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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió
Núm.:  13 / 2016
Caràcter: Ordinari 
Data: 22 de desembre de 2016
Horari: 20’05 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

Alexandra Redondo Ibáñez, regidora 
Anna Mata Domènech, regidora

Francesc Coral Prades, regidor 
Maria Dalmau Xalabarder, regidora 

Francisco Javier Ortega Guillén, regidor, s'absenta de la sessió a les 20:54 h.
Carla Millán Peñaranda, regidora 

Francisco Martínez Boluda, regidor 

Montserrat Romano Bosch, regidora 

Secretari
Maria Remei Sala Leal, secretària gral.

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

0. Retirar un punt dins de l’ordre del dia.

L’alcalde proposa que es voti retirar un punt a l’ordre del dia d’aquesta sessió,
essent aquest el següent:

Donar conformitat a la sol.licitud del Consell d’Administració de l’empresa
Gestió Municipal  de Servei,  SA (GMSSA) d'actualització de la  tarifa  de
preus del subministrament de l’aigua a Caldes de Montbui per l'any 2017.
(Punt núm. 12)

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per  majoria absoluta dels presents
[9 vots favorables dels membres del grup municipal d’ERC (9)  i 8 abstencions
de SOM CALDES (2);  de CiU (2); del PSC (2); d'UP CALDES (1) i del PPC
(1)], ACORDA retirar el punt de l’ordre del dia de la sessió.

Ordre del dia

1. Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària anterior de
data 24 de novembre de 2016.

2.  Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de Caldes
de Montbui  per  a  l’exercici  2017,  que comprèn el  pressupost  propi  de
l’entitat  i  el  pressupost  de  les  societats  mercantils  municipals  Gestió
Municipal  de  Serveis,  S.A.  i  Caldes  Habitatge,  S.L.,  expedient  núm.
87/2016

3.  Aprovar  la  renovació  de  patrons  representants  de  l'Ajuntament  de
Caldes de Montbui a les Fundacions Privades “Residència Santa Susanna
i Llegat Santa Susanna”, expedient número G1215 2015 000022 de Serveis
Generals.

4. Fixar la periodicitat de les sessions ordinàries de la Junta de Govern
Local que es faran a partir del mes de gener de 2017, expedient número
G1215 2015 000014 de Serveis Generals. 

5. Aprovar la creació del servei públic municipal «complex esportiu Les
Cremades»,  segons  memòria  justificativa  i  projecte  d’establiment,  el
reglament d’ús i les tarifes municipals i altres serveis, expedient número
G1410 2016 000128 de Secretaria.
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6.  Aprovar  la  declaració  de  serveis  essencials  i  prioritaris  d’aquest
Ajuntament, als efectes de contractació de personal laboral temporal, o
nomenament de personal  estatutari  temporal,  o de funcionaris interins.
Expedient número RH/177/2016 de Recursos Humans.

7. Aprovar l’Acord sobre la modificació de la Jornada de Treball 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  així  com el  Manual  de Propostes  de  Millora.  Expedient
número RH/190/2016 de Recursos Humans.

8. Aprovar l’adhesió a la Xarxa Xaloc, d’acord amb el Protocol general per
a l’adhesió a la Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació de la Diputació de
Barcelona. Expedient número 2.5.5/2016 de Treball.

9. Aprovar inicialment el projecte constructiu «Pas inferior sota la C-59,
camí del polígon de La Borda, al terme municipal de Caldes de Montbui».
Expedient numero TO104-2016-000007 de Serveis Territorials.

10. Aprovar el contingut del conveni entre el Consell Comarcal del Vallès
Oriental  i  l’ajuntament  de  Caldes  de  Montbui  per  a  la  prestació
d’assistència tècnica en matèria de salut pública, expedient núm. TC301-
2016-000082 de Serveis Territorials.

11. Aprovar el contingut del conveni entre el Consell Comarcal del Vallès
Oriental  i  l’Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui  per  a  la  prestació
d’assistència  tècnica,  expedient  TC301-2016-000083  de  Serveis
Territorials.

12.  Donar  conformitat  a  la  sol.licitud  del  Consell  d’Administració  de
l’empresa Gestió Municipal de Servei, SA (GMSSA) d'actualització de la
tarifa de preus del subministrament de l’aigua a Caldes de Montbui per
l'any 2017.

13. Donar compte de l’acord de la JGL de data 15 de novembre de 2016,
corresponent a l’aprovació del càlcul dels costos efectius dels serveis de
l’exercici 2015. Expedient número 81/2016 d'Intervenció.

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

15. Mocions d'urgència

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

1.  APROVAR  L’ESBORRANY  DE  L’ACTA  DE  LA  SESSIÓ  PLENÀRIA
ORDINÀRIA ANTERIOR DE DATA 24 DE NOVEMBRE DE 2016.

El Ple, 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)],  aprova l’esborrany  de l’acta  de la  sessió
anterior del dia 24 de novembre de 2016.

2.  APROVAR  INICIALMENT  EL  PRESSUPOST  GENERAL  DE
L’AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI PER A L’EXERCICI 2017, QUE
COMPRÈN EL PRESSUPOST PROPI DE L’ENTITAT I EL PRESSUPOST DE
LES  SOCIETATS  MERCANTILS  MUNICIPALS  GESTIÓ  MUNICIPAL  DE
SERVEIS, S.A. I CALDES HABITATGE, S.L., EXPEDIENT NÚM. 87/2016

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

El senyor Francisco Javier Ortega Guillén, regidor del  PSC, s'absenta de la
sessió plenària a les 20:45 hores.

Pren la paraula el senyor Alcade:
«A la proposta de pressupost  que presentem, m'agradaria destacar algunes
qüestions ràpidament, després passaria la paraula al regidor d'hisenda.
La primera qüestió que cal destacar és que és un pressupost en el seu global
de caràcter expansiu, perquè augmenta en relació amb l'any passat i en relació
amb la despesa un 12'2%. La gran majoria d'aquest increment és d'inversions.
Les  inversions  augmenten  a  un  80% en relació  amb l'any  passat,  per  tant
gairebé es dobla la inversió prevista. Hi ha també un lleuger increment de la
despesa corrent, i pel que fa al capítol 1, al capítol de sous, doncs pràcticament
es congela, hi ha una lleugera davallada, però és degut a que l'any passat es
preveia  la  recuperació  d'una  de  les  pagues  extres  i  per  tant  en  aquest
pressupost no cal preveure-ho.
També  destacar  que  les  taxes  i  els  tributs  estan  congelats,  per  quart  any
consecutiu, per tant no hi haurà, com de fet ja vam comentar en el punt de les
ordenances fiscals, no hi haurà augment en el seu conjunt de pressió fiscal ni
en les taxes ni en els tributs. 
Les  inversions  pugen  a  4'7  milions  d'euros,  per  tant  és  un,  segurament  el
paquet d'inversions en volum i en quantitat d'actuacions més gran dels darrers
anys. 
Destaquen d'aquestes inversions la plaça de la Font del Lleó, amb una inversió
de 1.146.298 euros; també apareix en el pressupost 2017 el pas soterrat que
enllaçarà el casc urbà amb el polígon La Borda per sota la C59.

4



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

També destacar  l'ampliació  del  pavelló  de  la  Torre  Roja,  per  un  import  de
532.760'94 euros; també destacar una partida per adquirir habitatges socials
per posar-los a la borsa de lloguer social, i destinarem 245.000 euros; un pla
d'ampliació de voreres, la primera fase d'aquest pla, que afectarà tres carrers
del municipi, 207.197'77 euros; i altres partides com per exemple la compra de
vehicles elèctrics per l'Ajuntament, hi destinarem 36.000 euros; la campanya
d'asfaltats que els darrers anys està inclòs en el pressupost, 450.000 euros;
una actuació de millora del parc de Can Rossell, 90.000 euros; més enllà de les
inversions habituals en millores d'equipaments educatius, esportius, municipals,
millores en el programa informàtic, en l'equipament informàtic, en senyalització,
etc, etc.
Per tant, un conjunt d'inversions molt important, a la qual, cal afegir-hi, no hi és
en  el  pressupost,  perquè  s'executarà  amb  pressupost  2016,  la  inversió  de
l'aparcament, que com sabeu és una inversió de 3 milions d'euros.
Per  tant  en  el  conjunt  de  l'any  2017  hi  haurà  una  inversió  pública  molt
important, com feia molts anys que no es veia en aquest municipi.
També destacar, que la despesa social torna a augmentar, portem uns quants
anys  augmentant  substancialment  la  despesa  social  en  el  pressupost,
concretament l'augment d'aquest any és del 10'8%, situant aquesta despesa
social en partides que van directament adreçades a qüestions socials 615.500
euros. Només com a punt de comparativa, l'any 2012 aquesta despesa estava
a 222.000 euros, per tant, pràcticament hem triplicat la despesa social en cinc
anys.
Passo la paraula al regidor d'hisenda, per si vol complementar l'explicació.»

Pren la paraula el senyor Marañés:
«Bon vespre senyor Alcalde, companys, regidors, símplement vull fer un petit
aclariment,  que  hi  ha  hagut  una  petita  esmena  aquesta  tarda,  a  l'hora  de
presentar  l'informe, es va presentar  amb una ràtio  d'endeutament  més alta,
perquè no es va tenir en compte una amortització extraordinària que s'havia
aprovat fa poc en un ple, que era part del destí de romanent. Fent aquesta
amortització, la ràtio realment quedava més baixa, i hem cregut oportú que era
necessari corregir aquesta dada.
Això no afecta en res el pressupost, ni res, símplement és un tema de lèxic, ja
està.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:
«Gràcies, intervencions sobre aquest punt? Doncs comencem per la senyora
Romano, endavant.»

Pren la paraula la senyora Romano:
«Bona nit a tothom, gràcies senyor Alcalde, bé en aquest punt, tal com ha dit el
senyor  Marañés,  s'ha  inclòs  en  l'expedient  de  pressupost  un  document
d'intervenció  signat  en  dia  21  de desembre,  és  a  dir  ahir,  s'ha  inclòs  avui,
aquesta tarda i per tant, com poden entendre, nosaltres, les seves explicacions
estan molt bé i els hi agraïm, però tenim el dret de poder consultar la informació
quan toca. 

5



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

El nostre reglament orgànic ens diu que els expedients no es poden modificar
un cop ha passat la informativa, la informativa si no recordo malament va ser el
17 o el 18, per tant, hi ha hagut una petició a través de correu electrònic, aquest
migdia, per part del Partit Popular i altres partits de l'oposició, perquè aquest
punt es retirés perquè nosaltres poguéssim consultar igual que tenen dret tots
vostès com a govern, gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:
«Gràcies, com que és probable que torni a sortir el mateix comentari, deixar
clar  que  pel  govern  municipal  el  canvi  del  qual  parleu,  és  un  canvi
insubstancial,  que  no  modifica  en  cap  part  substancial  la  proposta  de
pressupost, i  per tant, se'ls hi ha explicat quin és aquest canvi. És un canvi
petit. Ara passaré la paraula a la interventora perquè l'expliqui,  en qualsevol
cas no canvia ni l'essència, ni la substància de la proposta de pressupost que
portem ha aprovació.
Senyora interventora, si us plau.»

Pren la paraula la senyora Interventora:
«Bona nit, s'ha detectat un error en l'estat en el càlcul de l'import del deute, en
el sentit que no s'havia comptat l'amortització que es farà el 31 de desembre de
2016 de 401.000 euros, una amortització extraordinària.
Hem  cregut  convenient  fer  aquest  aclariment  en  l'apartat  9  de  l'expedient,
perquè el número quedés més concretat i més pròxim a l'estimació que es fa
en el pressupost del que serà la realitat de l'endeutament a final del pressupost
de 2016.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Molt bé, gràcies, més intervencions? Senyor Boluda.»

Pren la paraula el senyor Martínez Boluda:
«Bon vespre senyor Alcalde, bon vespre regidors, públic, vull fer una série de
comentaris sobre el pressupost, bàsicament sobre diverses partides que hem
anat  analitzant,  i  alguns  comentaris  i  algunes  qüestions  sobre  aquestes
partides.
Concretament hi ha una partida que és d'acció social personal, 10.000 euros, a
què correspon aquesta partida? És la 22/10, la partida 33/80 hi ha 40.000 euros
muntatges  electrònics  esdeveniments.  Creiem que en aquests  casos  hauria
d'estar assignat a cada esdeveniment, és a dir, hi ha esdeveniments, com pot
ser Festa Major, Escaldarium, o altres esdeveniments però que ens donaria
una visió una mica més global de a què realment s'estan destinant i quin cost
són els costos efectius de cada un d'aquests esdeveniments.
Ens agradaria tenir una mica més d'informació sobre la partida 92/00 que és
publicacions  oficials,  publicitat  i  propaganda,  disculpin,  és la  49/10 que són
52.990 euros, entenem que és una partida de molt volum i que hauria d'estar
una mica més explicada.
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La partida 31/10 identificació infraccions defecacions de gossos 50.000 euros,
aquesta partida és cada any? O és solament aquest any? Per tant entenem
que si és aquest any, solament hauria d'anar a inversions, i si és cada any, em
sembla una partida tremenda, està bé, que no vull que es caguin els gossos pel
carrer i saber qui ho fa, però bé, són molts diners, no? 
La partida 22/697 que és digitalització de documents, 145.000 euros; no sé que
s'ha de digitalitzar.
La partida 22/698 que és restauració  de documents,  està molt  bé restaurar
documents, 108.000 euros; 108.000 euros.
Perdoni,  com  que  hi  ha  molta  documentació  la  tinc  de  tenir,  l'hem  anat
analitzant doncs a vegades em perdo.
Sí, partida 93/40 es preveu pagaments d'interessos de demora de 7.000 euros;
ja  preveiem  pagar  interessos  de  demora  de  7.000  euros?  Vull  dir?
M'interessaria saber per què està aquesta partida inclosa.
Una que té una visió que no és tan tècnica, potser, com les que acabo de fer
ara, fins ara, és el Consorci de la TDT 80.307 euros; realment és necessari?
Està molt  bé,  vull  dir,  tots formem part  d'aquest  Consorci,  però propaganda
59.000  euros,  Consorci  TDT  80.000  euros,  quan  ens  anem  a  mirar  Radio
Caldes, doncs tenim una partida extremadament molt més petita i realment en
el Consorci de TDT doncs està molt bé saber que passa a Llinars del Vallès,
no? Però són molts diners.
A la subvenció Cooperativa 70, 75.000 euros; sí, sí, partida 48/004, es que jo
crec  que  hi  ha  errors  en  el  pressupost,  hi  ha  coses  que  tècnicament
segurament que estic dient i  són així,  però són errors que si  després tirem
aquest pressupost endavant,  doncs que no ens,  vull  dir,  s'ha de revisar tot
això. Perquè per exemple aquí ens posa ajuts a joves solidaris, 29.000 euros,
està bé, però aquí dintre hi ha el conveni Casino de Caldes.
O sigui, hi ha un batibull de partides que no, vull dir a mi m'ha causat bastant
embolic.
Disculpin eh, disculpin per la lentitud però és que com que són molts números.
Inversions per reparació d'infraestructures i béns de dret, hi ha una partida que
és 92/40 que es gasten 90.000 euros en locals socials, què és això? Locals
socials?
Després veig que el  conveni amb el  Centre Democràtic i  el  conveni amb el
Casino, gràcies senyor Mauri, hi ha dos tipus de conveni, un de 25.000 euros i
un de 18.000 euros, per què estan separats? 
Ja acabo, m'imagino que l'estudi per la mobilitat, tornem a estar amb 30.000
euros, aquí estem cada any parlant del mateix, i cada any apareix, i per ara no
sé si es preveu o no es preveu fer? Entenc que es preveu perquè està aquí,
perquè sinó no estaria, però seguim amb els 30.000 euros aquests amunt i
avall.
Quins són els terrenys que estan previstos expropiar amb un valor de 137.000
euros?  La  partida  és  la  60.000.  La  partida  22/799  revisions  externes
equipament esportiu Les Cremades, 4.000 euros, a què es refereix? 
I veig que aquí tenim una altra partida, dues partides, la 22/698 i la 46/200 que
el conveni de la 46/200 es refereix a l'Associació Municipi Eix Riera de Caldes
que són 10.000 euros, que si no m'equivoco són els 10.000 euros que tenim
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per  aquest  conveni,  per  l'aportació  perquè  es desenvolupi  aquesta  activitat,
però després hi ha unes altres despeses de també 10.000 euros per lo mateix,
no? 
Crida molt l'atenció que el cinquè, anem a ingressos, que la cinquena, sumant
dos partidetes que conceptualment són iguals, el cinquè concepte d'ingressos,
ja li dic el mateix que ha dit amb el tema de les caques dels gossos, que tant de
bo no se'n fessin ni una i tant de bo no es cometessin infraccions de trànsit. En
això estem, però potser que anéssim a millorar, buscar alguna forma que no es
produeixin tantes infraccions de trànsit, perquè la cinquena partida d'ingressos
del pressupost, evidentment després de l'IBI i totes aquestes partides que són
molt importants, puja 750.000 euros i són multes de trànsit de les quals 425 són
del semàfor en vermell i que no vull que ningú es salti un semàfor en vermell,
per suposat no vull dir que es tregui perquè el que incompleixi la Llei doncs se
l'ha de sancionar, però si hi ha alguna forma d'evitar això, perquè al final és, a
mi  personalment  no  m'agrada  sancionar  al  ciutadà  i  prefereixo  que
l'administració pública busqui formes d'evitar que el ciutadà compleixi  la Llei
abans que tenir-lo que, senyor Mauri no rigui si us plau, és així, vull dir, són
visions polítiques, vostè tindrà les seves, vostè sempre em ve amb la broma
fàcil, gràcies, és tot això, m'imagino que és prou,eh?»

Pren la paraula el senyor Alcalde:
«Molt bé, gràcies, mirarem d'anar un per un en el llarg llistat de partides que
ens ha tret. D'entrada dir-li  que en algunes partides, no se quin quadre està
mirant? Fins i  tot aventuro la hipòtesis que se li  ha desplaçat l'Exel  que ha
imprimit, perquè vostè parla de digitalització de documents 145.000 euros, el
quadre  que  tenim  nosaltres  davant  diu  1.000  euros,  que  és  el  que  és,
restauració de documents, vostè ha dit 108.000 euros, doncs n'hi ha de resta
106.500  perquè  ens  gastem 1.500  euros,  per  tant  jo  crec  que  s'hauria  de
revisar la seva documentació. En qualsevol cas després li passaré la paraula
perquè pugui replicar el que vostè cregui.
Muntatges  electrònics  esdeveniments,  això  són per  esdeveniments  que fem
cada any a la via pública i que requereixen de connexions a la xarxa elèctrica,
bàsicament és Festa Major i  Escaldarium i per tant això són muntatges que
hem de fer cada any i que formen part d'aquests esdeveniments.
Publicacions  oficials,  publicitat,  etc.,  52.000  euros,  això  bàsicament,
bàsicament, són publicacions  oficials, és a dir, cada vegada que el ple aprova
una  modificació  de  planejament  i  s'ha  de  publica  en  algun  o  alguns  diaris
oficials,  això  val  uns  diners,  i  per  tant  aquesta  és  la  previsió  que  fem de
publicacions que bàsicament són publicacions en diaris oficials.
Identificació de defecacions de gossos, això no pot ser una inversió, després
passaré la paraula al regidor d'espais públics, en qualsevol cas les inversions
serien si  aquesta identificació requerís comprar una maquinària,  però no és
cas, després els explicarem  com funcionarà això.
Digitalització, restauració, ja l'hi he explicat.
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La  partida  de  VOTV,  aquesta  és  una  partida  que  en  cada  debat  de
pressupostos des de que formem part d'aquest consorci, surt. Nosaltres creiem
que és bo ser en aquest consorci, en aquesta televisió comarcal, en aquesta
televisió de proximitat, que és una televisió de qualitat, que no només informa
de Llinars, de fet diria que no informa de Llinars perquè Llinars no és membre
del  consorci,  però  en  qualsevol  cas  també  informa  de  Caldes  i  d'altres
municipis  que  formen  part  del  consorci,  és  una  manera  també  de  generar
informació, identitat compartida entre els municipis que conformem el consorci,
i a més a més vull destacar la professionalitat i la qualitat d'aquesta televisió,
per  tant  nosaltres  hi  creiem.  També creiem que és una manera d'ajudar  el
sector audiovisual de la comarca, d'aquesta part de la comarca, de l'àrea del
consorci,  i  per tant  creiem que és positiu  que el  nostre Ajuntament hi  sigui
present.
Altres  qüestions,  passo  a  inversions,  90.000  euros  en  locals  socials,  això
bàsicament   és per,  o fer  millores,  o fer  nous locals  socials  bàsicament  en
barris  extraurbans,  en  urbanitzacions,  crec  que  bàsicament  contemplem
millores a El Farell i un nou local social a Can Valls.
Els convenis del Casino, n'hi ha dos, però un és per inversions, per reformes en
l'equipament, que aquest ja fa. És el tercer any que fem aquesta col·laboració, i
l'altre és el conveni per activitats que és el de 18.000 euros.
Expropiacions, passaré la paraula al regidor després perquè ho expliqui.
I el que parlava de Les Cremades, aquests 4.000 euros, que potser no està
expressat de la manera més correcta, perquè de fet el que fem és una auditoria
tècnica de les instal·lacions, per tant una diagnosi per després procedir a la
millora, i  això està relacionat amb el concurs que s'ha de fer i  amb la nova
concessió.
Han quedat coses, passo la paraula al regidor Jaume Mauri primer.»

