  sobre  funcionarització  i  l'estat  de  les
negociacions, passo la paraula al regidor Vicenç Personat.»

Pren la paraula el senyor Personat:
«Gràcies senyor alcalde, bé, l'estat de les negociacions està en el punt ara de
que ens han passat una oferta amb uns punts per aclarir o per negociar o per
arreglar  i  ara  estem pendents  nosaltres  de  veure  que  és  el  que  nosaltres
podem fer d'aquests punts, partint de la base que nosaltres continuem pensant
que l'execució de la sentència està feta, i creiem que està ben feta, però bé,
com he dit abans el Comitè d'Empresa ens ha demanat per poder negociar i
així  d'alguna manera trencar aquesta seguretat o aquesta falta de seguretat
amb  els  treballadors,  perquè  bé,  sabem que  estem així,  la  sentència  està
executada,  el  dia  de  demà  es  pot  demanar  una  revisió  de  l'execució  de
sentència,  però  nosaltres  pensem  que  ho  hem  fet  bé,  de  totes  formes
intentarem negociar el que faci falta per poder donar aquesta seguretat a tots
els treballadors, gràcies.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, pel que fa als arbres de Can Rius, passo la paraula al regidor Jaume
Mauri.»
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Pren la paraula el senyor Mauri:
«Sí, gràcies, bona nit, bé veurem què passa, però depèn de la climatologia.
Can Rius igual que tots els parcs hi passen a regar una setmana o cada quinze
dies, són arbres amb unes arrels molt profundes i que no tenen una necessitat
hídrica com podrien tenir  les plantes,  però en principi  Can Rius hem tingut
problemes, no per la sequera, sinó per la compactació del terreny, hi ha molta
gent  que hi  va els  caps de setmana,  hi  ha molt  estrés  en aquest  parc,  es
trepitjaven els terrenys i això feia que l'oxigenació i l'aigua no penetrés bé en
les arrels. Ja vam fer una mesura de protecció que era vallar tots els parterres i
els arbres que estaven més fomuts, com heu pogut veure com alguns cedres, i
estem en això, però no és per manca d'aigua en absolut.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, en relació amb el cost dels procediments, jo el que li demanaria és
que detallés exactament quins procediments vol conèixer el cost detallat i us
farem arribar aquesta informació, si  ens ho pot passar per escrit? Disculpi?
Qualsevol d'aquestes vies va bé.
Molt bé, i després en relació amb l'escola bressol passo la paraula a la regidora
Roser Guiteras.»

Pren la paraula la senyora Guiteras:
«Gràcies, bona nit, pel que fa als grups ofertats de l'escola bressol, aquest any
estem treballant d'ofertar-ne algun de menys per diversos fets, el principal és la
baixada de natalitat de l'any 2015. Com vostès saben el 2011 va haver-hi uns
dos-cents naixements,  i  a partir  del  12,  13 i  14 va haver-hi  uns 150 i  l'any
passat n'hi va haver pocs més de cent, per tant la baixada de natalitat és prou
important.
Aquest és un factor, però l'altre factor és que aquest curs tenim moltes aules
amb moltes places vacants, que no s'han omplert. Altres anys ens ha passat
que s'ha començat el curs amb places vacants i no ha passat res perquè amb
el temps les famílies han decidit de portar-hi el seu infant i llavors han tingut lloc
i no s'ha hagut d'obrir cap altra aula, que hi ha hagut algun curs que s'ha hagut
d'obrir una altra aula perquè han vingut més infants dels que ens pensàvem
que vindrien. Tampoc hi ha hagut cap problema per obrir-la, només faltaria. 
Aquest  any veien que aquest  curs tenim moltes places vacants,  i  quan dic
moltes, dic moltes. I veien la baixada de natalitat, estem treballant l'opció de no
oferir tants grups com hi ha ara, però sí de fer l'oferta des del zero fins als tres
anys,  o  sigui,  no  tancar  a  cap  grup  de nadons,  que serien  els  grups més
susceptibles de tancar,  perquè són els  grups que en aquest  moment hi  ha
menys  infants,  per  tant,  és  més  possible  que  l'any  que  ve  hi  hagi  menys
demanda, sinó que hi hagi espai per tots, de zero fins a tres, però estem mirant
la manera per poder atendre a tothom però sense ofertar tants grups. D'altra
banda també us diré, si tots els grups s'omplen, els que ofertem, siguin els que
siguin, s'omplen i hi ha més demanda, s'obriran tots els que facin falta, perquè
d'espai en tenim i d'educadores també.»
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Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, d'aquesta manera han quedat respostes totes les preguntes, hi ha
una intervenció?  Sí, senyora Dalmau.»

Pren la paraula la senyora Dalmau:
«Gràcies,  simplement  perdonin  però  m'agradaria  repreguntar  sobre
l'ordenança, perquè entenc que l'ordenança és una cosa i el programari n'és
una altra, llavors entenc que dintre de l'ordenança ha de regular coses com els
canals d'accés a la informació per part de la ciutadania, per part d'entitats, per
part dels grups municipals, llavors torno a insistir que hi ha un grup que s'està
reunint, jo no sé qui forma part d'aquest grup?  Perdoni'm si en algun moment
ens ho ha comunicat i ara no ho recordo, però bé, m'agradaria saber si està
previst o no que per exemple els diferents grups municipals puguem participar
també d'això, i la ciutadania potser ja ho està fent i ara m'ho aclarirà, gràcies.»

Pren la paraula el senyor Través:
«D'acord, vaig a entrar en el  tema de l'ordenança municipal, si  que ho vam
tractar en sessions plenàries anteriors, o inclús on el grup municipal d'Units Per
Caldes va presentar una ordenança tipus de Localred, més o menys mesclada
amb la que té l'ajuntament de Sant Feliu de Llobregat si no vaig errat. El fet
d'aprovar l'ordenança com dic, sembla que potser no tingui a veure, però sí que
té bastant a veure, perquè no és que siguin bolets per separat, sinó que al cap i
a  la  fi  ha de ser  tot  un mesclum perquè hi  va lligat  l'esquema nacional  de
seguretat i interoperativitat que regula tots aquests àmbits. 
Pel  fet  que nosaltres vulguem tenir  uns canals,  que de ben segur,  els  que
volem tenir  seran els  que aquests  esquemes que ens presenten empreses
externes i que estan regulades envers la Llei actual, doncs són les que ens ho
faran portar. Sí que vaig comentar qui formava part d'aquest grup de treball,
que eren diversos caps d'àrea, tots aquells que tenen a veure i que acabaran
interactuan  amb  això,  i  que  m'hi  vaig  incloure  jo  mateix,  i  si  no  recordo
malament, vaig dir que ens reuníem els dijous i que si teniu algun dubte doncs
hi podíeu accedir també sense problema.
Dir  també que quan a aquesta ordenança ja s'ha creat  una comissió per a
tractar-la i per aprovar-la i que seguin els tempos que vagin esdevenint doncs
anirem avançant cap a tenir una bona ordenança i sentir-nos-la nostra i que la
puguem aplicar. Espero haver respós ara sí la pregunta.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies doncs, tanquem així el ple.»              
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L’alcalde aixeca la sessió a les 20 hores i 49 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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