Pren la paraula el senyor Mauri:
«Gràcies  senyor  Alcalde,  bona nit  a  tothom,  bé,  no és  una inversió,  és  un
servei, es fa a través d'una empresa relacionada amb la Universitat Autònoma
de Barcelona i també hi ha una part que s'ha de pagar amb la col·laboració
dels veterinaris, no? Que són els que han de fer el mostreig. I això, com molt bé
diu és per millorar el civisme d'alguns propietaris de gossos, però també es fa, i
cal remarcar-ho, per la seguretat dels animals. Perquè ens hem trobat en casos
que hi ha animals que no han estat censats i s'han trobat morts o abandonats,
també ens trobem casos on ha hagut gossos que han estat morts, abandonats i
que els hi han extret el xip i que no es pot identificar el propietari, i d'aquesta
manera és un mètode infal·lible, vull dir, no només es combat l'incivisme a la
via pública, sinó amb l'incivisme o la irresponsabilitat en la tinença d'animals,
gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:
«Per  respondre  sobre  la  partida  d'interessos  de  demora  i  subvenció  a  la
Cooperativa 70 passo la paraula al regidor Marañés.»
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Pren la paraula el senyor Marañés:
«Bon vespre, entenc que amb la Cooperativa 70 li deu haver passat el mateix,
que té un  ball de números, ara li estava buscant el PDF per comentar-li, i el
pagament d'interessos de demora que hi sigui no vol dir que els paguem, però
sí que els hauríem de tenir per si n'hem de pagar, perquè sinó després tot es
complica i treballem poca quantitat dins el volum, però els tenim per si de cas,
de fet a dia d'avui no n'hem pagat mai, però per si de cas els posem.
I si aconsegueixo obrir el document, després li comentaré el ball de números.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:
«Pel que fa a la partida d'expropiacions, d'inversions, senyor Personat.»

Pren la paraula el senyor Personat:
«Gràcies senyor Alcalde, bon vespre a tothom, aquesta partida va dedicada
gairebé  íntegrament  a  les  expropiacions  de la  plaça  del  Sindicat  per  fer  el
pàrquing del Sindicat a la segona fase del pàrquing del Sindicat.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:
«Pel que fa al comentari sobre ingressos i que la cinquena font d'ingrés siguin
les infraccions o les multes per entendre'ns, a nosaltres també ens agradaria
que la gent no cometés infraccions, que no haguéssim de multar per conductes
no  correctes  a  la  via  pública,  o  conductes  incíviques  o  perquè  es  salten
semàfors  en  vermell,  però  tenim  les  ordenances  de  trànsit,  tenim  les
ordenances de civisme, per tant lògicament el que hem de fer és aplicar-les i si
no es compleixen, sancionar, per tant, suposo que a tothom ens agradaria que
no  haguéssim  de  tenir  ingressos  per  aquest  concepte,  però  evidentment,
mentre cometin sancions, s'han de cobrar aquestes infraccions.
Crec que ho hem comentat tot, voleu afegir alguna cosa? Senyor Mauri.»

Pren la paraula el senyor Mauri:
«Una cosa que m'havia descuidat, aquest servei dels 50.000 euros que hi ha
és pel primer any, per fer tot el cens, l'Ajuntament de Caldes subvencionarà
durant  un  període  determinat  els  1.300  animals,  més  o  menys  que  tenim
censats, dic més o menys, perquè ens podem trobar que el cens pugui variar,
perquè hi ha gossos potser que fa 30 anys que estan censats i que no se'ls a
donat de baixa, per tant és obvi que hi haurà una alteració, i que aquesta serà
una subvenció  que nosaltres  farem perquè tots  els  propietaris  dels  animals
puguin fer aquesta prova d'ADN de forma gratuïta durant un període, i aquest
preu cobreix el que val tot el cens dels gossos, pot ser que sigui menys perquè
potser el període s'acaba i no ha vingut el cens de tots els animals, però com
que és una cosa obligatòria després d'aquest període s'hauran de cobrir el cost
els mateixos propietaris.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:
«Un segon, perquè passo la paraula a un altre regidor, senyor Pineda.»
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Pren la paraula el senyor Pineda:
«Molt bon vespre, comentar només que els ajuts a joves solidaris són 2.000
euros a la partida de solidaritat.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:
«Senyor Boluda.»

Pren la paraula el senyor Martínez Boluda:
«Sí,  gràcies,  algunes  coses  han  estat  ben  respostes,  com per  exemple  el
senyor Mauri, evidentment a mi em semblava molt estrany que fossin 50.000
euros  i  que  es  preveiés  50.000  euros  cada  any,  gairebé  la  pregunta  era
aquesta, no? Perquè realment sinó estàvem davant d'un import molt gran, que
la finalitat és bona per suposat, no hi ha dubte, ja ha quedat clar que és aquest
el primer any per la qüestió de cens, ho entenc.
El  tema  del  meu  ball  de  números  no  ho  he  imprès,  ho  he  fotocopiat  de
l'expedient.

Pren la paraula el senyor Marañés:
«Bon vespre, em sembla que ha tingut una errorada de columna, vostè està en
la columna dels subconceptes i hauríem de mirar la columna d'aplicacions.»

Pren la paraula el senyor Martínez Boluda:
«No, perquè em miro per exemple la, si miro per partida que és més fàcil, la
22/697  són  145.000  que  sumen  totes  les  de  la  22/697  digitalització  de
documents 145.000 de totes formes és el que està fotocopiat de l'expedient, no
hi ha cap problema, vull dir que deu ser un error en l'expedient o ja començo a
tenir problemes visuals.
 I ja que estem, acabo, el tema aquest que el senyor Alcalde ha comentat, que
tinc un lio de papers que, que a comentat de la propaganda oficial, sí és cert,
però la propaganda oficial és la partida just de baix, i la de publicitat és la de
59, no recordo ara perquè ja he perdut els números, vostè m'ha comentat que,
ho miri,  ja  ho tinc,  22/603 publicacions  diaris  oficials,  25.000 euros,  que és
l'explicació que vostè m'ha donat, i publicitat i propaganda  22/602 que són els
52.990,  53.000  euros  de  propaganda;  després  el  tema aquest  dels  41.000
euros de muntatges elèctrics i demés, m'imagino que és Festa Major, Fira de
Nadal,  tots  aquests  temes,  però  a  mi,  crec  que  ens  interessaria  saber  per
exemple l'Escaldarium que hi ha 40.000 euros per l'Escaldarium una partida,
segurament  n'hi  ha  més  despeses  destinades  a  l'Escaldarium,  de  diverses
d'aquest  tipus,  que  aniria  molt  bé  des  del  punt  de  vista  d'anàlisi,  he  posat
l'Escaldarium com un exemple, eh? Però podria ser molt interessant des del
punt de vista d'anàlisi  de les activitats que es fan tenir-ho, tenir una compte
d'explotació si tingués, tindríem una petita compta d'explotació analitzada per
partida  enlloc  de  ficar-les  en  un  calaix  de  sastre  que  és  muntatge
d'esdeveniments, i potser que en aquest cas l'Escaldarium suposi quinze o vint
mil euros  més, no ho sé, com que no sé quin import és, crec que no està prou
detallat, gràcies.»
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Pren la paraula el senyor Alcalde:
«Gràcies,  sobre  aquesta  última  qüestió  dels  muntatges  elèctrics,  passo  la
paraula al regidor Jaume Mauri.»

Pren la paraula el senyor Mauri:
«Gràcies,  bé,  dir-li  que en general  les partides es fiquen en bosses més o
menys grans, perquè el detall costa molt afinar-ho, no? Però igualment dir-li
que tant en la reforma com la plaça del Lleó, com en tots els espais on s'estan
fent fires i  esdeveniments a l'aire lliure,  s'està en la dinàmica d'anar posant
instal·lacions fixes i legalitzades, perquè d'aquesta manera, com que ja sabem
que  hi  ha  unes  dinàmiques  en  aquells  espais  públics  que  tenen  unes
necessitats d'instal·lacions elèctriques,  quan fem reformes, ja les prevenim i
d'aquesta manera ja ho deixem resolt, per tant aquesta bossa, a mesure que
anem  passant  el  temps  es  va  reduint,  reduint,  reduint,  perquè  no  cal  que
tinguem aquesta despesa que al fi i a la cap, enlloc de tenir-la una despesa
anual sense fer instal·lacions fixes, es pugui invertir en instal·lacions fixes i amb
pocs anys amortitzem tot lo que ens estem gastant en instal·lacions no fixes,
no?»

Pren la paraula el senyor Alcalde:
«Molt bé, més intervencions? Passaríem al grup Socialista, senyora Millán.»

Pren la paraula la senyora Millán:
«Bon vespre als veïns, veïnes, regidors i regidores, no analitzarem tan a fons el
pressupost  perquè sinó crec que al  final  no ens acabarem entenent  de res
perquè acabem parlant de números i de partides i ens anem al no res, i això és
una cosa que considero que s'ha de fer en altres espais. Nosaltres volem dir
que per la part de forma la nostra posició seria que el punt no s'hagués hagut
de tractar,  ja  que considerem que potser  ha sigut  una errorada a l'introduir
l'expedient de l'amortització dels 400.000 euros de deute, però sí que és veritat
que  per  exemple  hi  ha  uns  quants  grups  de  l'oposició,  però  no  tots,  que
considero que no és adient que per exemple que hi hagi grups municipals que
s'hagin d'enterar de l'afegiment d'un expedient o no, en el propi ple, i per tant
considero  que  és  veritat  que  si  es  fa  una  modificació  hauria  estat  bé  que
s'hagués notificat a tots els grups en el moment en que es realitza, no en el
propi ple,  i bé, en aquest cas no considerem, no estaríem d'acord amb aquesta
part de forma.
Sí que és veritat que de cara a parlar de pressupostos al final és el tema en
qüestió, de moment ens abstindrem perquè considerem que és una aprovació
inicial,  són  els  primers  números,  no  és  el  definitiu,  sí  que  és  veritat  que
esperarem de la mateixa forma que nosaltres hem fet propostes, que les hem
fet fora de plaç i han hagut errors tècnics, però tampoc no hem vist en aquesta
primera  aprovació  inicial  propostes  que  sabem  que  altres  companys  i
companyes han pogut fer al pressupost. 
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I per tant com considerem que tampoc no estem veien reflectides les propostes
de l'oposició dins del pressupost de l'aprovació inicial. Així doncs tampoc no
podem plantejar-nos tindre en compta aquesta part de diàleg i per tant en el
nostre cas serà l'abstenció la nostre resposta a aquest punt.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:      
«Molt bé, gràcies, pel Partit Demòcrata, senyor Coral.»

Pren la paraula el senyor Coral:
«Gràcies, bona nit a tothom, tota la documentació del pressupost la vam rebre
el 12 de desembre, ja fa deu dies. Vull dir primer de tot alguns grups durant
aquests dies l'hem treballat  i  en tot  cas els dubtes que hem tingut  els hem
traslladat  a  l'equip  de  govern  i  que  per  tant  els  dubtes  que  s'hagin  pogut
generar  els  hem  treballat  prèviament  i  no  ens  hem  esperat  en  el  ple  a
comentar-los, no? 
Molts  d'ells  són dubtes que amb una petita  reunió  o  conversa,  s'haguessin
pogut resoldre i potser ara ens ho haguéssim pogut estalviar.
Crec per això que els grups municipals, a banda d'analitzar, el que hem de fer
és proposar, i per això el mes d'octubre des del nostre grup vam fer arribar un
seguit de propostes a l'equip de govern, algunes, poques diria, s'inclouen en el
pressupost, d'altres no les hem vist. Jo citaré algunes d'elles perquè puguin
constar  en  acta.  Havíem  proposat  la  creació  d'una  via  prioritària  per  a
bicicletes,  un  pla  d’arranjament  dels  parcs  públics  infantils,  que  s’arribés  al
0’7%  de  projectes  de  cooperació  i  solidaritat  internacional,  construcció
d’habitatges  socials,  aquest  sí  que  el  veiem  reflectit  en  el  pressupost,  la
instal·lació de pipicans amb sistema de neteja automàtica, no hi es això, però
entenem que la mesura sobre la identificació de propietaris a través de l’ADN
és una molt bona iniciativa, també vam proposar l’habilitació d'una xarxa wifi
pública  al  municipi,  que  tampoc no  apareix,  l’estudi  d'una  ampliació  de  les
Cases dels Mestres, que ens consta que es té en ment, però que de moment
encara en el pressupost no hi pot constar. També vam demanar si era possible
fer un estudi per habilitar un espai per la pràctica de l’atletisme, ens van donar
unes explicacions, però per nosaltres no són encara prou convincents i per això
creiem que s’hauria de seguir estudiant; i finalment també vam proposar que
aquelles mesures econòmiques que havíem proposat quan parlàvem aquí en
aquest ple de les ordenances fiscals, se’ns va dir per part del senyor Marañés
que aquelles actuacions es mirarien de recollir en el pressupost, d’alguna altre
forma,  algunes  propostes  es  recollirien  en  el  pressupost  a  través  de
subvencions o altres línies. 
Per  tant,  li  preguntaríem  aquelles  propostes  o  paquet  de  mesures  de
reactivació econòmica, per definir-les, que eren de reactivació econòmica, a on
han quedat en aquest moment? I com s’aplicaran?
En el pressupost veiem inversions que concorden d’alguna forma amb alguns
projectes  que  nosaltres  quan  ens  vam presentar  a  les  eleccions  portàvem
també, i  se’n poden citar alguns, com evidentment el tem de l’enllaç soterrat
per connectar el casc urbà amb el polígon La Borda, un altre projecte també
molt positiu com és el tema del pavelló de la Torre Roja, en fi, el pla educatiu
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d’entorn  que també el  portàvem en el  programa electoral  i  també el  veiem
reflectit en el pressupost, per tant d’alguna forma veiem una part negativa en el
fet  que algunes  prioritats  no  ho són per  vostès  com equip  de govern,  que
s'entén perfectament, i d’altres coincidim en molts projectes.
Finalment,  a nivell  de formes, nosaltres l’any passat els hi vam dir  que ens
agradaria  poder  treballar  amb més previsió  la  documentació  del  pressupost
municipal i crec que és de rebut dir que aquest any ha sigut així, des d’abans
d’estiu que vam començar a rebre documentació i per tant, la metodologia que
s’ha seguit és diferent, ha sigut més positiva; i crec que també és de rebut com
dic, fer-vos-ho saber que en aquest sentit estem contents, i com deia, el 12 de
desembre ja teníem tota la documentació i per aixo l’hem pogut anar treballant i
no avui hem fet moltes preguntes, sinó que ja hem entrat en la valoració més
general, gracies.” 

Pren la paraula el senyor Alcalde:
“Molt bé, gracies, hi ha un parell de regidors que volen afegir coses, comencem
amb el senyor Mauri.”

Pren la paraula el senyor Mauri:
“Gracies senyor Francesc, dir-li  sobre els tres temes que em pertoquen una
mica: el carril bici, dir-li que en el pla de mobilitat ja es contempla un apartat
sobre la bicicleta i les preferències i els carrils que es podrien implementar; vull
dir  que d’alguna manera, quan aprovem el pla de mobilitat,  que espero que
sigui pel mes de gener, ja hi podrem parlar-hi dels carrils bici, perquè ja estan
incorporats.
Llavors el tema de, no sé si ho ha anomenat com a pla d’arranjament de parcs
públics? Ho ha dit així? Infantils?”

Pren la paraula el senyor Coral:
“Pla d’arranjament de parcs públics infantils.”

Pren la paraula el senyor Mauri:
“Nosaltres des de fa dos anys tenim contractes amb empreses que es dediquen
a fer manteniment constant, no? En els jocs infantils, aixo ho complementem
també quan tenim plans d’ocupació, que en van venint cada any, que fem un
treball més a fons de repintats, de recanvis de coses i tot això; vull dir, d’alguna
manera  jo  entenc  que hi  ha  uns  parcs  públics  infantils  que  tenen  un  gran
desgast  perquè tenen molta demanda, n’hi  ha que no tant,  en aquests que
tenen molta demanda hi tenim un ull ficat amb més freqüència, amb aquesta
empresa i amb els plans d’ocupació, vull dir que sí que ho tenim en compte,
probablement no amb la forma o amb el titular dins un pressupost, però sí que
està dins de les tasques de la regidoria d’espais públics.
Llavors aixo dels pipicans automàtics, jo ja ho vaig mirar abans de fer aquests
que n’hi ha actuals, però he parlat amb altres municipis que el tenen i com tot,
que tenen desaigües, preses d’aigua i presa elèctrica i tot aixo, hi ha problemes
greus a vegades de manteniment,  que et porten problemes que fan que no
funcionin bé, que siguin a un lloc que tingui problemes a vegades amb totes
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aquestes instal·lacions a la via pública que necessiten tantes coses com preses
d’aigua, desaigües i preses elèctriques hi ha problemes, hem optat per aquests
més orgànics, de la terra que es remou, que es canvien, que es cuiden, i que
de moment donen un bon funcionament i que n’estem satisfets. I com bé vostè
diu,  amb  altres  mesures  que  prendrem  per  l’any  que  ve,  en  experiències
d’altres  municipis  que  s’han  fet,  només  fer  la  publicació  del  canvi  de
l'ordenança  els primers mesos de l’ADN, ha baixat dràsticament el tema de
l’incivisme amb el tem de defecacions o  caques, com vulguin dir-li.  Vull dir,
entenem que amb això, anem per bon camí, a veure com va? Quins resultats
ens dóna i esperem que ens doni bons resultats.”

Pren la paraula el senyor Alcalde:
“Gracies, pel que fa a la cooperació, i aprofitant que vostè ha tret la qüestió, jo
m'havia  oblidat  a  la  meva  primera  intervenció,  remarcar  que  efectivament
arribem al 0’7% a la partida de cooperació al desenvolupament, els projectes
de cooperació,  per tant aquesta és una bona notícia,  estem en la línia dels
compromisos que demana la comunitat internacional en relació amb el que les
administracions  haurien  d’aportar  en  projectes  de  cooperació  al
desenvolupament, i per tant aquest és un fet remarcable d’aquest pressupost.
Senyor Coral.”

Pren la paraula el senyor Coral:
“Només un parell de punts que m’havia descuidat comentar, d’acord amb les
respostes que se m’han donat d’aclariments, un parell de coses: també veien
comparativament algunes subvencions a entitats, el tema Cáritas no em quadra
encara l’abast i la feina que fan amb la subvenció que al menys consta aquí, no
sé  si  venen  partides  per  diferents  costats?  O   de  diferents  formes?  Però
m’agradaria un aclariment. I després també conèixer una mica amb base a la
dotació que s’ha destinat a Radio Caldes, relacionar-ho una mica amb el fet de
quina  és  la  idea  i  en  què  s’està  pensant  a  nivell  del  projecte  amb  Ràdio
Caldes? Gràcies.”

Pren la paraula el senyor Alcalde:
“Gracies, passo la paraula a la regidora Pilar Aznar.”

Pren la paraula la senyora Aznar:
“Bona nit, pel tema del conveni de  Cáritas, aquest any hi ha un augment de
1.000  euros  respecte  de  l’any  passat,  i  la  previsió  és  d’anar  apujant.  De
moment tenim un conveni  signat  per un any,  ara té el  venciment,  l’hem de
tornar a negociar, però aquest conveni està acceptat per Cáritas amb el seu
vist i plau.”

Pren la paraula el senyor Alcalde:
“Molt bé, pel que fa a Ràdio Caldes, passo la paraula a la regidora Núria Carné”
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Pren la paraula la senyora Carné:
“Bona nit, bé, primer de tot posar-nos una mica en antecedents, com saben
abans la partida de Radio Caldes formava part de Comunicació, recordo el ple
de pressupostos de l’any passat que ja ho vam explicar, i ara està per separat. 
I com veuen, en compte d’anar a menys, a anat a més, han passat de 18.659 el
2016 a 33.000 el 2017. Aleshores la situació a Radio Caldes, aquest any ha
començat una mica més tard la programació, van haver uns col·laboradors que
ho van deixar, i aleshores ens hem hagut de replantejar una mica què es pot
fer? La intenció d’aquest govern és salvar la Radio, perquè hi creem i perquè
creiem que fa un bon servei al ciutadà; i la idea que tenim és externalitzar-la,
aixo implica fer un concurs, i aixo implica dir: bueno, tenim la radio, tenim uns
recursos, volem buscar gent que ajudi a tirar-la endavant amb nous projectes.
No sé si  recorden fa uns anys la radio també estava oberta per les tardes,
teníem gent que volia anar a fer programes de ràdio, ara encara hi van, però
per  les  tardes  moltes  vegades  no  es  pot  fer.  Una  mica  una  escola  de
periodistes, estava oberta i per exemple pels carrers de Caldes se sentien les
nadales i programació en directa. Ens agradaria tornar aquí; per tant aquesta
és la línia, de moment estem fent ràdio, estem contents, però em sembla que
podríem estar-ho més, i  per aixo volem fer aquest concurs i  això serà ja la
primavera de l’any que ve, i per aixo també veuen aquest augment, gràcies.”

Pren la paraula el senyor Alcalde:
“I finalment el regidor Marañés.”

Pren la paraula el senyor Marañés:
“Comentar-vos  símplement,  pel  que  feia  referència  al  tema  de  mesures
econòmiques, hi ha dotada una partida capítol 4 i segurament ara al gener us
convocaré a tots  els  que vau fer  propostes per  sentar-nos i  veure com les
apliquem en conjunt,  però la partida està dotada, pendent  de veure com la
desenvolupem entre tots.”

Pren la paraula el senyor Alcalde:
“Molt bé, doncs ara passo la paraula al grup Som Caldes, senyora Redondo.”

Pren la paraula la senyora Redondo:
“Gracies, bona nit  a tothom, bé nosaltres, tal  i  com ha comentat la senyora
Romano i la senyora Millán, també estaríem d’acord amb el tema de la forma,
perquè entenem que si  s'incompleix el ROM podria ser impugnable aquesta
resolució,  o  sigui,  la  resolució  que es prengui  avui  podria  ser  impugnable  i
entenem que per precaució s’hauria de retirar, no obstant això, seguim i fem les
preguntes que volíem fer. 
Nosaltres també ho hem treballat prèviament, aquest pressupost, suposo que
tots els grups municipals ho hem treballat prèviament, no obstant això, hem fet
les preguntes tant per email  als regidors que pertocaven, però també farem
algunes  preguntes  aquí  perquè  tenim  tot  el  dret  a  preguntar-ho,  i  això  no
significa que no ens ho haguem treballat prèviament, perquè a quedat una mica
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lleig  cap  a  la  resta  de  grups  que  sembla  que  no  ens  ho  hem preparat  si
preguntem alguna cosa, perquè ells també estan en l’obligació de respondre i
de la gent de sapiguer-ho. Símplement ha quedat lleig.
Dit aixo, preguntes: les propostes de Som Caldes al pressupost, suposo que es
això que dèies ara, que ja ens ho direu si s’han acceptat o no? En relació amb
el caní parc, a l’estudi LGTB i els centres educatius, agents cívics, etc., em vas
comentar, el senyor Marañés em va comentar que totes aquestes propostes les
havia passat als diferents regidors i que ja ens diríeu si les acceptàveu, o no?
Estem pendents de sapiguer-les, si les podeu dir avui bé, sinó ho parlem.
Després  de  partides,  els  20.000  euros  de  la  Parròquia,  si  se’ns  podria
especificar per què són? Si és lo de Cáritas o és una altra cosa?
Llavors, el pla de mobilitat són 100.000 euros, pel que ha dit el senyor Mauri
entenc que és perquè s’han inclòs més coses, perquè no enteníem si era el
mateix pla de mobilitat que ja en teoria s’havia iniciat el juny a fer, si se’ns pot
especificar?
Els  300.000  euros  en direccions  d’obres,  també,  si  se’ns  pot  donar  alguna
especificació de  quines són aquestes?.
I així com a propostes i com a reflexió, sí que és veritat que pensem que s’han
de donar més diners als mitjans de comunicació locals perquè creem que si
compares les partides del Consorci de la TDT i Radio Caldes o el Montbui o
fins i tot amb el Tot Caldes, es veu que la partida és molt mínima i creiem que
aquí es podria incrementar d’alguna manera.
Per altra banda creiem que hi ha un cert desequilibri entre partides, nosaltres
no estem massa d’acord amb el tema aquest de l'anàlisi de les caques de gos,
tampoc  no  se’ns  ha  explicat  el  projecte  justament  com  serà,  sí  que  ens
agradaria rebre alguna documentació per sapiguer si realment serà tan efectiu
per trobar tots aquests casos que deia de gent que li treu el xip? 
Si  això  servirà,  aquestes  sancions  a  les  caques?  Per  la  gent  aquesta  que
abandona gossos i els hi treu el xip, no li veig gaire relació jo, però vull dir que
si se’ns pot explicar, jo ara mateix no li veig, però no vull dir que no hi sigui, vull
dir, clar no és el mateix una persona que abandona un gos i li treu el xip, potser
aquest gos quan aquesta persona va amb el gos pel carrer, recull les caques,
vull dir, no sé si una cosa té a veure amb l’altre. 
Sí que m’agradaria que se’ns expliqués una mica aquest projecte de si té a
veure una cosa amb l’altre? I si és així, perfecte, vull dir, cap problema. Jo com
a defensora dels animals m’hi sumo.    
Creiem això, que hi ha un cert desequilibri entre partides, ens alegra molt que
hi hagi la partida d’habitatge social d'uns 245.000 euros, si ens agradaria que
òbviament fos més gran, perquè si  amb 245.000 dóna per dos o tres pisos
gràcies, llavors clar, quan més millor, perquè realment el parc públic d'habitatge
aquí a Caldes és molt minsu, i el lloguer tal i com està avui en dia, la gent que
hi ha en risc social, només fa falta que ens mirem les pagines web, busques pis
i no trobes absolutament res i el que trobes és molt car, crec que podem estar
tots d’acord.
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I per altra banda, com a proposta també de cara no a aquest any, per l’any
vinent i ja la fem aquí, que la inversió sigui de forma participativa, és a dir, que
en comptes de nosaltres entenem la inversió d’una manera una mica diferent,
de com s’esta fent, per exemple la participació aquí a la plaça del Lleó, enlloc
de dir: reformem la plaça de la Font del Lleó, que voleu que fem? Ja entenem
que moltes vegades hi ha coses que tècnicament no es podran aplicar, perquè
la  gent  potser  volem  que  la  cosa  sigui  d'una  manera  o  d'una  altra,  però
tècnicament  és  inviable,  sí  que  proposaríem  que  hi  hagués  una  partida
important, que la inversió de Caldes, quin és el poble que volem? Com el volem
fer,  no?  I  que  la  gent  pugui  fer  propostes  de  projectes  per  Caldes  i  que
d’aquesta manera, si són més consensuats, generaran menys oposició i no ens
trobarem en problemes com pot ser amb el  pàrquing de les Hortes, perquè
vulguis o no, ja hi haurà gran majoria de gent que haurà participat en aquests
projectes i creiem que pot ser millor d’aquesta manera. I que estem disposats a
treballar si això és així i res més, moltes gràcies.”

Pren la paraula el senyor Alcalde:
“Molt  bé, gracies,  abans que res excusar  el  regidor  Xavier  Ortega que s’ha
hagut d’absentar del ple. Per la resposta aniré passant paraules als regidors,
comencem pel senyor Mauri, si us plau.”  

Pren la paraula el senyor Mauri:
“Gràcies senyor Alcalde, els 1.000 euros que hi ha al pla de mobilitat és per
inversions; és a dir, comencem a desplegar el pla de mobilitat a partir de l’any
que ve. Contractem un tècnic de via pública de mobilitat per obra i servei que
està relacionat només al pla de mobilitat i lògicament el pla de mobilitat té un
pressupost estimat, estimat vol dir sense projectes executius d'uns vuit milions
d’euros, en el qual doncs ja hi ha per exemple l’ampliació de les voreres, ja ho
contemplava el pla de mobilitat, bé, comencerem a fer inversions sobre el pla
de mobilitat per desplegar-lo.
El caní parc, dir-li que no hi ha una partida específica pel caní parc, jo ja vaig
parlar amb una representant dels usuaris, en una reunió que vaig tenir fa unes
setmanes  en  darrere,  vam  estudiar  ubicacions,  vam  estudiar  les  millors
maneres de poder-ho fer, en faré un parell de propostes, lògicament ho farem
tot amb recursos propis, amb brigades, perquè hi ha coses que ja estan bastant
adaptades  i  caldria  fer  alguns  petits  retocs,  en altres  sí  que s’ha d’adaptar
millor,  però  no  parlem  de  partides  grans,  per  tant,  no  hi  ha  una  partida
específica pel caní parc, però sí que està a via pública el que és la partida en
general, de la via pública d’aquest any 2017.
I l’ADN dels gossos, a veure que és el que no enten? Disculpi, eh? Li dic per
poder-li explicar.”
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Pren la paraula la senyora Redondo:
“No, vull dir, una cosa és la partida i el pressupost, el que no entenia gaire era
la relació entre una cosa i l’altra, entre el fet que es sancioni pel fet que algú se
li  multi  per  la  caca  d'un  gos  amb  tota  la  resta,  què  vols  dir?  Que  això
s’augmentara al cens? Sí que ens agradaria que ens expliqués,  no cal  que
sigui ara.”

Pren la paraula el senyor Mauri:
“Com vulgui, ara o després.”

Pren la paraula la senyora Redondo:
“Jo preferiria tenir-ho sobre paper també, i el projecte que li hagin presentat a
vostè de l’empresa, que ens el passi.”

Pren la paraula el senyor Mauri:
“Si home, i tant, doncs fem-ho així,  fem-ho així i  un dia quedem i veiem un
vídeo també, que tenen que és molt il·lustratiu, hi ha dibuixets i ho entendrà
perfectament, gràcies.”

Pren la paraula el senyor Alcalde:
“Gràcies, senyor Pineda.”

Pren la paraula el senyor Pineda:
“Moltes gràcies, els 20.000 euros que representen un conveni que es signaria
amb la parroquia  Santa Maria,  són estrictament  per  a fer  un tractament  de
conservació i rehabilitació de la portalada barroca de l’església, entenem que
és un element singular que cal preservar. El mossén ens va explicar la intenció
de fer millores en la façana, i això ajudaria d’una vegada a aconseguir treure
les tanques que hi ha a la plaça de l’Església. Però els 20.000 euros municipals
serien estrictament per l’element singular de la portalada barroca.” 

Pren la paraula el senyor Alcalde:
“Gracies, pel que fa a les direccions d’obra?”

Pren la paraula el senyor Personat:
“Gràcies, novament bon vespre, puja 350.000 euros i mira, va així: pas inferior
de la  C59,  estem parlant  sempre de direcció  i  control  de seguretat  i  salut,
21.000 euros; millora del clavegueram de la la Font dels Enamorats 8.000; parc
de  Can  Rossell  6.000,  campanya  asfaltats  2018  21.000;  ampliació  pavelló
Torre Roja 22.000; ampliació carrer Raval Canyelles 22.000; local social Can
Valls 14.000; reurbanització carrer Bigues 55.000; projecte de pla de mobilitat
18.000;  projecte millores enllumenat  18.000;  projectes millores clavegueram,
redacció  i  direcció,  18.000;  nínxols  segona  cementiri  municipal,  14.000;
ampliació banys termals, 18.000; nova comissaria de la policia, 95.000; total
350.”
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Pren la paraula el senyor Alcalde:
“Gràcies, pel que fa a les propostes que vostès havien fet, passo la paraula al
regidor Marañés.”

Pren la paraula el senyor Marañés:
“Bon vespre de nou, vaig fer arribar tal com diu, les propostes a tots els grups,
sí que és cert que gran part de les propostes no necessiten de partida concreta
per  lo  tant,  prec,  digui-li  com  vulgui,  però  vull  dir,  cada  regidor  ja  en  té
coneixement  dels seus precs,  sí  que n’hi  ha alguna que nosaltres no tenim
competències, com l’estudi de la LGTBI que no podem anar al centre educatiu
a dir el que han d’estudiar, i l’ampliació del Calderí, aquí no podem, per la resta
ja li  dic,  com que no necessiten partida concreta,  jo  vaig  passar  les seves
propostes  i  cada  regidor  decidirà,  entenc,  però  no  necessiten  una  partida
concreta al pressupost per poder-ho tirar endavant.”

Pren la paraula el senyor Alcalde:
“Senyora Redondo.”

Pren la paraula la senyora Redondo:
“En relació amb els 20.000 euros de la portalada barroca, l’Església aportarà
alguna cosa? O és l’Ajuntament que es fa càrrec de tota la despesa?
I  en  relació  amb  l’estudi  de  LGTBI  jo  no  sé  si  hi  ha  competència  o  no?
Teòricament la Llei estableix que aixo s’ha de fer en tots els centres educatius.
Nosaltres ho plantejàvem una mica, com la Llei està així, i s’ha d'implantar en
tots els municipis; sí que s’hauria de fer un estudi LGTBI als municipis per si hi
ha algun tipus de conflicte. Llavors, la Llei ho preveu així, jo vaig proposar, vam
proposar nosaltres els centres escolars perquè potser era la millor manera per
temes de bulling etc., però en tot cas sí un estudi d’aquest tipus o un estudi
sobre dones o maltractaments, o violència de genera a Caldes també, i aniria
tot relacionat, en podríem fer altres tipus d’estudi en aquestes línies de genera
també. Vull dir, realment és una partida en aquest sentit.” 

Pren la paraula Pineda:
“L’Ajuntament  al  que  es  compromet  amb  aquest  conveni  és  a  finançar  el
projecte de rehabilitació i  conservació de la portalada barroca,  només de la
portalada barroca. L’Església el que farà, de fet el mossén ens va presentar un
projecte de rehabilitació de tota la façana i de la taulada, nosaltres vam creure
que l’element singular i patrimonial que interessava tenir amb més consideració
i que podia tenir un interés fins i tot turístic, i patrimonial, era la portada, per
això el conveni té aquest objectiu, gràcies.”

Pren la paraula el senyor Alcalde:
“Queda tot més o menys resolt? Molt bé, doncs fetes les intervencions, de tots
els grups,  passaríem a la votació del  pressupost  en la seva fase inicial  pel
2017.” 
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En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta dels presents [9
vots favorables dels membres del grup municipal d’ERC (9); 6 abstencions de
SOM CALDES (2); de CiU (2); del PSC (1) i d' UP CALDES (1) i 1 vot en contra
del PPC (1)],

             
                 ACORDA:  

Identificació de l’expedient

Expedient  núm.  87/2016  de  Serveis  Econòmics  relatiu  a  l’aprovació  del
pressupost inicial corresponent a l’exercici de 2017.

Antecedents

S’ha procedit a l’elaboració del Pressupost General Municipal per l’exercici de
2017, segons els crèdits d’ingressos i despeses concedits, estant d’acord amb
les obligacions previstes i els recursos establerts.

L’  esmentat  Pressupost  General  per  l’exercici  de  2017  l’integren  els
pressupostos següents:

1.- Pressupost de la pròpia Entitat

2.- Pressupostos Societats Mercantils dependents:

a) Gestió Municipal de Serveis, S.A.  (GMSSA)
b) Caldes Habitatge, SL 

Fonaments de dret

- Articles 162 al 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

-  Articles 2 al 23 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril.

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

- RD 1463/2007, de 2 de novembre, mitjançant el qual s’aprova el Reglament
de  desenvolupament  de  la  Llei  18/2001,  de  12  de  desembre,  d’Estabilitat
Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, en la part no derogada
que és la que no contradiu la nova Llei.

-  Llei  Orgànica  4/2012,  de  28  de  setembre,  que  modifica  la  Llei  Orgànica
2/2012 de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
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-  Ordre  HAP/2105/2012,  d’1  d’octubre,  per  la  què  es  desenvolupen  les
obligacions  de  subministrament  d’informació  previstes  a  la  Llei  Orgànica
4/2012, de 28 de setembre, que modifica la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

- Reial decret llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria
pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic.

-  Llei 482015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any
2016.

- Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril,  sobre procediments de tutela financera
dels ens locals.

-  Ordre  HAP/2082/2014,  de  7  de  novembre  que  modifica  l'Ordre
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre.

- Ordre HAP/178/2013, per la qual s'aprova la Instrucció de Comptabilitat de
l'Administració Local que entra en vigor l'1 de gener de 2015.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer.-  Aprovar  inicialment  el  Pressupost  General  Municipal  i  les  Bases
d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de Caldes de Montbui per l’exercici
econòmic de 2017, desglossats en els Pressupostos següents:

1.- PRESSUPOST DE L’ENTITAT

Estat d’ingressos

     Capítol I    -  Impostos Directes ....................................   8.614.000,00 €
     Capítol II   -  Impostos Indirectes  .................................      317.000,00 €
     Capítol III  -  Taxes, preus públics i altres ingressos.....   4.121.816,46 € 
     Capítol IV  -  Transferències corrents ...........................   4.832.102,91 €
     Capítol V   -  Ingressos Patrimonials.............................       107.938,78 €
     Capítol VII -  Transferències de capital ........................     1.007.070,64 €
     Capítol IX  -  Passius financers ....................................     3.715.630,25 €

    TOTAL INGRESSOS ............................   22.715.559,04 €
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Estat de despeses

     Capítol I    -  Despeses de personal .............................   7.895.297,70 €
     Capítol II   -  Despeses corrents en  béns i serveis ......   7.093.505,24 €
     Capítol III  -  Despeses financeres ...............................      148.001,07  €
     Capítol IV  - Transferències corrents ............................   1.301.581,63 €
     Capítol VI  -  Inversions reals ........................................   4.731.307,89 €
     Capítol VII -  Transferències de capital  ........................        70.000,00 €
     Capítol IX  -  Passius financers .....................................   1.475.865,51 €

    TOTAL DESPESES ...............................  22.715.559,04 €

2.- PRESSUPOSTOS SOCIETATS MERCANTILS DEPENDENTS:

     2.1.- GESTIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS, S.A.  (GMSSA)
               

     Estat d’ingressos  .......................................... 1.507.684,53 €     

     Estat de despeses  ........................................ 1.507.684,53 €        

     2.2.- CALDES HABITATGE, SL 

     Estat d’ingressos ..........................................          3.000,00 €

     Estat de despeses ........................................          3.000,00 €

3.- PRESSUPOST CONSOLIDAT 

Total ingressos  .......................................     24.048.226,04 €
Total despeses  .......................................     24.048.226.04 €

Segon.-  Aprovar  inicialment  les  plantilles  de  personal  que  es  detallen  al
Pressupost.

Tercer.-  Exposar  al  públic  el  Pressupost  General  per  l’any 2017,  les  Bases
d’Execució  i  les  plantilles  de  personal  mitjançant  publicació  d’edicte  en  el
Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la Casa Consistorial pel
període  de  15  dies  hàbils,  a  efectes  de  possibles  reclamacions  segons
estableix l’article 169 del  Text  Refós de la Llei  Reguladora de les Hisendes
Locals. Aquest acord es considera definitiu si no es produeixen reclamacions
en contra durant el termini d'exposició pública, i entrarà en vigor en l'exercici al
qual es refereix.
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Quart.-  Remetre  còpia  del  Pressupost  General  a  la  Delegació  del  Ministeri
d’Economia i  Hisenda i  a la Direcció General  de l’Administració Local  de la
Generalitat  de  Catalunya,  un  cop  finalitzades  totes  les  actuacions  i  tràmits
establerts, d’acord amb allò que disposa l’article 169 de l’ esmentat text refós,
l’Ordre  HAP/2105/2012,  d’1  d’octubre,  per  la  que  es  desenvolupen  les
obligacions  de  subministrament  d’informació  previstes  a  la  Llei  Orgànica
4/2012, de 28 de setembre, que modifica la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i l’Ordre HAP/2082/2014,
de 7 de novembre que modifica l'Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre.

3.  APROVAR  LA  RENOVACIÓ  DE  PATRONS  REPRESENTANTS  DE
L'AJUNTAMENT  DE  CALDES  DE  MONTBUI  A  LES  FUNDACIONS
PRIVADES  “RESIDÈNCIA  SANTA  SUSANNA  I  LLEGAT  SANTA
SUSANNA”,  EXPEDIENT  NÚMERO  G1215  2015  000022  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,  per  tant  el  que  es  proposa  és  aprovar  aquests  canvis  dels
representans de l’Ajuntament  en les dues fundacions de la Residencia  i  en
aquest sentit, com que qui surt és el senyor Josep Soler, doncs agrair-li en nom
del Consistori i també en nom de, entenc del president del patronat, doncs la
seva dedicació  i  feina que ha estat  molta  aquests  anys com a patró  de la
Residència. El senyor Joan Badia continua col·laborant d'una altra manera com
s’ha explicat, però continuarem comptant amb el seu suport actiu.
Hi ha alguna intervenció? Sí? Senyora Milán.”

Pren la paraula la senyora Millán:
“Si, només intervenir per disculpar al company Xavier Ortega que deia que ha 
marxat, per motius personals, del ple.”

Pren la paraula el senyor Alcalde:
“Gràcies, doncs si no hi ha intervencions? Passem a la votació.”

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

                 ACORDA:
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Identificació de l’expedient

Expedient número G1215-2015-000022 de Serveis Generals, d’organització del
cartipàs  municipal  2015-2019.  “Fundació  Privada  Residència  Santa
Susanna” i “Fundació Privada Llegat Santa Susanna”.

Antecedents

1. El  Ple de l’Ajuntament,  en la sessió de 30 de juliol  de 2015,  va acordar
nomenar els senyors  Josep Soley Marsal i  Salvador López Ayguasanosa,
representants  de  l’Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui  en  el  Patronat  de  la
Fundació privada Residència Santa Susanna, per al quadrienni 2015-2019.

2. Consta dins l’expedient  els oficis rebuts de la Direcció General  de Dret  i
d’Entitats  Jurídiques  del  Departament  de  Justícia  de  la  Generalitat  de
Catalunya, de dates 4 de febrer de 2014 i 21 de gener de 2016, mitjançant els
quals es comunica a la Fundació Privada Llegat Santa Susanna i a la Fundació
Privada  Residència  Santa  Susanna,  respectivament,  la  composició  dels
respectius Patronats que actualment consten al Registre de Fundacions de la
Generalitat de Catalunya.

Formen  part  com  a  membres,  entre  d’altres,  del  Patronat  de  la  Fundació
Privada:

- Llegat Santa Susanna:
el senyor Joan Badia Campabadal com a vocal nomenat per l’Ajuntament
de Caldes de Montbui, a renovar l’11/03/2017.

- Residència Santa Susanna:
el senyor Josep Soley Marsal com a vocal designat per l’Ajuntament de
Caldes de Montbui, a renovar el 07/09/2019.

3.  En  data  7  de  desembre  d’enguany,  mitjançant  la  instància  amb registre
d’entrada número 011992, el senyor Joan Badia Campabadal presenta la seva
renúncia al càrrec de Patró representant de l’Ajuntament a la Fundació Privada
Llegat Santa Susanna.

4.  En  data  7  de  desembre  d’enguany,  mitjançant  la  instància  amb registre
d’entrada  número  011993,  el  senyor  Josep  Soley  Marsal  presenta  la  seva
renúncia  al  càrrec  de  Patró  representant  de  l’Ajuntament  a  la  Fundació
Residència Llegat Santa Susanna.

5.  Per  tot  això és necessari  nomenar  nous representants  municipals  en els
càrrecs vacants esmentats anteriorment i, en conseqüència, es proposa:
-  nomenar  el  senyor  Joan  Badia  Campabadal  patró  representant  de
l'Ajuntament a la Fundació Privada Residència Santa Susanna, en el lloc deixat
vacant pel Josep Soley Marsal. 

25



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

-  nomenar  el  senyor  Joan Serra i  Malla  com a representant  municipal  a  la
Fundació  Privada  Llegat  Santa  Susanna,  en  el  lloc  deixat  vacant  per  Joan
Badia.

6. L’informe jurídic acredita la legalitat de la proposta.

Fonaments de dret

- L’article 13è. dels Estatuts socials del Patronat de la Fundació Privada Llegat
Santa Susanna determinen el següent:

 "Article tretzè
El Patronat estarà format per 3 membres: un President i dos vocals.

L’Alcalde President de l’Ajuntament de Caldes de Montbui serà Patró nat, i en
aquesta condició n’exercirà la Presidència.

La  resta  de  patrons  tindran  la  condició  d’electius,  d’acord  amb les  següents
regles:

a. Un Patró nomenat per l’Ajuntament de Caldes de Montbui, en sessió
plenària i per majoria absoluta de vots favorables.

b. Un Patró nomenat pel Rector de la Parròquia de Santa Maria de Caldes
de Montbui.

Podrà ser membre del Patronat qualsevol persona física amb capacitat d’obrar
plena; que no es trobi inhabilitada o incapacitada per exercir funcions o càrrecs
públics o per administrar béns i no hagi estat condemnada per delictes contra el
patrimoni o contra l’ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat. Haurà de ser
major d’edat i veí de Caldes de Montbui.

Les persones jurídiques han d’estar representades en el Patronat, d’una manera
estable, per la persona en qui recaigui aquesta funció d’acord amb les normes
que les regulin, o per la persona que disigni a aquest efecte el corresponent
òrgan competent.

(...)
El  Patró nat ocuparà el  càrrec en el  Patronat mentre mantingui  la condició o
càrrec pel qual en forma part. Pel que fa a la resta de Patrons, la durada del
càrrec serà de 4 anys, sense perjudici de la possiblitat de reelecció indefinida per
períodes iguals.

Els patrons que per qualsevol causa cessin abans de complir el termini pel qual
van  ser  designats,  podran  ser  substituïts  per  nomenament  del  Patronat.  La
persona subsituïda serà designada pel  temps que falti  perquè s’exhaureixi  el
mandat  del  patró  substituït,  però  podrà  ser  reelegida  pels  mateixos  terminis
establerts per a la resta dels membres.“
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- Els articles 12è i 13è dels Estatuts socials del Patronat de la Fundació Privada
Residència Santa Susanna determinen el següent:

“(...)
Article dotzè
El Patronat és format per 8 membres, entre els quals es troba un President/a, un
Vice-president/a, i un nombre de 6 vocals. El Patronat nomenarà entre els seus
membres un secretari/ària i un tresorer/a. Aquest últim haurà de tenir la capacitat
tècnica suficient per exercir les obligacions pròpies d’aquest càrrec.

Les persones jurídiques han d’estar representades en el Patronat, d’una manera
estable, per la persona en qui recaigui aquesta funció d’acord amb les normes
que les regulin, o per la persona que disigni a aquest efecte el corresponent
òrgan competent.

L’Alcalde President de l’Ajuntament de Caldes de Montbui serà Patró nat, i en
aquesta condició n’exercirà la presidència.

El  Rector de la Parròquia de Santa Maria de Caldes de Montbui  també serà
Patró nat, i en aquesta condició n’exercirà la Vice-presidència.

La  resta  de Patrons tindran  la  condició  d’electius,  d’acord  amb les següents
regles:

a. Dos Patrons elegits per l’Ajuntament de Caldes de Montbui, en sessió
plenària i per majoria absoluta dels vots favorables. 

b. Dos Patrons nomenats pel Rector de la Parròquia de Santa Maria de
Caldes de Montbui

c. Dos Patrons elegits pel Patronat.

Per ser Patró caldrà ser major d’edat i veí/ïna de Caldes de Montbui.

Article tretzè
Els  Patronts  nats  ocuparan  el  càrrec  en  el  Patronat  mentre  mantinguin  la
condició o càrrec pel qual en formen part. Pel que fa a la resta de Patrons, la
durada del càrrec serà de 4 anys, sense perjudici de la possibilitat de reelecció
indefinida per períodes iguals. 

(...) "

- D’acord amb la Llei 4/2008 de 24 d’abril,  del llibre tercer del Codi Civil  de
Catalunya  relatiu  a  les  persones  jurídiques,  on  es  regula,  entre  d’altres
qüestions, la composició del patronat i la designació i exercici del càrrec del
Patró.

- De conformitat amb el contingut dels Estatuts de la Fundació Privada Llegat
Santa Susanna, segons escriptura pública número 328 de data 26 de juliol de
2012.

27



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

-  De  conformitat  amb  el  contingut  dels  Estatuts  de  la  Fundació  Privada
Residència Santa Susanna, segons escriptura pública número 553 de data 24
de desembre de 2012.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Acceptar les dimissions dels senyors Joan Badia Campabadal i Josep
Soley Marsal com a vocals patrons representants de l'Ajuntament de Caldes de
Montbui a la Fundació Privada Llegat  Santa Susanna i a la Fundació Privada
Residència Santa Susanna, respectivament.

Segon.  Nomenar  el  senyor  Joan  Serra  i  Malla com  a  representant  de
l’Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui  a  la  “Fundació  Privada  Llegat Santa
Susanna”, en el lloc deixat vacant pel senyor Joan Badia Campabadal, per la
resta del període del quadrienni 2015-2019.

Tercer.  Nomenar  el  senyor  Joan  Badia  Campabadal com  a  vocal  patró
representant  de  l’Ajuntament  de  Caldes  de Montbui  a  la  “Fundació  Privada
Residència Santa Susanna”, en el lloc deixat vacant pel Josep Soley Marsal,
per la resta del període del quadrienni 2015-2019.

Quart. Notificar  aquests acords a les persones interessades, en el benentès
que si en el termini de cinc dies des de la recepció de la seva notificació no
manifesten res en contra s'entendrà que accepten tàcitament els nomenaments
que conté. 

Cinquè. Notificar l’acord a la Fundació Privada Residència Santa Susanna i  a
la Fundació Privada Llegat Santa Susanna.

Sisè.  Contra aquest  acte administratiu  que és definitiu  en via administrativa
podeu interposar en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al
de la recepció de la notificació d’aquest acord, recurs contenciós administratiu
davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona.

Tanmateix,  podeu  interposar  contra  aquest  acte  administratiu  recurs  de
reposició atès l’article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, en el termini d’un
mes a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació d’aquest
acord, i contra la seva resolució i en el termini de dos mesos recurs contenciós
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius. En el supòsit que
no es dictés resolució expressa en el termini d’un mes s’entendrà expedita la
via contenciosa durant sis mesos.
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4.  FIXAR  LA  PERIODICITAT  DE  LES  SESSIONS  ORDINÀRIES  DE  LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL  QUE ES FARAN A PARTIR  DEL MES DE
GENER DE 2017, EXPEDIENT NÚMERO G1215 2015 000014 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:
«“Algun comentari a fer? Senyora Mata.”

Pren la paraula la senyora Mata:
“Hola, bon vespre a tothom, res és només, entenem que és per un tema de
disponibilitat, pero si podeu concretar el motiu de canvi de dia.”

Pren la paraula el senyor Alcalde:
“Sí, el motiu del canvi és que com vostes saben, a partir de gener assumeixo
l’Acta de Diputat Europeu, això voldrà dir que els dimarts normalment estaré
fora  de  Caldes,  i  per  tant  traslladem  les  Juntes  de  Govern,  de  dimarts  a
divendres,  perque  els  divendres  previssiblement  hi  haurà  moltes  més
possibilitats de que estigui, per poder fer part de la Junta de Govern.
Sí? Doncs fem la votació d’aquest punt.”

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

             
                 ACORDA:

Identificació de l’expedient 

Expedient número G1215-2015-000014 de Serveis Generals, d’organització del
cartipàs municipal 2015-2019.  Periodicitat de les sessions ordinàries de la
JGL.

Antecedents

1. El Ple de l’Ajuntament, en la sessió de data 25 de juny de 2015 va aprovar
l’acord del qual es transcriu la seva part resolutiva, següent:

"Primer.  Fixar  que  les  sessions  ordinàries  de  la  Junta  de  Govern  Local  es
celebraran  amb  caràcter  setmanal  tots  els  dimarts no  festius,  tret  del  mes
d’agost que no se’n celebraran, a les 12:00 hores, a les dependències d’aquest
Ajuntament, prèvia convocatòria a l’efecte realitzada per aquesta Alcaldia.

Segon. Facultar el senyor Alcalde per a posposar o avançar la celebració de les
sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, dins de la mateixa setmana de
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la seva celebració, quan el dia fixat sigui festiu, o es trobi inclòs en un període
vacacional.

Tercer.  Comunicar  aquest  acord  a  tots  els  regidors  afectats  i  als  caps  dels
diferents serveis municipals, per al seu coneixement i efectes."

2.  Actualment  es creu necessari  modificar  la data i  l’hora fixada per fer  les
sessions  ordinàries  de  la  Junta  de  Govern  Local,  i  es  proposa  fer-les  els
divendres a les 13:00 hores.

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

Fonaments de dret

- Decret número 000634/2015, d’organització del cartipàs municipal 2015-2019.

- Acord Plenari de data 25 de juny de 2015.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Fixar que les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local es faran
amb caràcter setmanal tots els divendres no festius, tret del mes d’agost que
no se’n faran,  a les  13:00 hores,  a  les dependències  d’aquest  Ajuntament,
prèvia convocatòria a l’efecte realitzada per aquesta Alcaldia, a partir del mes
de gener de 2017, inclòs.

Segon.  Facultar  el  senyor  Alcalde  per  a  posposar  o  avançar  les  sessions
ordinàries de la Junta de Govern Local quan el dia fixat sigui festiu o es trobi
inclòs en un període vacacional.  En aquest supòsit mantindrà el caràcter de
sessió ordinària.

Tercer.  Comunicar  aquest  acord a tots els  regidors afectats  i  als  caps dels
diferents serveis municipals, per al seu coneixement i efecte.

Quart. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al
Tauler d’anuncis municipals.

Cinquè. Contra aquest acte administratiu que és definitiu en via administrativa
podeu interposar en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al
de la recepció de la notificació d’aquest acord, recurs contenciós administratiu
davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona.

Tanmateix,  podeu  interposar  contra  aquest  acte  administratiu  recurs  de
reposició atès l’article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, en el termini d’un
mes a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació d’aquest
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acord, i contra la seva resolució i en el termini de dos mesos recurs contenciós
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius. En el supòsit que
no es dictés resolució expressa en el termini d’un mes s’entendrà expedita la
via contenciosa durant sis mesos.

5. APROVAR LA CREACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL «COMPLEX
ESPORTIU  LES  CREMADES»,  SEGONS  MEMÒRIA  JUSTIFICATIVA  I
PROJECTE  D’ESTABLIMENT,  EL  REGLAMENT  D’ÚS  I  LES  TARIFES
MUNICIPALS  I  ALTRES  SERVEIS,  EXPEDIENT  NÚMERO  G1410  2016
000128 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 alguna intervenció sobre aquest punt? Senyor Boluda.”

Pren la paraula el senyor Boluda:
“Bona nit un altre cop. Tinc qüestions i em sap greu no haver-les fet abans.
Primer tema, aquí hi ha una qüestió senzilla, entenc que es crea el servei públic
municipal quan fins ara la concessió eren d'unes instal·lacions, o sigui hi ha un
canvi de criteri, entenc que és així, no? I crec que per tant es podria haver optat
a percebre com símplement una concessió de les instal·lacions, o com s’ha
optat, que em sembla correcte, per la creació d'un servei municipal, no?
És perque m’agradaria que se’ns expliqués una mica més la diferència des del
punt de vista que crec que si no m’equivoco malament és que d’aquesta forma
podrem des de l'Ajuntament tenir un accés molt més directe dels serveis que es
presten, com de les tarifes que s’estableixen, no?
Dit aixo, dues cosetes molt més concretes i molt més tecniques, les dades en el
projecte de creació, les dades econòmiques del servei municipal entenc que
són les dades econòmiques del Club Natació Caldes, s’ha agafat un copiar i
pegar, s’ha modificat alguna coseta, no dic que sigui copiar i pegar radical, no,
pero bàsicament m’imagino que aquests números surten del que és l’auditoria,
perque sinó, fer una previssió d'un futur servei d'una forma tan extensa, el que
s’ha fet és això, i aquesta és la pregunta, no? 
I sí que he trobat a faltar, des d'un punt de vista ja més jurídic, he trobat a faltar
que  el  Real  Decret  179/1995 quan estableix  els  requisits  per  la  creació,  la
institució d'un servei públic, diu com s’ha de fer, en aquest cas ben bé ho diuen,
que és fara mitjançant concessió administrativa, correcte? Però l'article 159.2.E
estableix que s’ha de fixa el canon previst per aquest servei, i en aquí en tot
l'informe jurídic, en tot l'informe econòmic no he vist que es fixi un canon per
aquest servei, gràcies.”

Pren la paraula el senyor Alcalde:
“Gràcies, per la resposta passo la paraula a la regidora Núria Carné.”
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Pren la paraula la senyora Carné:
“Hola de nou, bé, com us vaig explicar a la Informativa, aixo és un pas previ, un
pas jurídic previ que hem hagut de fer abans de la licitació. S’ha aprofitat per
fer-lo ara. 
Aleshores, en què consisteix aquesta creació del servei públic municipal? És
explicar  el  servei,  Caldes té la població que té,  té una necessitat  esportiva,
doncs que la gent pugui anar-se a banyar, a fer spining, totes les activitats, a on
es fa aquest servei? Al Complex Esportiu de les Cremades, que en aquest cas
efectivament és pel Club Natació, aixo és el que s’ha preparat i a partir d’aquí
es podra ja licita. 
I respecta al tema dels preus que diu, els preus s’aproven aquí, llavors no sé
exactament la pregunta a qué es referia?”

Pren la paraula el senyor Boluda:
“És a dir, fins ara entenc que el Club Natació, com és una associació esportiva,
ara  no  sé  quina,  exactament  quina  forma  jurídica  té,  jo  sóc  soci  del  Club
Natació, crec que és una associació esportiva, des d'un punt de vista jurídic un
club que té uns socis i que fixa els preus als socis? O és l’Ajuntament el que
fixa els preus?
En aquí sí que es fixen, avui sí que es parla de fixar uns preus i hi ha unes
tarifes és a dir, unes quotes d’alta i de més, no? 
Era saber això, si l’ajuntament tindria accés a modificar? No podria modificar?
Qui controlaria això? Gràcies.”

Pren la paraula la senyora Carné:
“Doncs ara sí que he entés la pregunta, i sí, els preus són públics i per tant els
controlem nosaltres. Dir-li  que el que s’ha fet ara és redactar una memòria.
S’ha fet un projecte, i el reglament, i a partir d’aquí, de cara al gener ja tirarem
endavant la licitació s’arreglaran els plecs i tot això, gràcies.”

Pren la paraula el senyor Alcalde:
“Gracies, afegir que el canon es preveurà en el plec de clàusules de la pròpia
licitació.
Molt bé, hi ha alguna altra intervenció? No? Doncs fem la votació del punt.”

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
del PPC (1) i 4 abstencions de SOM CALDES (2); del PSC (1) i d'UP CALDES
(1)],             

                 ACORDA:
   
Identificació de l’expedient

Expedient  número  G1410  2016  000128 de  Secretaria,  sobre  la  creació  del
servei públic municipal  «complex esportiu Les Cremades», de l’Ajuntament de
Caldes de Montbui. 
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Antecedents

1. Els serveis tècnics i jurídics municipals han redactat una memòria justificativa
i un projecte per a la creació del servei públic municipal «complex esportiu Les
Cremades», de l’Ajuntament de Caldes de Montbui.

2.  Els  mateixos  serveis  han  redactat  el  reglament  d´ús  del  servei  públic
municipal i les tarifes municipals i altres serveis municipals que seràn objecte
de concessió. 

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

Fonaments de Dret

• Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
• 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.
• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres,

Activitats, i Serveis de les Entitats Públiques (ROAS).
• Per les restants normes de dret administratiu, amb caràcter supletori. I,

en defecte d’aquestes últimes, per les normes de dret privat.  

En el present supòsit, d’acord amb allò que disposa l’article 160.2 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis  dels  ens locals,  l’òrgan competent  per  l’adopció  de l’acord sobre la
creació  del  servei  públic  municipal  «complex  esportiu  Les  Cremades»,  el
reglament  d’ús i  les tarifes municipals  i  altres serveis  que seràn objecte de
concessió, és el Ple de la Corporació.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Aprovar la creació del servei públic municipal «complex esportiu Les
Cremades», segons memòria justificativa i projecte d’establiment, el reglament
d’ús i les tarifes municipals i altres serveis.

Segon. Sotmetre l’expedient d’aprovació de la creació del servei públic i bases
a un tràmit d’exposició pública de TRENTA DIES, mitjançant la seva publicació
al Butlletí  Oficial  de la Província,  al  Diari  Oficial  de la Generalitat,  al  Taulell
d’anuncis  de  l’ajuntament  i  a  la  Web  municipal,  a  l’efecte  que  pugui  ser
examinat  i,  en  el  seu  cas,  es  formulin  les  al·legacions  que  es  considerin
pertinents,  d’acord  amb  allò  que  disposa  l’article  160.1  del  Decret  número
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals,

Tercer.  Comunicar  l’acord  al  departament  de  Promoció  Econòmica  de
l’Ajuntament de Caldes de Montbui i als interessats als efectes adients.
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6. APROVAR LA DECLARACIÓ DE SERVEIS ESSENCIALS I PRIORITARIS
D’AQUEST  AJUNTAMENT,  ALS  EFECTES  DE  CONTRACTACIÓ  DE
PERSONAL  LABORAL  TEMPORAL,  O  NOMENAMENT  DE  PERSONAL
ESTATUTARI  TEMPORAL,  O  DE  FUNCIONARIS  INTERINS.  EXPEDIENT
NÚMERO RH/177/2016 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 el senyor Alcalde:
“Gràcies, hi ha alguna intervenció en aquest punt? Senyora Dalmau.”

Pren la paraula la senyora Dalmau:
“Gràcies, bona nit a tothom, bé, nosaltres per una banda doncs dir que estem a
favor  que óbviament  s’intenti  garantir  l’estabilitat  de l’Ajuntament  assegurant
que quan hi hagi baixes es podran cobrir i, per tant, seguir amb el ritme normal
de treball, i sí que voldríem preguntar si a banda de la proposta que s’ha rebut
per part dels caps d’area, doncs s’ha fet alguna, ja no dic estudi formal eh?
Però sí una mica d'investigació que s’està fent en altres municipis d'un tamany
similar  al  de  Caldes?   Algún  tipus  de  comparativa?  O  alguna  altra  cosa?
Gràcies.”

Pren la paraula el senyor Alcalde:
“Gràcies, per la resposta passo la paraula al regidor de Recursos Humans el
senyor Personat.”

Pren la paraula el senyor Personat:
“Nosaltres penso que amb aquesta sol·licitud els caps d’area han sigut bastant
moderats, com ho són amb les feines que fan, que fan molt bé les feines i les
fan bastant moderades. El que fan els altres ajuntaments, alguns ajuntaments
ho fan tots de serveis essencials perque la pregunta podria ser gairebé a la
inversa, no? Digui’m un empleat de l’Ajuntament que no sigui essencial per tirar
l’Ajuntament endavant, llavors per què el tenim? Si no ha de fer res, si no és
essencial, que se’n vagi a casa. Evidentment tots són essencials, tots fan una
feina exquisita, i tenen molta voluntat de treball,  llavors si es posa malalt es
troba a faltar i de moment les baixes no es cobreixen d'immediat, en principi les
baixes les cobreixen companys del departament, cobreixen aquestes baixes, lo
qual els carrega molt més la feina i de molta més responsabilitat, pero arriba un
punt en que no es pot aguantar, llavors s’ha de llogar a algú perque pugui fer
aquesta feina.”

Pren la paraula el senyor Alcalde:
“Gràcies, alguna altra intervenció? No? Doncs passaríem a la votació d’aquest
punt.”
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En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per  majoria absoluta dels presents
[15 vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); de SOM
CALDES (2); de CiU (2); d'UP CALDES (1) i del PPC (1) i 1 abstenció del PSC
1)],             

              ACORDA:
  
Identificació de l’expedient

Expedient RH/177/2016, relatiu a la declaració de serveis públics essencials i
prioritaris, quant a la contractació de personal laboral temporal, o nomenament
de personal estatutari temporal, o de funcionaris interins.

Antecedents

1.  L’ajuntament  de  Caldes  de  Montbui,  en  les  sessions  plenàries  que
s’esmenten a continuació, va aprovar les declaracions de serveis essencials i
prioritaris,  a  l’efecte  de  contractacions  de  personal  laboral  temporal,  o
nomenament de personal estatutari temporal, o de funcionaris interins, en les
sessions següents:
 
a) En la sessió plenària de 26 d’abril de 2012, en base al Reial Decret 20/2011,
de  30  de  desembre,  article  3,  apartat  dos,  es  van  aprovar  els  serveis
essencials i prioritaris següents:
 

•      Àrea de Serveis Territorials:
•      Gestió administrativa del Pla Intervenció del Centre Històric de Caldes.
•      Direcció i gestió tècnica de l’Oficina d’Habitatge.
 
•      Policia Local:
Substitucions de forma interina de les vacants que es puguin produir.
 
•      Àrea de Serveis Personals:
•      Personal  del  departament  d’Educació  i  altres  col·lectius  docents

(escoles  bressol,  Escola  d’Adults,  Escola  de  Música,  Taller  d’Art,
Formació Ocupacional i altres assimilats).

•      Personal del departament d’Acció Social.
•      Personal del departament de Treball.
•      Llocs de treball que, pel seu nombre reduït d’efectius i per les seves

especialitats funcionals, es consideren prioritaris per a garantir l’adequat
funcionament dels serveis.
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•      Àrea de serveis econòmics:
•      Interventor/a
•      Tresorer/a

 
•      Àrea de Serveis Generals:
•      Arxiu Municipal.
•      Servei d’Atenció al ciutadà.
•      Cementiri i Padró Municipal.
•      Secretari general

 
b) En la sessió plenària de 31 d’octubre de 2013, en base a la Llei 17/2012, de
27  de  desembre,  article  23.dos,  es  van  ampliar  els  serveis  essencials  i
prioritaris d’aquest Ajuntament en els termes següents:
 

•      Personal de Policia Local:
On constava:
“ Substitucions de forma interina de les vacants que es puguin produir”
 S’ha d’afegir:
“...i les substitucions del personal, per una durada superior a 15 dies.”

•      Resta de la Corporació Local:
S’han d’afegir:
aquelles contractacions temporals i nomenaments de funcionaris interins que
pel nombre reduït d’efectius del servei als quals estan adscrits, o per tractar-se
de  llocs  singulars,  no  puguin  ser  desenvolupats  per  personal  de  la  pròpia
Corporació.
Definides com a:
- Llocs singulars:
CAP DE COMUNICACIÓ
DIRECTOR/A DE RÀDIO
TÈCNIC/A D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL DE SERVEIS ECONÒMICS
CAP D'ÀREA DE SERVEIS PERSONALS
DIRECTOR/A DE MUSEUS
PSICOPEDAGOC/GA
CAP DE SERVEIS TERRITORIALS
ARQUITECTE
ENGINYER
TÈCNIC/A MITJÀ COMPTABLE
CAP DEL SERVEI DE RECURSOS HUMANS
TÈCNIC/A MITJÀ DE CULTURA
TÈCNIC/A. MITJÀ DE JOVENTUT
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TÈCNIC/A MITJÀ TURISME
TÈCNIC/A MITJÀ D'ESPORTS
TÊCNIC/A MITJÀ D'IMMIGRACIÓ
TÈCNIC/A MITJÀ DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
ARQUITECTE TÈCNIC
TÈCNIC/A MITJÀ DE MEDI AMBIENT
INSPECTOR D’OBRES I LLICÈNCIES
TÈCNIC DE SERVEIS MUNICIPALS I ACTIVITATS
CAP DE SERVEIS INFORMÀTICS
TÈNIC/A MITJÀ DE SERVEIS INFORMÀTICS
TÈCNIC/A AUX. DE SERVEIS INFORMÀTICS
ENCARREGAT INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
CAP DEL SERVEI DE BRIGADES
TÈCNIC/A DE SO
AGENT NOTIFICADOR
CONSERGE
AGENT DE TERRITORI I MEDI AMBIENT

 
Serveis amb un nombre reduït d’efectius
AUXILIAR DE MUSEUS
OPERARI DE MANTENIMENTD’ ESPORTS

c) En la sessió plenària de 27 de febrer de 2014, en base a la Llei 22/2013,
article 21.Dos,  es van incloure els llocs següents:

ST005 Administratiu/va 3
ST023 Administratiu/va 2

d) En la sessió plenària de 29 de maig de 2014, personal  del  departament
d’Educació  (inclou  Tècnica  d'Educació)  i  altres  col·lectius  docents  (escoles
bressol, Escola d’Adults, Escola de Música, Taller d’Art, Formació Ocupacional
i altres assimilats; inclou personal administratiu de l'àrea i de serveis vinculats
aquests serveis).

•      Personal del departament d’Acció Social.

•      Personal del departament de Treball.

•     Personal adscrit als equipaments esportius (inclou Tècnica d'Esports

com a personal de direcció i gestió dels equipaments)

•      Personal adscrit al Museu Thermalia (inclou personal de Direcció i

gestió de l'equipament)

•      Personal  adscrit  al  servei  de  Biblioteca  i  Centre  Cívic  (inclou

Tècnica Cultura com a personal de direcció i gestió de l'equipament)
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•      Personal adscrit al Centre Juvenil El Toc (inclou Tècnic de Joventut

com a personal de direcció i gestió de l'equipament)

•      Personal adscrit a l'equipament Cases dels Mestres (inclou Tècnica

de  Participació  Ciutadana  com  a  Tècnica  de  direcció  i  gestió  de

l'equipament)

b) Serveis Territorials
Incloure als serveis essencials i prioritaris els llocs de treball d’oficial d’obres,
d’operari d’obres, oficial de serveis generals i operari de serveis generals.
2. És necessari adaptar els serveis essencials i prioritaris de l’Ajuntament de
Caldes de Montbui, a les necessitats actuals. En aquest sentit s’ha demanat als
caps  de  les  àrees  d’aquest  Ajuntament,  que  facin  una  proposta  vigent  del
serveis  essencials  i  prioritaris  d’aquesta  Corporació  als  efectes  de
nomenaments de funcionaris interins o de contractacions de personal laboral
temporal,  d’acord  amb el  que disposa l’article  22 de la  Llei  48/2015 de 29
d’octubre de Pressupostos Generals de l’Estat  per  a l’any 2016, i  sobre les
quals  s’hauran  d’aprovar  les  corresponents  convocatòries  de  selecció  de
personal, per dotar els llocs de treball amb caràcter temporal.

Consten  a  l’expedient  els  correus  electrònics  amb les  propostes  dels  caps
d’àrea següents, dels quals consta la justificació dels llocs proposats:

1. Àrea de Serveis Generals
2. Àrea de Serveis Econòmics
3. Àrea de Serveis Territorials
4. Àrea de la Policia Local.
5. Àrea d’Alcaldia: no es presenta nova proposta, per la qual cosa es mantenen
els llocs de treball aprovats en la sessió plenària de 31 d’octubre de 2013 (cap
de Comunicació, director/a de Ràdio i tècnic/a de So).
6. Àrea de Serveis Personals.

Fonaments de dret
Article 20.Dos de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre de Pressupostos Generals de
l’Estat per a l’any 2016.

Articles 25 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:
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Primer.  Aprovar  la  declaració  de  serveis  essencials  i  prioritaris  d’aquest
Ajuntament,  als  efectes  de  contractació  de  personal  laboral  temporal,  o
nomenament  de personal  estatutari  temporal,  o  de funcionaris  interins,  amb
efectes a partir de la data següent a la seva aprovació plenària.
1. Àrea de Serveis Generals
LLOC DE TREBALL SERVEI
DIRECTOR/A ARXIU MUNICIPAL ARXIU
SECRETARIA SECRETARIA
TAG SECRETARIA
TÈC. MITJÀ SERVEIS INFORMÀTICS INFORMATICA
CAP SERVEI DE L'OAC OAC
CAP SERVEI RRHH RRHH
CAP SERVEIS INFORMÀTICS INFORMATICA
TÈC.AUX. SERV. INFORMÀTICS INFORMATICA
ADMINISTRATIU/VA 2 OAC
ADMINISTRATIU/VA 3 OAC
ADMINISTRATIU/VA 1 RRHH
AUX. ADMINISTRATIU/VA 3 RRHH
ADMINSTRATIU/VA 3 SECRETARIA
AGENT NOTIFICADOR OAC
AUX. ADMTIU/VA 2 (OAC) OAC
CONSERGE (OAC) OAC
AUX. ADMTIU/VA 1 OAC

2. Àrea de Serveis Econòmics
LLOC DE TREBALL SERVEI
INTERVENTOR/A INTERVENCIÓ
TÈCNIC D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL INTERVENCIÓ
TÈCNIC MIT. COMPTABLE COMPTBILITAT
TRESORERA TREOSRERIA
ADMINISTRATIU/VA 1 COMPTABILITAT
AUX. ADMTIU/VA 2 TRESORERIA

 
3. Àrea de Serveis Territorials
DENOMINACIÓ SERVEIS TÈCNICS
ENGINYER ST
CAP DE SS.TT. ST
ARQUITECTE URBANISME
CAP UNITAT JURÍDICA/ADMTIVA URBANISME
ARQUITECTE TÈCNIC HABITATGE
TÈC. MITJÀ DE MEDI AMBIENT MEDI AMBIENT
TÈC. DE SERVEIS MUNICIPALS I ACTIVITATS SERVEIS TÈCNICS
ARQUITECTE TÈCNIC SERVEIS TÈCNICS
INSPECTOR OBRES I LLICENCIES SERVEIS TÈCNICS
CAP SERVEI BRIGADES BRIGADES
AGENT DE TERRITORI I MEDI AMBIENT MEDI AMBIENT
ADMINISTRATIU/VA 2 ST
ADMINISTRATIU/VA 3 ST
AODL/TÈCNICA DINAMITZADORA PLA DE BARRIS SERVEIS TÈCNICS
OFICIAL D'OBRES BRIGADA OBRES
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OPERARI OBRES BRIGADA OBRES
OFICIAL PARCS JARDINS I ZONES VERDES BRIGADA JARDINERIA
OPERARI PARCS, JARDINS I ZONES VERDES BRIGADA JARDINERIA
CAP EQUIP PARCS, JARDINS I ZONES VERDES BRIGADA JARDINERIA
OFICIAL SERVEIS GENERALS CEMENTIRI BRIGADA SERVEIS GENERALS
OPERARI SERVEIS GENERALS BRIGADA SERVEIS GENERALS

 
4. Àrea de la Policia Local
LLOC DE TREBALL SERVEI
ADMINISTRATIU/VA 1 POLICIA
AUX. ADMTIU. 2 POLICIA
AGENT POLICIA
CAPORAL POLICIA
OFICIAL SENYALITZACIÓ POLICIA
OPERARI SENYALITZACIÓ POLICIA

 
5. Àrea d’Alcaldia
LLOC DE TREBALL SERVEI
CAP DE COMUNICACIÓ ALCALDIA
DIRECTOR/A DE RÀDIO RÀDIO CALDES
TÈCNIC/A DE SO RÀDIO CALDES

6. Àrea de Serveis Personals
LLOC DE TREBALL SERVEI
PSICOPEDAGOGA EDUCACIÓ
DIRECTORA DE MUSEUS MUSEUS
CAP DE PROMOCIÓ ECONÒMICA MERCAT
CAP D'ÀREA DE SS.PP. SP
TÈCNICA MITJÀ DE CULTURA CULTURA
DIRECTORA ESCOLA BRESSOL E.BRESSOL
MESTRA EDUCACIÓ INFANTIL E.BRESSOL
TÈC. AUX. EDUCACIÓ INFANTIL E.BRESSOL
PROFESSORA ADULTS EDUCACIÓ
TÈCNICA EDUCACIÓ EDUCACIÓ
TÈCNICA EDUCACIÓ DE SUPORT EDUCACIÓ
TÈCNICA D'INMIGRACIÓ EDUCACIÓ
COORDINADORA ESCOLA ADULTS EDUCACIÓ
PROFESSORA ADULTS EDUCACIÓ
DIRECTORA DE MUSICA ESCOLA MÚSICA
CAP D'ESTUDIS ESCOLA MÚSICA
PROFESSOR/A DE MUSICA ESCOLA MÚSICA
TÈCNIC/A D'ESPORTS ESPORTS
TÈCNIC. MIT. JOVENTUT JOVENTUT
TÈCNIC MITJA PART. CIUTADANA PARTICIPACIÓ CIUTADANA
ADMINISTRATIU/VA DE PROMOCIÓ MERCAT
CAP DE SERVEIS SOCIALS SERVEIS SOCIALS
TREBALLADORA SOCIAL SERVEIS SOCIALS
EDUCADORA SOCIAL SERVEIS SOCIALS
PROFESSORA D'ART TALLER D'ART
TÈC. AUX. D'ART TALLER D'ART
TÈNICA MIT. TURISME TURISME
TÈC. AUX. BIBLIOTECA BIBLIOTECA
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ADMINISTRATIU/VA 2 CENTRE CÍVIC
ADMINISTRATIU/VA 1 EL TOC
ENCARREGAT INSTAL·LACIONS ESPORTIVES ESPORTS
ADMINISTRATIU/VA 1 SERVEIS SOCIALS
CAP ADMTIVA. DE SP SERVEI S PERSONALS
AUXILIAR DE MUSEUS MUSEUS
TREBALLADORA FAMILIAR SERVEIS SOCIALS
AUXILIAR ADMTIVA. 1 SERVEIS PERSONALS
BIDELL EDUCACIÓ 
OPERARI MANTENIMENT ESPORTS ESPORTS

Segon.  Les  contractacions  laborals  temporals,  o  els  nomenaments  com  a
funcionari interí, portats a terme com a conseqüència d’aquesta declaració de
serveis prioritaris i essencials, en cap cas podran suposar una modificació per
increment del pressupost del Capítol 1 de personal d’aquest Ajuntament, en els
termes que determina la normativa d’estabilitat pressupostària.

Tercer.  Amb  caràcter  previ  a  la  formalització  de  qualsevol  contractació  o
nomenament  de  caràcter  temporal,  ha  de  quedar  acreditat  en  l’expedient,
mitjançant informe del cap d’àrea respectiu, les causes de la necessitat urgent i
inajornable per procedir a la contractació o nomenament de personal, així com
la  impossibilitat  de  suplir  les  mancances  de  personal  pels  sistemes
reglamentaris  o  convencionals  de  provisió,  i  amb especial  justificació  de  la
impossibilitat d’emprar els mecanismes legals o convencionals d’assignació de
funcions al personal de la mateixa Corporació en actiu.

Quart.  Queden  derogats  els  serveis  essencials  i  prioritaris  aprovats  en  les
sessions plenàries següents:
a) Sessió plenària de 26 d’abril de 2012
b) Sessió plenària de 31 d’octubre de 2013
c) Sessió plenària de 27 de febrer de 2014
d) Sessió plenària de 29 de maig de 2014

Cinquè. Publicar aquest acord al tauler d’edictes de l’Ajuntament de Caldes de
Montbui i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
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7.  APROVAR L’ACORD SOBRE LA MODIFICACIÓ DE LA JORNADA DE
TREBALL  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 AIXÍ COM EL MANUAL DE PROPOSTES DE MILLORA.
EXPEDIENT NÚMERO RH/190/2016 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 el senyor Alcalde:
“Gràcies, comentaris, intervencions sobre aquest punt? Doncs de menys a més
representació, senyora Romano.”

Pren la paraula la senyora Romano:
“Gràcies senyor Alcalde, bé, en aquest punt, nosaltres evidentment, ja vam dir-
ho en el seu moment, tot allo que s’acordi entre el govern i el comite d’empresa
i sigui aprovat i signat per les dues parts serà respectat per el nostre partit, més
faltaria. 
També voldríem agrair al comite d’empresa que sempre que hem tingut algún
dubte i en aquest cas que en tenim ens han atès sempre que ha sigut possible,
i per tant des de la taula els hi volem donar les gràcies. 
Dit això, en el quadre dels horaris aquesta tarda ens hem adonat que hi ha
alguns  errors  amb  les  hores,  amb  els  increments  d'hora,  amb  el  zero
increments  d'hora  que  hi  ha  d’haver  en  el  18  i  el  19,  però  bé,  ja  ho  hem
comentat  amb  la  secretària,  i  sinó  que  sigui  ella  que  ens  expliqui  com
resoldrem aquest error.
Dit aixo, tampoc entenem massa la proposta que portem a plenari per la millora
dels serveis que s’ofereix als treballadors de l’Ajuntament, no? Aquest equip de
govern ofereix als  treballadors de l’Ajuntament que per poder demostrar  les
37’5 hores de preparació  que tenen a l’any,  si  m’equivoco m’agradaria  que
m’ho expliquessin, perquè és tot plegat molt complicat.
Cada treballador a partir d’aquest any haurà de presentar una millora del sevei
obligatòriament per demostrar aquestes 37’5 hores que aquest any seran 70?
Si és aixi, qui no ho pugui fer per qüestions x, si algún treballador no ho pot fer,
sigui el que sigui el motiu, li seran descomptades aquestes 70 hores a 31 de
desembre? 
La veritat és que això ens fa una mica, no sabem ben bé com ho podran portar
a terme. I això que el treballador que presenti una millor proposta, tingui un
premi de productivitat de mil euros, tampoc ho entenem com ho casarem tot
això?  Nosaltres seríem favorables que ja que el senyor Jordi Solé quan va
entrar  a aquest  Ajuntament  va retirar  la productivitat  a  tots els  treballadors,
doncs  ara  que  tenim  una  caixa  plena  de  diners,  potser  seria  bo  tornar  la
productivitat a tots els treballadors i no fer coses rares i premis de productivitat
que encara no sé com acabaran de lligar? 
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Per tant, dit això, i com que nosaltres vam dir en el seu moment, des de que hi
ha aquest comitè, que nosaltres no serem qui votarem en contra d'un acord
entre el govern i el comitè. El nostre vot, sera l’abstenció, gràcies.”

Pren la paraula el senyor Alcalde:
“Gràcies, continuem amb el senyor Martínez Boluda.”

Pren la paraula el senyor Boluda:
“Bona nit,  una cosa tècnica, en el manual de la bústia propostes de millora
s’estableix  que  els  empleats  hauran  de  lliurar  la  proposta  fins  al  31  de
desembre,    
En els informes es parla del mes de novembre. Hi ha una divergència que no
sé, més que res que es corregeixi si és una qüestió que és un error material
que es corregeixi.
Des del punt de vista de fons, sí que entenc que és un acte ben intencionat, en
el  sentit  de  que  els  treballadors  pugin  participar  en  la  millora  del  servei,
evidentment millorar hauria de millorar, l’objectiu és millorar tant el bon clima i
la concòrdia a l’Ajuntament, com el servei que es presta al ciutada i per tant és
un acte ben intencionat.
Quan a la regulació el veig una mica rebuscat, però bé, si és això el que s’ha
pactat amb el comite d’empresa, doncs em sembla perfecta. En aquest sentit
doncs m’agradaria que es seguis treballant per buscar formes una mica més
senzilles perquè es pugués realitzar aquesta millora de la productivitat i millora
del servei, no? Gràcies.”

Pren la paraula el senyor Alcalde:
“Gràcies, més intervencions, senyora Millán.”

Pren la paraula la senyora Millán:
“Bé,  per  començar  després  de  parlar-ho  amb  regidors  de  l’oposició,  amb
secretaria  i  amb  el  regidor  de  Recursos  Humans,  ens  agradaria  fer  una
proposta d’esmena a la taula,  més que res pel  fet  que quedés correcte als
registre d’aquesta, ja que considerem que l’increment d'hores al 2017, la base
d'hores de preparació totals pel 2018 i el 2019 ja són de 37’5 i no de 25 com un
increment de 12’5 i per no donar peu a qualsevol tipus de confusió, seria el fet
que l’increment d'hores en els anys 2018 i 2019 són zero, i per tant les hores
de preparació ja és una base de 37’5 en els anys 2018 i 2019. En el cas que es
volgués fer un increment en el futur, ja quedarian com a incrementades, més
que res per un tema d’aclariment.
Per altre part, sí que és veritat que considerem que tota la part així com més de
concurs sobre dins dels projectes presentats, si que és veritat que hi ha una
part que es fa un reconeixement a la millor proposta anual, però la pregunta
que teníem pel govern és el fet de que volem reconèixer una proposta com la
millor proposta, pero esperem i ens agradaria que ja que els treballadors de la
casa fan diferents propostes tant a l’àmbit de la productivitat, com la reducció
de  gastos  o  reducció  energètica,  en  la  millora  del  clima entre  treballadors,
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doncs si el govern estaria a favor i en el cas que sigui viable diferents projectes,
doncs  d’assolir  diferents  projectes,  no?  Considerem  que  el  premiar  un,  no
hauria de treure que els altres projectes que siguin positius per les àrees o per
la Casa en general, doncs tampoc no quedessin fora d’aplicar-los.
Aquest és el dubte que teníem, que esperem que sí.
I l’altre part, sí que entenem que analitzant i per lo bé que ens ho ha explicat el
comitè d’empresa per aclarir-nos un dels dubtes que teníem, i agraim el fet de
que se’ns hagi explicat tota la proposta, ja que moltes vegades són propostes
que són una mica  complexes.  El  fet  que entenem que aquestes  propostes
poden ser tant a títol individual com en grup; i per tant entenem que un cop s’ha
fet la proposta, ja queda acceptada i per tant queden com demostrades les
hores dedicades a realitzar aquesta proposta. 
Sí que és important que crec que en aquest cas crec que és important remarcar
perquè vaig en una línia oposada a la que ha dit la senyora Romano, és el fet
que la preparació i planificació de les àrees és una part d’aquest còmput total i
la realització del projecte és un altre. 
Per tant, no estem parlant que s’hagi de dedicar 37’5 hores a un projecte, sinó
que són 12’5 hores, que no són tantes, i 25 a l’altre àmbit del que es parla dins
de la proposta.
Per tant, nosaltres votarem a favor, sobretot pel fet que tot el que hagi passat
per assemblea de treballadors i el comitè estigui d’acord amb l'equip de govern,
ho votarem a favor, però sí que fem aquesta esmena de si es pot aclarir al
menys perquè quedi  més clar  el  quadrant  perquè sí  que és veritat  que ha
causat dubtes fins i tot a poques hores ens ha causat dubtes a tots i a totes,
gràcies.”

Pren la paraula el senyor Alcalde:
“Gràcies,  hi  havia  més intervencions? No? Doncs per  la  resposta  passo la
paraula al regidor Vicenç Personat.”

Pren la paraula el senyor Personat:
“Gràcies, bé, en principi les hores, evidentment perquè quedi correcta, jo crec
que queda correcta,  està correctíssima, no? perquè la interpretació que fan
vostès és que una cosa acumula cada any. Les 25 hores estan aprovades pel
pacte de condicions i les hores es fan anualment, el que passa que en aquest
cas  portem  els  tres  anys  seguits,  però  si  nosaltres  aprovem  el  2017  sol,
l’increment de les hores de preparació de 12’5, l’any que ve, el 2018 hi ha les
25 hores de conveni, i fem també un increment de 12’5 però no un increment
de 12’5, més les 12’5 de l’any passat, no, ho farem el 2018 i el 2018 comencen
les hores que estan estipulades els dies anuals, festius, tal, tal, sumen, quan
sumen, tenim les 25 hores de preparació, a les hores diem, incrementem també
12’5 aquest any, també incrementem 12’5 per fer la preparació, total d’hores
per preparació són 37’5, i així cada any, per tant, jo crec que queda bastant clar
la interpretació aquesta que ha volgut donar el comitè i l’Ajuntament.
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Per altra banda, si fem una proposta d’esmena hem de pensar que nosaltres
unilateralment no podem acceptar-ho, això està aprovat amb un acta i hi ha el
comitè i l’Ajuntament, i a més a més el comitè crec, crec recordar que ha fet
una assemblea de treballadors per aprovar aquest horari, per tant, qualsevol
modificació que això impliqués, implicaria una assemblea de treballadors que
confirmessin que en comptes de posar les 12’5 aquí, posaríem les 37 a dalt i
posaríem zero, zero, que llavors sí que ho entendria bé, ja que quedarien 37’5
de  cada  any  quan  el  conveni  del  pacte  de  condicions  diu  25,  que  llavors
incrementem  12’5, perfecte, però el conveni diu 25 per tant incrementem 25
hores, no, tenim 25 hores de preparació i l’any 2017 incrementem 12’5; l’any
2018 incrementem a aquestes 25, 12’5;  l’any 2019 incrementem a aquestes
25,  12’5; jo crec que queda bastant clar, de totes formes ja et dic, per modificar
aquesta cosa comportaria deixar això sobre la taula, esperar el proper ple, el
comitè  tindria  de  fer,  suposo  una  assemblea  perquè  els  treballadors  ho
aprovessin i llavors evidentment tornar-ho a passar aquí, per tant, jo literalment
no em veig d’acord en acceptar aquestes esmenes.”

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

Pren la paraula el senyor Pineda:
“Quan a les propostes de millora,  voldria  explicar  que la cosa és molt  més
senzilla del que m’ha semblat entendre, el que volem és aprofitar bàsicament la
intel·ligència col·lectiva  dels treballadors municipals i aprofitar que ells són els
que coneixen la Casa millor que ningú, i volem aprofitar perquè facin propostes
per millorar el seu servei o els serveis que creguin oportuns perquè un dels
punts que també voldria remarcar és que se’n poden presentar més d'una de
propostes de millora, i volem motivar que es presentin aquestes propostes i que
es  presentin  bones  propostes  precisament  amb  aquests  1.000  euros  de
productivitat. Ja està, és tant senzill com això, creiem que és un acord que és
molt interessant amb el que s’ha arribat amb el comitè d’empresa, creiem que
és molt interessant que els treballadors i treballadores reflexionin sobre el seu
lloc de treball, sobre l’atenció que es presta a la ciutadania, i que a més a més
això pugui tenir aquest plus, no aquesta motivació. 
I des d’aquí símplement acabar la meva intervenció, agraint també al comitè
d’empresa la predisposició que s’ha tingut en tota la negociació, gràcies.”

Pren la paraula el senyor Alcalde:
“Molt bé,  hi ha una proposta d’esmena que s’ha de votar, abans si hi ha alguna
intervenció? abans de votar l’esmena, senyora Millán.”

Pren la paraula la senyora Millán:
“Símplement dir que en cap moment s’està fent una variació de l’horari, entenc
que el conveni ja ho té marcat i reglat, i per tant aquí el que s’està arribant és a
un nou acord que està migrant al conveni, que en cap cas diu que el conveni no
s’hagi de complir. 
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A part d’això, l’únic que volia dir i que crec que era necessari donat a que tant a
la part legal com a gran part de l’oposició no ens quedava prou clar el quadre
era que s’aclarís que podia ser tan senzill com posar-hi un asterisc, cosa que
considero que no sé fins a quin punt, tenint en compte que és un aclariment, no
una modificació com a tal, no sé si s’hauria de fer una altra nova assemblea?
En cap cas vull aturar aquesta proposta, però el que sí que m’agradaria deixar
clar és que en cap cas s’ha demanat això, i també recordar que si està signat
un, si estem fent una proposta per els propers tres anys, 2017, 2018 i 2019, el
2019 no sabem qui de nosaltres estarà aquí i qui no, i també crec que no era
de més el fet d’aclarir aquest punt per evitar qualsevol tipus de confusió als
regidors que puguin entrar el 2019 com a nous regidors, gràcies.”

Pren la paraula el senyor Alcalde:
“Gràcies, senyora Redondo.”

Pren la paraula la senyora Redondo:
“Des de Som Caldes estem completament d’acord amb les aportacions que ha
fet la senyora Millán, de fet és un, el que s’està proposant d’aclariment és un
terme d’economia, és de matemàtiques, que quan hi ha un increment, aquest
passa a la base, això fins i tot ho hem parlat amb secretaria  i intervenció i és
així,  és un concepte d’economia matemàtica,  que quan hi  ha un increment
passa a la base, igual que passa amb els impostos, tu els augmentes, però si
no  ara  mateix  estaríem  parlant  d'un  impost,  per  dir  d’alguna  manera,  d'un
impost de fa, de l’any 80 doncs hi ha un increment del 50% perquè sempre
tiraries enrere, sempre estaries a la base de zero, no, allò s’incorpora a la base
nova, això és un increment, quan hi ha un increment, l’any següent això ja està
a la base, llavors no s’augmenten les hores, és un aclariment, entenen que no
canvia absolutament  res,  nosaltres proposem que s’aprovi  aquesta esmena,
que no modifica  el  punt,  que no s’ha  de modificar  cap tipus de conveni  ni
absolutament res, perquè és un terme econòmic matemàtic.”

Pren la paraula el senyor Alcalde:
“Gràcies, queda clara la proposta, per tant votem l’eventual inclusió d’aquesta
esmena.”

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per  majoria absoluta dels presents
no aprova l'esmena proposada.

Pren la paraula el senyor Alcalde:
“Gràcies, per tant, no s’aprova l’esmena i posarem a votació el text tal i com
estava a la proposta.”
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En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per  majoria absoluta dels presents
[14 vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); de SOM
CALDES (2); de CiU (2) i del PSC (1) i 2 abstencions d'UP CALDES (1) i del
PPC (1)],             

                 ACORDA:
   
Identificació de l’expedient

Expedient  número RH/190/2016, relatiu a l’aprovació de la modificació de la
jornada de treball pels anus 2017, 2018 i 2019 i el Manual de Propostes de
Millora.
 
Antecedents

1. Per Acord de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament de Caldes de
Montbui número 9, de data 14 de novembre de 2016,  constituïda pel Comitè
d’Empresa i la Junta de Personal de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, i els
representants  delegats  de  l’Administració,  es  van  acordar  els  calendaris
laborals corresponents als anys 2017, 2018 i 2019, en els termes següents:

2017 2018 2019
DIES ANUALS 365,00 365,00 365,00
FESTIUS 14,00 13,00 13,00
DIES CAPS DE SETMANA 105,00 104,00 104,00
DIES VACANCES 22,00 22,00 22,00
DIES DISPENSA 3,00 4,00 3,00
ASSUMPTES PROPÎS 6,00 6,00 6,00
TOTAL DIES 215,00 216,00 217,00
Hores diàries 7,50 7,50 7,50
Total hores/any 1.612,50 1.620,00 1.627,50
HORES PREPARACIO ( 25 h ) 25,00 25,00 25,00
TOTAL HORES/ANY 1.587,50 1.595,00 1.602,50
TOTAL 1.587,50 1.595,00 1.602,50
INCREMENT HORES 12,50 12,50 12,50
TOTAL HORES PREPARACIÓ 37,50 37,50 37,50
TOTAL HORES 1.575,00 1.582,50 1.590,00

2. Amb el nou acord per als anys 2017, 2018 i 2019 s’incrementa, com ja es va
fer per a l’any 2016, el còmput d’hores de preparació en 12:30 hores, per la
qual cosa el còmput d’aquesta jornada que l’empleat no ha de fitxar, passa a
ser,  per  aquests  anys,  de  25:00  a  37:30  hores  anuals.  Conjuntament  amb
aquest increment en 12:30 hores de preparació de feina, la Mesa General de
Negociació acorda també el Manual de la Bústia de Propostes de Millora dels
empleats de l’Ajuntament de Caldes de Montbui.
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3.  L’Acord sobre la jornada de treball  entre els  representats  dels  empleats,
Comitè d’Empresa i Junta de Personal i els representants de l’Administració, de
9 de maig de 2013, aprovat  en la sessió plenària  de 23 de maig de 2013,
disposa:

Tercer. Jornada general de treball

3.1 La jornada de treball a l’Ajuntament de Caldes de Montbui, serà el resultat
d’aplicar  la  disposició  setanta-unena  de  la  Llei  2/2012,  de  29  de  juny  de
pressupostos generals de l’Estat pel 2012. 

En aquest sentit, el còmput anual de la jornada de treball serà el resultat de
restar als 365 dies anuals, 14 dies festius, 104 dies en concepte de cap de
setmana, i 22 dies de vacances, el resultat, multiplicat per la jornada ordinària
de treball, serà el còmput anual d’hores.

[...]

Vuitè. Distribució de les hores de preparació

El treball diari causa que els empleats de l’Ajuntament no puguin preparar pro-
postes de millora de funcionament del servei, que permetin, entre d’altres, una
millor qualitat d’aquest, en termes d’eficiència i de clima de treball. Tampoc per-
met que l’empleat pugui preparar les comeses que ha de portar a terme, degut
a que la tasca del dia a dia li impedeix planejar les seves funcions amb la dedi-
cació necessària. D’altra banda tampoc te el temps suficient per preparar-se en
les matèries sobre les funcions en que es desenvolupa el seu lloc de treball; és
per això la necessitat d’establir unes hores de la jornada laboral en concepte
d’hores de preparació, que siguin fora de l’horari normal del servei, i que no se-
ran fitxades pels empleats.

Amb aquestes hores de treball de preparació, l’empleat haurà de:

1. Realitzar una proposta de millora del seu departament en els termes pre-
vistos al paràgraf anterior, la qual haurà de lliurar al seu cap directe du-
rant el mes de novembre de cada any.

2. Preparar i planificar les comeses que hagi de portar a terme en el seu
lloc de treball, d’acord amb les directrius del seu cap, per tal que aques-
tes no s’hagin de realitzar dins de les hores del seu horari de treball, i
per tant l’empleat no hagi de dedicar temps de l’horari del servei a plani-
ficar les seves funcions.

Als efectes previstos en aquest article, els empleats tindran un còmput anual de
25 hores de preparació, que no hauran de ser fitxades.
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4. L’increment en 12:30 hores de la jornada de preparació, així com l’aprovació
del Manual de la Bústia de Millores, són modificacions puntuals de l’Acord de
Condicions  de  Treball  Comunes  dels  empleats  públics  de  l’Ajuntament  de
Caldes de Montbui, els quals requereixen, per a la seva plena eficàcia, de la
seva aprovació plenària.

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

Fonaments de dret

- Disposició addicional setanta-unena de la Llei 2/2012, de 29 de juny:

Un. A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, la jornada general de treball
del personal del Sector Públic no podrà ser inferior a trenta set hores i mitja
setmanals de treball efectiu de promig en còmput anual.

-Article 8 de l’Acord de condicions de treball comunes dels empleats públics de
l’Ajuntament de Caldes de Montbui.

[...]

8.2 La jornada laboral es distribuirà en funció del còmput horari anual per a
cada l·lectiu. Aquests quedaran recollits en els annexos d’aquest acord.
8.3 La distribució del temps de treball setmanal serà de 5 dies treballats i 2 dies
naturals seguits de descans i que com norma general seran el dissabte i el diu-
menge, excepte els casos que es recullin de forma específica en els annexos.
S’entén com a dia natural des de les 0 hores fins a les 24 hores.
8.4 El personal que la seva jornada laboral coincideixi amb dissabtes i/o diu-
menges, no podran treballar 2 caps de setmana seguits, excepte en els casos
que en el personal s’hagi contractat per cobrir un servei tots els caps de setma-
na i/o festius específicament.
8.5  Entre  l’acabament  d’una  jornada  i  el  començament  d’una altra,  han de
transcórrer com a mínim 12 hores.
8.6 Tindran consideració de festius els dies de descans intersetmanals per a tot
el personal que, per motius de servei i/o calendari laboral, es vegi obligat a tre-
ballar dissabtes i/o diumenges.

- Acord de la Comissió de Seguiment entre els representants del personal de
l’Ajuntament de Caldes de Montbui (Comitè d’Empresa i Junta de Personal) i
els  representants  de l’Administració,  de 9 de maig  de 2013,  el  qual  va ser
aprovat en la sessió plenària de l’Ajuntament de Caldes de Montbui de 30 de
maig de 2013.

- Acord de la Mesa General de Negociació número 9, de 14 de novembre de
2016, de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, que consta a l’expedient.
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- Article 37.1 lletra m) del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, del
Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Aprovar l’Acord sobre la modificació de la Jornada de Treball, segons
acta de la Reunió de la Comissió de Seguiment del Conveni número 9 de 14 de
novembre de 2016, 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, així com el Manual de Propostes de Millora, que
consten a l’expedient.

Segon. Publicar aquest acord al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament de Caldes de
Montbui  i  trametre  còpia  la  Departament  de  Treball  de  la  Generalitat  de
Catalunya.

Tercer.  Contra aquest acte administratiu que és definitiu en via administrativa
es podrà interposar en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent
al  de  la  seva  publicació  al  tauler  d’edictes,  recurs  contenciós  administratiu
davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona.

Tanmateix,  es  podrà  interposar  contra  aquest  acte  administratiu  recurs  de
reposició atès l’article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, en el termini d’un
mes a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació d’aquest
acord, i contra la seva resolució i en el termini de dos mesos recurs contenciós
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius. En el supòsit que
no es dictés resolució expressa en el termini d’un mes s’entendrà expedita la
via contenciosa durant sis mesos.

Quant  als  empleats  laborals,  contra  aquesta  resolució,  que  és  definitiva  i
exhaureix la via administrativa d'acord amb allò que estableix l'article 52 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril,  que aprova la Llei  de bases de règim local,  l'article
172.2 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, de conformitat amb l'article
138 de la Llei 36/2011, 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social, podran
interposar demanda davant del jutjat social competent en el termini de 20 dies
hàbils a comptar des de la data de la publicació d'aquesta resolució al tauler
d’edictes de l’Ajuntament de Caldes de Montbui.
Tot això sense perjudici de poder interposar els interessats/ades qualsevol altra
reclamació que estimin procedent.
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8.  APROVAR  L’ADHESIÓ  A  LA  XARXA  XALOC,  D’ACORD  AMB  EL
PROTOCOL  GENERAL  PER  A  L’ADHESIÓ  A  LA  XARXA  DE  SERVEIS
LOCALS D’OCUPACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. EXPEDIENT
NÚMERO 2.5.5/2016 DE TREBALL.

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

No hi ha intervencions.

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

             
                 ACORDA:

Identificació de l’expedient

Expedient número 2.5.5/2016 de Treball, relatiu a l’aprovació de l’adhesió a la
Xarxa Xaloc, d’acord amb el  Protocol  general  per a l’adhesió a la Xarxa de
Serveis Locals d’Ocupació de la Diputació de Barcelona.

Antecedents

1. L’any 2005 es va aprovar en sessió de Junta de Govern Local, el  Conveni
entre l’Ajuntament de Caldes de Montbui i la Diputació de Barcelona pel que fa
a la  posada a disposició  de la Metodologia  -  Aplicatiu  Xaloc.   Des d’aquell
moment hem fet servir aquest aplicació informàtica per a la gestió de persones
demandants  d’ocupació  i  la  intermediació  laboral,  entre  d’altres,  tot  i  que
anteriorment ja desenvolupàvem la metodologia Xaloc.

2. L'any 2015, la Diputació de Barcelona publica al BOPB de 30 de desembre
de 2015, l’anunci d’aprovació del Protocol general per a l’adhesió a la Xarxa de
Serveis Locals d’Ocupació (Xarxa XALOC) i del model d’adhesió a la Xarxa, els
quals consten a l’expedient administratiu.

3. L’esmentat protocol detalla a les seves clàusules l’objecte i finalitat, la Xarxa
Xaloc, la definició d’un Servei Local d’Ocupació, els principis de la Xarxa, els
destinataris, els compromisos de la Diputació de Barcelona, els compromisos
dels  ens  locals  que  disposen  d’un  Servei  Local  d’Ocupació,  la  Plataforma
telemàtica Xaloc, els terminis i causes d’extinció, entre d’altres.

4. L’Ajuntament de Caldes de Montbui compleix els requisits de ser un municipi
amb una població inferior als 300.000 habitants que disposa d’un Servei Local
d’Ocupació  que  presta  un  servei  continuat  que  proporciona  atenció  a  les
persones per trobar un lloc de treball i a les empreses que cerquen cobrir els
seus llocs de treball (vacants o nous) amb els millors perfils professionals,  i ho
fa  des  de  fa  més  de  dues  dècades,  igual  com  altres  ens  locals  de  la
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demarcació de Barcelona, que han assumit la funció de promoure i gestionar
les polítiques locals de mercat de treball i han optat per oferir serveis públics
locals d’ocupació segons les necessitats del territori amb criteris de proximitat i
universalitat,  malgrat  no  comptar  amb un  marc  competencial  que  reforci  el
paper de les administracions locals en aquest  àmbit,  i  disposar de recursos
escassos per fer front a aquesta necessitat.

5. La finalitat del Servei Local d’Ocupació és la de millorar l’ocupabilitat de les
persones per incrementar les seves possibilitats de trobar feina, promoure la
qualificació professional de les persones tot adaptant-la a les necessitats del
teixit empresarial, i establir vincles de col·laboració amb empreses per detectar
les seves necessitats de personal i oferir-los mà d’obra qualificada per cobrir
les seves vacants.

6.  Els  compromisos  que ha d’assumir  el  Servei  Local  d’Ocupació  com ens
integrant de la Xarxa Xaloc, d’acord amb la clàusula vuitena del Protocol són:

“8.1. Prestar un servei continuat que proporcioni atenció a les persones per trobar un lloc
de treball i a les empreses que cerquen cobrir els seus llocs de treball (vacants o nous)
amb els millors perfils professionals.
8.2. Col·laborar en el desenvolupament de la Xarxa XALOC i participar a les activitats que
impulsi aquesta Xarxa.
8.3. Designar una persona com a referent tècnic de l'ens dins la Xarxa, que actuarà com a
interlocutora amb la Diputació de Barcelona, així com notificar els canvis que es puguin
produir.
8.4. Assistir a les activitats formatives organitzades per la Diputació i als grups de treball
que es configurin en el marc de la Xarxa XALOC.
8.5. Complir amb les decisions que, en el seu cas, adoptin els instruments de direcció i
seguiment dels quals es doti la Xarxa, d'acord amb l'establert a la clàusula 11 del Protocol,
així com participar en el desenvolupament de les activitats i en les reunions organitzades
per la Xarxa.
8.6. Facilitar a la Diputació de Barcelona la informació relacionada amb les actuacions del
SLO que, en el seu cas, s'acordi en el marc de la Xarxa XALOC.
8.7. Autoritzar a la Diputació de Barcelona la utilització i difusió de la informació i de les
dades publicades a les memòries, estudis i/o altres treballs derivats de l’actuació del SLO.
8.8. Comunicar a la Diputació de Barcelona l’àmbit territorial d’actuació del SLO, així com
les modificacions que es puguin produir al respecte.
8.9. Fer publicitat de la Xarxa XALOC, d'acord amb el que s'estableix a la clàusula dotzena
del Protocol”.

7. El Protocol entrarà en vigor un cop publicat al BOPB i amb la incorporació
mitjançant  l’adhesió  dels  ens  locals  que  ho  sol·licitin  una  vegada  que  la
Diputació de Barcelona hagi verificat el compliment dels requisits de la clàusula
cinquena del protocol (Destinataris. Requisits de participació, que es detallen a
continuació), i n’aprovi l’adhesió:

“5.1.  Son  destinataris  del  Protocol  d’adhesió  a  la  Xarxa  XALOC  els  ajuntaments  de
municipis  de  fins  a  300.000  habitants,  consells  comarcals,  mancomunitats,  consorcis,
agencies pel desenvolupament local, entitats municipals descentralitzades i comunitats de
municipis de la demarcació de Barcelona, que estiguin adherides a la Xarxa de Governs
Locals de la Diputació de Barcelona.
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5.2. Per ser membre de la Xarxa XALOC, les entitats locals han de disposar d'un SLO, que
presti serveis d’atenció a les persones i a les empreses, de forma continuada, per treballar
la intermediació laboral”.

8. El procediment d’adhesió i formalització d’aquesta, consisteix en aprovar per
part  de  l’òrgan  competent  que  correspongui,  la  sol·licitud  d’adhesió,  en  els
termes establerts al model que s'aprova juntament amb aquest Protocol, el qual
consta a l’expedient administratiu, i trametre-la a la Diputació de Barcelona. La
Diputació de Barcelona, en el cas que l'ens local sol·licitant no compleixi les
condicions  per  ser  membre  de  la  Xarxa  XALOC,  podrà  denegar  la  seva
sol·licitud i adhesió a l'esmentada Xarxa. La presentació de la sol·licitud implica
l’acceptació  de  les  condicions  definides  en el  present  Protocol,  així  com el
compromís d'assumir les obligacions estipulades en aquest.

9. D’acord amb el contingut de l’informe proposta emès per la cap de Foment
Econòmic, el qual consta dins l’expedient.

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

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer.  Aprovar  l’adhesió  a  la  Xarxa  de  Serveis  Locals  d’Ocupació  (Xarxa
XALOC) de la Diputació de Barcelona, i la seva formalització, segons el model
de sol·licitud i en els termes establerts al Protocol general per a l’adhesió a la
Xarxa  de  Serveis  Locals  d’Ocupació  (Xarxa  XALOC)  de  la  Diputació  de
Barcelona, els quals consten en l’expedient administratiu.

Segon.  Notificar  l’acord  a  la  Diputació  de  Barcelona  i  a  la  regidoria  de
Desenvolupament Econòmic d’aquest Ajuntament.

Tercer.  Contra aquest acte administratiu que és definitiu en via administrativa
podeu interposar en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al
de la recepció de la notificació d’aquest acord, recurs contenciós administratiu
davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona.

Tanmateix,  podeu  interposar  contra  aquest  acte  administratiu  recurs  de
reposició atès l’article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, en el termini d’un
mes a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació d’aquest
acord i contra la seva resolució i en el termini de dos mesos recurs contenciós
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius. En el supòsit que
no es dictés resolució expressa en el termini d’un mes s’entendrà expedita la
via contenciosa durant sis mesos.
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9.  APROVAR  INICIALMENT  EL  PROJECTE  CONSTRUCTIU  «PAS
INFERIOR SOTA LA C-59, CAMÍ DEL POLÍGON DE LA BORDA, AL TERME
MUNICIPAL  DE  CALDES  DE  MONTBUI».  EXPEDIENT  NUMERO  TO104-
2016-000007 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, alguna intervenció? N’hi ha una, senyora Millán.”

Pren la paraula la senyora Millán:
“Sí, símplement dir que tot i que la proposta no és exactament la que portem
any reclamant sobre el fet que era necessari  un pas de la C59 per anar al
polígon de la Borda doncs, que celebrem que per fi comencem a tenir una mica
més de seguretat en aquest pas, gràcies.” 

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

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

             
                 ACORDA:

   
Identificació de l’expedient

Expedient  TO104-2016-000007 relatiu  a  l'aprovació  inicial  del  projecte
constructiu «Pas inferior sota la C-59, camí del polígon de La Borda, al terme
municipal de Caldes de Montbui».

Antecedents

1. La senyora Rosa Mora Díaz, en representació d'Enginyeria Reventós SL, ha
presentat el projecte constructiu «Pas inferior sota la C-59, camí del polígon de
La Borda, al terme municipal de Caldes de Montbui», redactat per l’enginyer de
camins, senyor Manuel Reventós i Rovira, amb un pressupost per contracte de
640.749,28 euros (IVA 21% inclòs), 529.544,86 euros més 111.204,42 euros
corresponents al 21% d'IVA.

2. En data 9 de novembre l'enginyer  tècnic municipal  va emetre el  següent
informe en relació al projecte:

“En referència al projecte " pas inferior sota C-59, camí del Polígon de “ La
Borda “ “, promogut per l’ Ajuntament de Caldes de Montbui, i redactat pel Sr.
Manuel Reventós i Rovira, en data octubre del 2016,
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En Lluís Orpí Casajuana, enginyer tècnic municipal, de l’ Ajuntament de Caldes
de Montbui, 

INFORMA:

De  l’  anàlisi  tècnic  del  document  darrer  presentat,  i  des  de  la  vessant,
exclusivament, en quan a la part d'enllumenat públic, haig de comentar que el
projecte determina tot el necessari per tal que sigui viable la seva execució, per
tant, s’ informa FAVORABLEMENT, sempre que es tinguin en consideració les
següents observacions:

- Els materials determinats en el projecte, en relació a la tipologia de suport i
lluminària proposada, podrà ser de característiques " Equivalent ". Aquestes
característiques estètiques d’aquests materials hauran de ser similars, ja que
es tracta d'una ampliació d'un sector d'enllumenat existent.

-  L'  ampliació del quadre Q54, amb la xarxa d’enllumenat  previst,  haurà de
disposar  de   proteccions  magnetotèrmiques  i  diferencials,  independents
respecte a les instal·lades en l’ esmentat quadre.

-Prèvia a la posada en funcionament de l’ ampliació de l’ enllumenat previst,
caldrà disposar de les legalitzacions de la modificació del quadre d’enllumenat.”

3. En data 11 de novembre de 2016 GMSSA ha tramés informe que diu:

“Les obres projectades per a la modificació del traçat de la instal·lació d'aigua
existent, s'ajusten al disseny i característiques que ha demanat la companyia, i
garanteixen  la  protecció  de  la  canonada  i  el  correcte  subministrament  i
distribució de l'aigua als abonats afectats.”

4. En data 14 de novembre de 2016 l'arquitecte municipal ha emès informe en
relació al contingut del projecte,amb les següents conclusions:

“12. Conclusions

En els termes i consideracions exposats en el cos del present informe i sense
entrar a valorar sobre el procediment que s'escaigui atenent les consideracions
referides en l'apartat 11, als efectes estrictament urbanístics i des d'un punt de
vista  del  contingut  formal,  la  proposta  és  susceptible  de  ser  aprovada
inicialment  amb  el  benentès  que  s'hauran  incorporar  les  observacions
reflectides en l'informe de l'enginyer tècnic municipal de data 9 de novembre de
2016.

Durant  el  tràmit  d'informació  pública  corresponent  les  empreses  de
subministrament  de  serveis  i  d’altres  operadors  de  serveis  afectats  podran
pronunciar-se sobre l’adequació de les obres i  serveis previstos.  Tanmateix,
durant aquest  tràmit,  com a mínim,  caldrà sol·licitar  informe als organismes
afectats per raó de llur competències sectorials següents:
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a) Agència Catalana de l'Aigua (ACA)
b) Servei Territorial de Carreteres de Barcelona de la Generalitat

Tanmateix, a banda de les prescripcions que, si s'escau, es puguin considerar
necessàries per a l'aprovació definitiva del projecte, cal tenir en consideració
les següents observacions:

• Durant  la  fase  d'execució  d'obra  caldrà  disposar  l'autorització
d’intervenció  arqueològica  preventiva  de  la  Direcció  General  del
Patrimoni  Cultural  amb  el  corresponent  nomenament  d’arqueòleg
especialitzat que realitzarà els sondeigs previs i supervisarà els treballs
d’excavació en la part de l'actuació que s'inclou dins l'àmbit arqueològic.

• Abans  de  l'inici  de  les  obres  s'escaurà  disposar  del  vistiplau  de
l'Inspector en cap de la policia local referent a les determinacions del
projecte relacionades amb la mobilitat actual i  futura corresponents a
l'àmbit d'actuació i el seu entorn.”

5.  En  data  18  de  novembre  de  2016  el  cap  de  serveis  territorials  de
l'Ajuntament ha emès l'informe següent:

“En  relació  a  la  consideració  d'aquesta  obra  com  a  projecte  d'actuació
específica d'interès públic en sòl no urbanitzable, en els termes que estableix
l'article 48 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text
refós  de  la  Llei  d'Urbanisme,  s'ha  realitzat  consulta  verbal  a  la  Comissió
Territorial d'Urbanisme de Barcelona, en la persona de la seva secretària, Sra.
Maria Teresa Manté i Prats.

La resposta ha estat que l'esmentat article no és d'aplicació ja que es tracta
d'una obra auxiliar d'una infraestructura existent, com és la carretera C59, en
un sòl qualificat de sistema. L'autorització necessària és la del Departament de
Territori  i  Sostenibilitat  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  com a  titular  de  la
carretera C59,  petició que es portarà a terme un cop aprovat inicialment  el
projecte.”  

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

Fonaments de dret

I. Els articles 24 i següents del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens
locals  (ROAS),  aprovat  per  decret  179/95,  de  13 de juny i  l’article  123 del
TRLCSP, regulen el contingut dels projectes d’obres ordinàries.

D’acord amb allò que disposa l’article 36.1 i 36.3 del ROAS, el projecte s’ha
supervisat  i  informat  favorablement  pels  serveis  tècnics  municipals  i  es  pot
procedir a la seva tramitació.

II.- D’acord amb el que disposen els articles 37.1 i 37.2 del ROAS i 235.2 del
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel Decret
legislatiu  2/2003,  informat  favorablement  el  projecte  pels  serveis  tècnics
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municipals,  serà aprovat inicialment, serà sotmès a informació pública i  serà
aprovat definitivament. 

El termini d’exposició pública serà de TRENTA dies, mitjançant la publicació
dels  corresponents  anuncis  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província  i  al  Tauler
d’anuncis de l’Ajuntament, als efectes de que el projecte pugui ser examinat, i
en el seu cas es formulin les al·legacions que es considerin pertinents.

En aquest  termini  han d’ésser  sol·licitats,  si  fossin  necessaris,  els  informes
d’altres administracions en relació a les competències que li són pròpies. 

III.-  L’òrgan  competent  per  a  aprovar  els  projectes  d’obres  ordinàries  és  el
mateix que té la competència atribuïda per a la contractació de l’obra, d’acord
amb allò que disposa l’article 38.1 del ROAS. En el present supòsit, i d’acord
amb el Decret 634/2015, de delegació de competències, l’òrgan competent per
a l’aprovació inicial del projecte constructiu “Pas inferior sota la C-59, camí del
polígon de La Borda, al T.M. De Caldes de Montbui és el Ple de la corporació.

IV.- Text  refós de la Llei  de Contractes del  Sector Públic,  aprovat per Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Aprovar inicialment projecte constructiu «Pas inferior sota la C-59, camí
del polígon de La Borda, al terme municipal de Caldes de Montbui», redactat
per l’enginyer de camins, senyor Manuel Reventós i Rovira, amb un pressupost
per contracte de 640.749,28 euros (IVA 21% inclòs),  529.544,86 euros més
111.204,42 euros corresponents al 21% d'IVA.

Segon. Sotmetre el projecte constructiu «Pas inferior sota la C-59, camí del
polígon de La Borda, al terme municipal de Caldes de Montbui» a un tràmit
d’informació  pública  de  TRENTA  DIES  mitjançant  la  publicació  dels
corresponents anuncis al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler d’anuncis de
l’Ajuntament, a l'efecte que el projecte pugui ser examinat i, en el seu cas, es
formulin les al·legacions que es considerin oportunes.

Tercer.  Trametre  còpia,  en  suport  informàtic,  del  projecte  constructiu  «Pas
inferior  sota la  C-59,  camí  del  polígon de La Borda,  al  terme municipal  de
Caldes  de  Montbui» aprovat  inicialment,  als  següents  organismes  perquè
emetin els respectius informes:

I. Serveis Territorials de Carreteres de Barcelona de la Secretaria General
de Territori i Sostenibilitat.

II. Agència Catalana de l'Aigua (ACA) de la Secretaria de Medi Ambient i
Sostenibilitat.
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Quart. Notificar aquest acord a les empreses de subministrament següents:

I. Gestió Municipal de Serveis SA (GMSSA)
II. Electra Caldense SA

Cinquè.  Aquest  és un acte de tràmit,  no definitiu  en via  administrativa  i  no
susceptible  de  recurs;  sense perjudici  que pugueu exercitar  el  que estimeu
procedent, de conformitat amb el que disposa l’article 40.2 de la Llei 39/2015,
d'1  d'octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les  administracions
públiques.

10.  APROVAR  EL  CONTINGUT  DEL  CONVENI  ENTRE  EL  CONSELL
COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL I L’AJUNTAMENT DE CALDES DE
MONTBUI PER A LA PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN MATÈRIA
DE SALUT PÚBLICA, EXPEDIENT NÚM. TC301-2016-000082  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
[14 vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); de SOM
CALDES (2); del PSC (1); d'UP CALDES (1) i del PPC (1) i 2 abstencions de
de CiU (2)],             

                 ACORDA:
   
Identificació de l’expedient

Expedient TC301-2016-000082 relatiu al conveni entre el Consell Comarcal del
Vallès  Oriental  i  l’Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui  per  a  la  prestació
d’assistència tècnica en matèria de salut pública.

Antecedents

1. L'Ajuntament de Caldes de Montbui  va sol·licitar al  Consell  Comarcal  del
Vallès Oriental assistència tècnica en matèria de salut pública, i les principals
matèries serien:

1. Inspecció i  aplicació  de mesures d'higiene en el  sector  del  comerç
minorista d'alimentació i restauració.

2. Gestió de risc per a la salut derivada de la contaminació del medi.
3. Control d'establiment de tatuatges, pírcing i micropigmentació.
4. Altres que puntualment puguin sorgir en l'àmbit de la salut pública.
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2.  El  Consell  Comarcal  del  Vallès  Oriental  ha  presentat  una  proposta  de
conveni entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Caldes
de Montbui per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de salut pública.

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

4. A l'expedient administratiu hi consta l'informe signat per la interventora.

Fonaments de dret

Articles 47 i  següents de la Llei  40/2015,  d'1 d'octubre,  de règim jurídic del
sector públic.

Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

Reglament  d'obres,  activitats  i  serveis  dels  ens  locals,  aprovat  pel
Decret179/1995, de 13 de juny.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Aprovar el contingut del conveni  entre el Consell Comarcal del Vallès
Oriental i l’ajuntament de Caldes de Montbui  per a la prestació d’assistència
tècnica en matèria de salut pública, el contingut literal del qual és el següent:

«CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS 
ORIENTAL I L’AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI 

PER A LA PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN MATÈRIA DE SALUT
PÚBLICA

R E U N I T S

D’una part, el senyor David Ricart i Miró, president del Consell Comarcal del Vallès Oriental,
assistit pel secretari accidental de la corporació, senyor Jordi Vendrell i Ros.

I de l’altra, el senyor Jordi Solé i Ferrando, alcalde president de l’Ajuntament de Caldes de
Montbui, assistit per la secretària de la corporació, senyora Ma Remei Sala Leal.

I N T E R V E N E N

El president del Consell Comarcal del Vallès Oriental en virtut del que disposa l’article 13 del
Text  refós de la  Llei  de l’organització  comarcal  de Catalunya,  aprovat  pel  Decret  legislatiu
4/2003, de 4 de novembre.

L’alcalde-president, en nom i representació de l’Ajuntament Caldes de Montbui, en virtut del
que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
en la redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 de setembre.

59



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

Els secretaris també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte.

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en les
representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa

M A N I F E S T E N

a) Que d’acord amb l’article 28.1 en relació amb l’article 30 del Text refós de la Llei de
l’organització  comarcal  de  Catalunya  aprovat  pel  Decret  legislatiu  4/2003,  de  4  de
novembre, correspon al Consell Comarcal del Vallès Oriental prestar assistència tècnica als
municipis que ho requereixin i, en tot cas, ha d’exercir aquestes funcions tenint en compte
les necessitats dels diferents municipis.

b) Que  l’Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui,  en  endavant  l’AJUNTAMENT,  requereix
d’assistència en matèria de salut i està interessat en què el Consell Comarcal del Vallès
Oriental, en endavant, el CONSELL COMARCAL, li presti suport en aquesta matèria.

c) Que  és  de  l’interès  d’ambdues  parts  que  el  CONSELL  COMARCAL  presti  a
l’AJUNTAMENT assistència tècnica en matèria de salut. 

El CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT tenen interès a subscriure aquest conveni per a la
prestació d’assistència tècnica, que subjecten a les següents 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES

I. L’article 85 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel
Decret  legislatiu  2/2003,  de  28  d’abril,  d’acord  amb  el  qual  correspon  a  la  comarca
l’adequada prestació dels serveis municipals en el territori de la comarca i l’exercici de les
competències municipals, en els termes establerts per la Llei d’organització comarcal de
Catalunya i per la legislació de règim local. 

L’article 150 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que
els ens locals supramunicipals que tenen atribuïdes funcions de cooperació poden establir
convenis i que aquesta facultat s’ha d’exercir amb criteris objectius i d’acord amb el principi
d’igualtat i amb els criteris de coordinació establerts.   

II. L’article 25.1 a) en relació amb l’article 28.1 a), 28.2 i 30 del Text refós de la Llei de
l’organització  comarcal  de  Catalunya,  aprovat  pel  Decret  legislatiu  4/2003,  de  4  de
novembre, pel que fa a la competència de la comarca per a la prestació d’assistència
tècnica.

III. L’article 52 de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, sota la rúbrica els
serveis mínims dels ens locals, preveu que els ajuntaments, d'acord amb les competències
que els atribueixen la Llei 15/1990, d'ordenació sanitària de Catalunya, i el Decret legislatiu
2/2003, del 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, i la normativa sanitària específica, són competents per a prestar, entre d’altres,
els serveis mínims en matèria de salut pública de gestió del risc per a la salut derivat de la
contaminació  del  medi;  gestió  del  risc  per  a  la  salut  en  les  activitats  de  tatuatge,
micropigmentació i pírcing; gestió del risc per a la salut derivat dels productes alimentaris
en les activitats del comerç minorista, del servei i la venda directa d'aliments preparats als
consumidors, com a activitat principal o complementària d'un establiment, amb repartiment
a domicili o sense, de la producció d'àmbit local i del transport urbà. Se n'exclou l'activitat
de subministrament d'aliments preparats per a col·lectivitats, per a altres establiments o
per a punts de venda; les altres activitats de competència dels ajuntaments en matèria de
salut pública, d'acord amb la legislació vigent en aquesta matèria.
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IV. L’article 53.7 de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, disposa que els ens
locals han de disposar dels recursos econòmics i  materials suficients per a exercir  les
competències en matèria de salut pública amb eficàcia i eficiència, tenint en compte la
cooperació  econòmica  i  tècnica  dels  ens  supralocals  d'acord  amb el  que  estableix  la
normativa  de  règim  local,  sens  perjudici  dels  programes  de  col·laboració  financera
específica  que,  d'acord  amb  la  normativa  de  cooperació  local,  l'Administració  de  la
Generalitat estableixi per a activitats de salut pública.

V. L’article  167  del  Decret  179/1995,  de  13  de  juny,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament
d’obres, activitats i serveis, que estableix que la comarca, de conformitat amb allò que
estableixi  el  programa  d’actuació  comarcal,  podrà  prestar  serveis  de  competència
municipal en virtut de delegació o conveni.

L’article 175 de l’esmentat Decret preveu que en els supòsits de prestació de serveis per
delegació o conveni haurà de garantir-se la intervenció dels municipis corresponents en la
prestació del servei.

VI. L’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions  públiques  de  Catalunya  preveu  la  realització  d’activitats  de  caràcter
material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius o de les entitats
de dret públic podrà ser encarregada a altres òrgans o entitats de la mateixa o d’una altra
administració, per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per a dur-
la a terme.

Així mateix, l’article 10.3 de la Llei 26/2010 disposa que l’instrument de formalització i la
resolució de l’encàrrec gestió s’han de publicar, perquè tinguin eficàcia, en el diari o butlletí
oficial corresponent.

VII. L’article 114.3 lletra e) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
estableix que és necessari el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació per adoptar els acords relatius a l’acceptació de delegacions o
encàrrecs de gestió realitzats per altres administracions.

Així mateix, l’article 47.2 lletra h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, estableix que es requerirà el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal  dels  membres  de  les  corporacions  per  a  l’adopció  dels  acords  relatius  a  la
transferència  de  funcions  o  activitats  a  altres  administracions  públiques,  així  com
l’acceptació  de  les  delegacions  o  encàrrecs  de  gestió  realitzades  per  altres
administracions, excepte que per llei s’imposi obligatòriament.

D’acord  amb  les  manifestacions  i  consideracions  jurídiques  exposades,  les  parts
compareixents atorguen aquest conveni que subjecten als següents

P A C T E S

Primer. Objecte

L’objecte  d’aquest  conveni  és  regular  la  prestació  d’assistència  en  matèria  de  salut  del
CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT.

Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL 

I. El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions següents en el marc
d’un pla de treball acordat per les parts:

1. Inspecció  i  aplicació  de  mesures  d’higiene  en  el  sector  del  comerç  minorista  de
l’alimentació i restauració:
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1. Establir un protocol de control dels establiments d’alimentació i de restauració del
municipi  segons  el  programa de  seguretat  alimentària  municipal:  establir  el  risc
sanitari i atorgament del número de registre sanitari, establir el protocol del control
periòdic de seguiment en funció del risc.

2. Formalitzar el registre sanitari  municipal d’establiments minoristes alimentaris i  la
seva actualització i manteniment.

3. Dur a terme el control de les parades de productes alimentaris del mercat ambulant i
del mercat municipal (sedentari).

4. Promoure les mesures correctes d’higiene establertes en les guies editades per la
Generalitat de Catalunya per a cada sector (restauració, carnisseries, peixateries,
fires i mercats no sedentaris, etc.).

5. Inspeccions,  visites  de  control  i  de  seguiment  i  la  gestió  dels  expedients  dels
establiments d’alimentació i de restauració.

2. Gestió del risc per a la salut derivada de la contaminació del medi:
6. Creació  del  cens  de  les  instal·lacions  municipals  i  no  municipals  amb  risc  de

transmissió de Legionel·la (alt i baix risc).
7. Controls oficials de les instal·lacions de baix risc (competència municipal).
8. Comunicació  a  l’  ASPCAT  del  cens  actualitzat  de  les  instal·lacions  d’alt  risc

(competència de la Generalitat).

3. Gestió del risc per a la salut derivada de la contaminació del medi:
4. Gestió del risc per a la salut dels establiments de tatuatges, pírcing i micropigmentació:

9. Creació del cens d’establiments on es facin tatuatges, pírcing, i micropigmentació.
10. Control oficial dels establiments.
11. Establiment del protocol d’actualització i comunicació a l’ASPC.

5. Gestió del risc per  a la salut derivat de l’aigua de consum humà: (control en aixeta de
l’aigua de consum en establiments públics).

6. Gestió del risc per a la salut en habitatges (insalubritat)
7. La gestió del risc per a la salut derivat dels animals domèstics i de companyia.
8. Activitats  de  Promoció  de  la  salut  (campanyes  d'educació  sanitària  tipus  cartell

d'enterovirus, dia mundial de l'activitat física, etc.).

II. El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions descrites més amunt
amb  personal  que  disposi  de  la  titulació  professional  adient  i  a  dedicar  al  seu
desenvolupament les hores següents:

21  hores  setmanals  presencials  més  aquelles  que  des  del  Consell  Comarcal  siguin
necessàries per la planificació, formació i coordinació del personal destinat al servei. 

Dins del còmput d’aquestes hores, s’hi inclouen com a hores dedicades les que s’escaiguin
en dies festius, de vacances o permisos del personal destinat al servei i les destinades a la
formació relativa amb les funcions esmentades.

Tercer. Obligacions de l’AJUNTAMENT

L’AJUNTAMENT es compromet a:

1. Facilitar l’accés a tota aquella informació necessària per fer satisfactòriament les funcions
assistencials acordades.

2. Dotar d’un espai adequat amb els recursos tècnics i materials necessaris per a dur a terme
les funcions objecte d’aquest conveni.

3. Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que resulta del pacte següent.

Quart. Règim econòmic
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1. El cost corresponent a la prestació d’assistència prevista en el pacte segon s’estima en
31.989,75 euros anuals. No obstant això, per a l’any 2017, el cost es fixa en 26.658,13
euros, tenint en compte que el servei s’iniciarà l’1 de març del 2017.

2. L’AJUNTAMENT  abonarà  al  CONSELL  COMARCAL  la  quantitat  esmentada  al  punt
precedent per meitats iguals abans del 31 de març i del 31 de juliol de cada anualitat. 

Els pagaments esmentats es portaran a terme mitjançant transferència bancària al número
de compte ES37.0182.6035.4702.0160.0964, titularitat del CONSELL COMARCAL.

3. El CONSELL COMARCAL iniciarà l’expedient de compensació, de conformitat amb el
que  preveu  la  legislació  vigent,  quan  l’AJUNTAMENT  sigui  deutor  del  CONSELL
COMARCAL per l’objecte d’aquest conveni.

Cinquè. Vigència

1. Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura per l’última de les parts i
estén els seus efectes des de l’1 de març de 2017 i fins 31 de desembre de 2017.

2. No es preveu la possibilitat de pròrroga d’aquest conveni.

Sisè. Naturalesa del conveni

Aquest  conveni  té naturalesa administrativa  i  resta fora de l’àmbit  d’aplicació de la  Llei  de
contractes del sector públic. Per a la seva interpretació i desenvolupament es regeix per les
seves pròpies clàusules i, supletòriament, per l’ordenament jurídic administratiu i, en concret,
per allò establert  a la Llei  26/2010, de 3 d’agost,  de règim jurídic i  de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.

Setè. Comissió de seguiment

1. Les parts acorden crear una comissió amb la finalitat de fer el seguiment i vetllar pel
compliment de les previsions d’aquest conveni, dur a terme el control i avaluació del
servei  per  tal  d’assegurar-ne la correcta prestació,  així  com, proposar les mesures
necessàries  per  desenvolupar  i  complir  millor  les  obligacions  que  s’estableixen  en
aquest conveni.

2. A aquest efecte cadascuna de les parts designarà un representant electe, personal
directiu o gerencial, sens perjudici que pugui ser acompanyant a les reunions de la
comissió de seguiment  que se celebrin per  personal  tècnic adient  per tal  d’oferir-li
l’assessorament oportú.

Vuitè. Publicació

El  CONSELL  COMARCAL  farà  pública,  a  través  del  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de
Barcelona, la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió. 

Novè. Extinció

Les causes d’extinció del conveni són les següents:

a) L’acord entre les parts
b) La denúncia unilateral del conveni amb tres mesos d’antelació 
c) La demora en el pagament per part de l’AJUNTAMENT. 
d) El CONSELL COMARCAL tindrà dret a resoldre el conveni i al rescabalament dels perjudicis
que se li hagin originat com a conseqüència d’això
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e) El compliment del període de vigència
f) L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per qualsevol de les
parts

Desè. Jurisdicció

L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per conèixer de les qüestions
que se suscitin sobre la interpretació, compliment i execució d’aquest conveni.

Les parts, després de llegir el present conveni, mostren la seva conformitat, ratifiquen el seu
contingut i el signen.»

Segon. Facultar el senyor Alcalde per a la signatura d’aquest conveni.

Tercer.  Preveure  en  el  pressupost  municipal  de  2017  consignació
pressupostària  suficient  per  fer  front  a  les  obligacions  derivades  d'aquest
conveni.

Quart. Trametre còpia d’aquest conveni signat al Consell Comarcal del Vallès
Oriental.

Cinquè. Notificar aquest acord als interessats

Sisè.  Contra aquest  acte administratiu  que és definitiu  en via  administrativa
podeu interposar en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al
de la recepció de la notificació d’aquest acord, recurs contenciós administratiu
davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona.

Tanmateix,  podeu  interposar  contra  aquest  acte  administratiu  recurs  de
reposició atès l’article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, en el termini d’un
mes a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació d’aquest
acord, i contra la seva resolució i en el termini de dos mesos recurs contenciós
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius. En el supòsit que
no es dictés resolució expressa en el termini d’un mes s’entendrà expedita la
via contenciosa durant sis mesos.
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11.  APROVAR  EL  CONTINGUT  DEL  CONVENI  ENTRE  EL  CONSELL
COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL I L’AJUNTAMENT DE CALDES DE
MONTBUI PER A LA PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA, EXPEDIENT
TC301-2016-000083 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
[14 vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); de SOM
CALDES (2); del PSC (1); d'UP CALDES (1) i del PPC (1) i 2 abstencions de
de CiU (2)],                 

                 ACORDA:
   
Identificació de l’expedient

Expedient TC301-2016-000083 relatiu al conveni entre el Consell Comarcal del
Vallès  Oriental  i  l’Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui  per  a  la  prestació
d’assistència tècnica.

Antecedents

1. L'Ajuntament de Caldes de Montbui  va sol·licitar al  Consell  Comarcal  del
Vallès Oriental assistència tècnica en matèria d'enginyeria i medi ambient, les
principals matèries serien:

1. Planificar, proposar, dirigir i/o executar, fer el seguiment i assessorar
sobre els projectes, programes, actuacions, ordenances i contractes
de serveis en l’àmbit de medi ambient i enginyeria

2. Informar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal
en  matèria  de  seguretat  i  medi  ambient  sobre  les  activitats,
instal·lacions i establiments

3. Informar, proposar i dur a terme inspeccions i controls de competència
municipal en matèria de seguretat i medi ambient sobre les obres i
infraestructures de companyies de serveis

4. Informar,  proposar,  dirigir,  dur a terme inspeccions i  controls,  fer el
seguiment  i  assessorar  sobre  les  obres,  equipaments  i  serveis  de
titularitat municipal, en l’àmbit de medi ambient i enginyeria

5. Atendre consultes relacionades amb les funcions anteriors
6. Col·laborar amb l'Ajuntament en la resta de tasques pròpies de l'àmbit

del medi ambient i enginyeria.
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2.  El  Consell  Comarcal  del  Vallès  Oriental  ha  presentat  una  proposta  de
conveni entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Caldes
de Montbui per a la prestació d’assistència tècnica.

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

4. A l'expedient administratiu hi consta l'informe signat per la interventora.

Fonaments de dret

Articles 47 i  següents de la Llei  40/2015,  d'1 d'octubre,  de règim jurídic del
sector públic.

Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

Reglament  d'obres,  activitats  i  serveis  dels  ens  locals,  aprovat  pel
Decret179/1995, de 13 de juny.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Aprovar el contingut del conveni  entre el Consell Comarcal del Vallès
Oriental i l’ajuntament de Caldes de Montbui  per a la prestació d’assistència
tècnica, el contingut literal del qual és el següent:

«CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS 
ORIENTAL I L’AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI 

PER A LA PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA

R E U N I T S

D’una part, el senyor David Ricart i Miró president del Consell Comarcal del Vallès
Oriental, assistit pel secretari accidental de la corporació, senyor Jordi Vendrell i Ros.

I de l’altra, el senyor Jordi Solé i Ferrando alcalde-president de l’Ajuntament de Caldes
de Montbui assistit per la secretària de la corporació, senyora M. Remei Sala Leal.

I N T E R V E N E N

El president/La presidenta del Consell Comarcal del Vallès Oriental en virtut del que
disposa l’article 13 del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre.

L’alcalde-president, en nom i representació de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, en
virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, en la redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 de setembre.
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El secretari accidental i la secretària també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte,
d’acord amb l’article 2 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, que regula el
règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter estatal. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-
se en les representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa

M A N I F E S T E N

I. Que d’acord amb l’article 28.1 en relació amb l’article 30 del Text refós de la Llei
de l’organització comarcal de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4
de  novembre,  correspon  al  Consell  Comarcal  del  Vallès  Oriental  prestar
assistència tècnica als  municipis  que ho requereixin  i,  en tot  cas,  ha d’exercir
aquestes funcions tenint en compte les necessitats dels diferents municipis.

II. Que l’Ajuntament de Caldes de Montbui, en endavant l’AJUNTAMENT, requereix
d’assistència en matèria de medi ambient i enginyeria i està interessat en què el
Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant, el CONSELL COMARCAL, li
presti suport en aquesta matèria.

  
III. Que  és  de  l’interès  d’ambdues  parts  que  el  CONSELL  COMARCAL  presti  a

l’AJUNTAMENT assistència tècnica en matèria de medi ambient i enginyeria. 

IV. Que  DATA,  l’AJUNTAMENT  va  aprovar  el  contingut  i  la  signatura  d’aquest
conveni.

V. Que  DATA,  el  CONSELL  COMARCAL  va  aprovar  el  contingut  i  la  signatura
d’aquest conveni.

El CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT tenen interès a subscriure aquest conveni
per a la prestació d’assistència tècnica, que subjecten a les següents 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES

I. L’article  85 del  Text  refós  de  la  Llei  municipal  i  de  règim local  de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, d’acord amb el qual correspon a
la  comarca  l’adequada  prestació  dels  serveis  municipals  en  el  territori  de  la
comarca i l’exercici de les competències municipals, en els termes establerts per
la Llei d’organització comarcal de Catalunya i per la legislació de règim local. 

L’article  150 del  Text  refós de la Llei  municipal  i  de règim local  de Catalunya
estableix  que els  ens locals supramunicipals  que tenen atribuïdes funcions de
cooperació  poden  establir  convenis  i  que  aquesta  facultat  s’ha  d’exercir  amb
criteris objectius i d’acord amb el principi d’igualtat i amb els criteris de coordinació
establerts.   

II. L’article 25.1 a) en relació amb l’article 28.1 a), 28.2 i 30 del Text refós de la Llei
de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4
de  novembre,  pel  que  fa  a  la  competència  de  la  comarca  per  a  la  prestació
d’assistència tècnica.
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III. L’article 167 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis, que estableix que la comarca, de conformitat amb allò
que  estableixi  el  programa  d’actuació  comarcal,  podrà  prestar  serveis  de
competència municipal en virtut de delegació o conveni.

L’article 175 de l’esmentat  Decret  preveu que en els  supòsits de prestació de
serveis per delegació o conveni haurà de garantir-se la intervenció dels municipis
corresponents en la prestació del servei.

IV. L’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya preveu la realització  d’activitats  de
caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius
o de les entitats de dret públic podrà ser encarregada a altres òrgans o entitats de
la mateixa o d’una altra administració, per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els
mitjans tècnics idonis per a dur-la a terme.

Així  mateix,  l’article  10.3  de  la  Llei  26/2010  disposa  que  l’instrument  de
formalització i la resolució de l’encàrrec gestió s’han de publicar, perquè tinguin
eficàcia, en el diari o butlletí oficial corresponent.

V. L’article  114.3  lletra  e)  del  Text  refós  de la Llei  municipal  i  de règim local  de
Catalunya  estableix que és necessari el vot favorable de la majoria absoluta del
nombre  legal  de  membres  de  la  corporació  per  adoptar  els  acords  relatius  a
l’acceptació  de  delegacions  o  encàrrecs  de  gestió  realitzats  per  altres
administracions.

Així mateix, l’article 47.2 lletra h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local,  estableix que es requerirà el vot favorable de la majoria
absoluta del nombre legal dels membres de les corporacions per a l’adopció dels
acords relatius a la transferència de funcions o activitats a altres administracions
públiques,  així  com  l’acceptació  de  les  delegacions  o  encàrrecs  de  gestió
realitzades  per  altres  administracions,  excepte  que  per  llei  s’imposi
obligatòriament.

D’acord  amb  les  manifestacions  i  consideracions  jurídiques  exposades,  les  parts
compareixents atorguen aquest conveni que subjecten als següents

P A C T E S

Primer. Objecte

L’objecte d’aquest conveni és regular la prestació d’assistència en matèria de medi
ambient i enginyeria del CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT.

Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL 

1. El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions següents:

1. Planificar, proposar, dirigir i/o executar, fer el seguiment i assessorar sobre
els projectes, programes, actuacions, ordenances i contractes de serveis en
l’àmbit de medi ambient i enginyeria
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2. Informar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en
matèria  de  seguretat  i  medi  ambient  sobre  les  activitats,  instal·lacions  i
establiments

3. Informar,  proposar  i  dur  a  terme  inspeccions  i  controls  de  competència
municipal  en  matèria  de  seguretat  i  medi  ambient  sobre  les  obres  i
infraestructures de companyies de serveis

4. Informar,  proposar,  dirigir,  dur  a  terme  inspeccions  i  controls,  fer  el
seguiment i assessorar sobre les obres, equipaments i serveis de titularitat
municipal, en l’àmbit de medi ambient i enginyeria

5. Atendre consultes relacionades amb les funcions anteriors
6. Col·laborar amb l'Ajuntament en la resta de tasques pròpies de l'àmbit del

medi ambient l'enginyeria

2.   No obstant això, les funcions d’elaboració de projectes i memòries directament
executives així com la direcció i coordinació de seguretat i salut d’obres només es
podran  desenvolupar  sempre  que  l’Ajuntament  hagi  acreditat  prèviament  la
contractació  d’una  assegurança  de  responsabilitat  civil  a  favor  de  la  persona
adscrita al servei comarcal.

3.   El  CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions descrites més
amunt amb personal que disposi de la titulació professional adient i a dedicar al
seu desenvolupament 28 hores setmanals.

4.   Dins del còmput d’aquestes hores, s’hi inclouen com a hores dedicades les que
s’escaiguin en dies festius, de vacances o permisos del personal destinat al servei
i les destinades a la formació relativa amb les funcions esmentades.

Tercer. Obligacions de l’AJUNTAMENT

L’AJUNTAMENT es compromet a:

1. Facilitar l’accés a tota aquella informació necessària per fer satisfactòriament les
funcions assistencials acordades.

2. Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que resulta del pacte següent.

Quart. Règim econòmic

1. El  cost anual  corresponent  a la prestació d’assistència prevista en el  pacte
segon és de 41.053,65 euros. No obstant això, per a l’any 2017 el cost es fixa
en 37.632,51 euros, tenint en compte que l’inici del servei serà l’1 de febrer de
2017.

2. Pel  que fa a la resta d’anys de vigència del  conveni,  incloent les possibles
pròrrogues,  el  cost  del  servei  corresponent  s’actualitzarà  successivament
d’acord amb la variació salarial prevista pels pressupostos generals de l’Estat
corresponents a cada exercici. 

3. L’AJUNTAMENT abonarà al CONSELL COMARCAL la quantitat esmentada en
els punts 1 i 2 d’aquest pacte per meitats iguals abans del 31 de gener i del 31
de juliol de cada anualitat. No obstant això, per a l’any 2017 el termini per al
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primer pagament es fixa pel 28 de febrer de 2017, tenint en compte que l’inici
del servei serà l’1 de febrer de 2017.

4. El CONSELL COMARCAL iniciarà l’expedient de compensació, de conformitat
amb el que preveu la legislació vigent, quan l’AJUNTAMENT sigui deutor del
CONSELL COMARCAL per l’objecte d’aquest conveni.

Cinquè. Vigència

1. Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus
efectes des de l’1 de febrer de 2017 fins el 31 de desembre de 2019.

2. El  conveni  pot  ser  objecte  de  dues  pròrrogues  d’una  durada  de  dos  anys
cadascuna mitjançant acord exprés de les parts.

Sisè. Naturalesa del conveni

Aquest conveni té naturalesa administrativa i resta fora de l’àmbit d’aplicació de la
Llei de contractes del sector públic. Per a la seva interpretació i desenvolupament
es regeix per les seves pròpies clàusules i, supletòriament, per l’ordenament jurídic
administratiu i,  en concret, per allò establert a la Llei 26/2010, de 3 d’agost,  de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Setè. Comissió de seguiment

1. Les parts acorden crear una comissió amb la finalitat de fer el seguiment i vetllar
pel  compliment  de  les  previsions  d’aquest  conveni,  dur  a  terme  el  control  i
avaluació  del  servei  per  tal  d’assegurar-ne  la  correcta  prestació,  així  com,
proposar  les  mesures  necessàries  per  desenvolupar  i  complir  millor  les
obligacions que s’estableixen en aquest conveni.

2. A  aquest  efecte  cadascuna  de  les  parts  designarà  un  representant  electe,
personal directiu o gerencial, sens perjudici que pugui ser acompanyant a les
reunions de la comissió de seguiment que se celebrin per personal tècnic adient
per tal d’oferir-li l’assessorament oportú.

Vuitè. Publicació

El CONSELL COMARCAL farà pública, a través del Butlletí Oficial de la Província
de  Barcelona,  la  formalització  d’aquest  conveni  i  la  resolució  de  l’encàrrec  de
gestió.

Novè. Extinció

Les causes d’extinció del conveni són les següents:

a) L’acord entre les parts
b) La denúncia unilateral del conveni amb tres mesos d’antelació 
c) La demora en el pagament per part de l’AJUNTAMENT. El CONSELL COMARCAL
tindrà dret  a resoldre el  conveni  i  al  rescabalament dels  perjudicis que se li  hagin
originat com a conseqüència d’això
d) El compliment del període de vigència
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e) L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per qualsevol
de les parts

Desè. Jurisdicció

L’ordre  jurisdiccional  contenciós  administratiu  és  el  competent  per  conèixer  de les
qüestions  que  se  suscitin  sobre  la  interpretació,  compliment  i  execució  d’aquest
conveni.

I,  en senyal  de conformitat  les parts signen aquest  conveni  amb l’assistència dels
corresponents secretaris, que en donen fe.»

Segon. Facultar el senyor Alcalde per a la signatura d’aquest conveni.

Tercer.  Preveure  en  el  pressupost  municipal  de  2017  consignació
pressupostària suficient per atendre les obligacions derivades d'aquest conveni.

Quart. Trametre còpia d’aquest conveni signat al Consell Comarcal del Vallès
Oriental.
Cinquè. Notificar aquest acord als interessats.

Sisè.  Contra aquest  acte administratiu  que és definitiu  en via administrativa
podeu interposar en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al
de la recepció de la notificació d’aquest acord, recurs contenciós administratiu
davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona.

Tanmateix,  podeu  interposar  contra  aquest  acte  administratiu  recurs  de
reposició atès l’article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, en el termini d’un
mes a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació d’aquest
acord, i contra la seva resolució i en el termini de dos mesos recurs contenciós
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius. En el supòsit que
no es dictés resolució expressa en el termini d’un mes s’entendrà expedita la
via contenciosa durant sis mesos. 

12.  DONAR  CONFORMITAT  A  LA  SOL.LICITUD  DEL  CONSELL
D’ADMINISTRACIÓ DE L’EMPRESA GESTIÓ MUNICIPAL DE SERVEI, SA
(GMSSA)  D'ACTUALITZACIÓ  DE  LA  TARIFA  DE  PREUS  DEL
SUBMINISTRAMENT  DE L’AIGUA A CALDES DE MONTBUI  PER L'ANY
2017.

Retirat de l'ordre del dia.
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13.  DONAR  COMPTE  DE  L’ACORD  DE  LA  JGL  DE  DATA  15  DE
NOVEMBRE DE 2016,  CORRESPONENT A L’APROVACIÓ DEL CÀLCUL
DELS  COSTOS  EFECTIUS  DELS  SERVEIS  DE  L’EXERCICI  2015.
EXPEDIENT NÚMERO 81/2016 D'INTERVENCIÓ.

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 aclariment a fer sobre aquest punt? Senyor Boluda.”

Pren la paraula el senyor Martínez Boluda:
“Sí,  gràcies  senyor  Alcalde,  és  símplement  una petició,  els  càlculs  aquests
entenc que es fan entre altres coses per complir els requisits que demana el
Ministeri  d'Hisenda,  i  està  molt  bé,  però també té una altra  funció  que per
nosaltres  és  molt  important,  que  és  donar  llum,  ser  més  transparents  als
costos,  no? Aquí  sembla que símplement  es faci  per  donar  compliment  als
requisits que es demana, la informació que ens demana el Ministeri d'Hisenda i
realment és absolutament incomprensible, és a dir, miras l'expedient i no hi ha
qui ho entengui,  absolutament incomprensible,  jo voldria saber-los i m’ho he
estat mirant i no ho entenc, potser que sigui cosa meva que no ho entengui, no
dic  que  no  ho  facin  bé,  que  segur  que  ho  fan  bé,  i  està  ben  fet,  però
m’agradaria que la ciutadania, en favor de la transparència dels costos dels
serveis,  poguéssim  tenir  un  estudi  d’aquests  costos  una  mica  més
comprensible  i  no  tanta  informació,  que  al  final  és  una  cosa  absolutament
indigerible, símplement aquesta petició, gràcies.”
 
Pren la paraula el senyor Alcalde:
“Gràcies, de fet estem d’acord i subscrivim aquesta petició, però són formularis
que  ens  envia  el  Ministeri  d'Hisenda,  que  per  tant  el  que  hem  de  fer  és
complimentar  en  funció  de  l’estructura  i  del  contingut  que  ells  mateixos
proposen, per tant, poc marge tenim, mentre seguim en la situació política de
dependència amb aquest Ministeri i amb els altres.”

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

Identificació de l’expedient

Expedient número 81/2016 d’Intervenció, corresponent a l’aprovació del càlcul
dels costos efectius dels serveis de l’exercici 2015.

Antecedents i Fonaments de dret
1. La Junta de Govern Local, en la sessió del dia 15 de novembre de 2016, va
aprovar  el  càlcul  dels  costos  efectius  dels  serveis  de  l’exercici  2015,  el
contingut del qual es transcriu literalment a continuació:
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“ Identificació de l’expedient
Expedient número 81/2016 d’Intervenció,  corresponent  a l’aprovació del  càlcul  dels
costos efectius dels serveis de l’exercici 2015.

Antecedents i Fonaments de dret 

1. L’Ordre HAP/2075/2014, de 6 de novembre, per la qual s’estableixen els criteris de
càlcul del cost efectiu dels serveis prestats per les entitats locals estableix que les
entitats locals hauran de calcular, d’acord amb el previst en aquesta Ordre, els costos
efectius de tots els serveis que presten directament o a través d’entitats i organismes
vinculats o dependents de conformitat amb el previst en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i la
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració
Local.

2.  La  Resolució  de  23  de  juny  de  2015 de  la  Secretaria  General  de  Coordinació
Autonòmica i Local indica quins indicadors hauran d’anar associats a les dades dels
cost efectiu.

3. El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques va facilitar uns models en el seu
portal web per tal de trametre la informació referent als costos efectius dels serveis
prestats per les entitats locals de l’exercici 2014. El 6 de novembre de 2015 es va
comunicar la informació referent als costos efectius dels serveis prestats de l’exercici
2014 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,
pel compliment de les obligacions contemplades en l’article 116 ter. de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, introduït per la Llei 27/2013, de
27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local.

4. 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 el càlcul dels costos efectius dels serveis de l’exercici 2015 de les
entitats que formen la Corporació Local que consten a l’expedient administratiu com a
annex I.

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

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament dóna compte:

Únic.  Restar assabentats de l’acord de la Junta de Govern Local del 15 de
novembre de 2016 pel qual es va resoldre aprovar el càlcul dels costos efectius
dels serveis de l’exercici 2015 de les entitats que formen la Corporació Local, el
qual s'ha transcrit anteriorment. 
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14. CONEIXEMENT DE COMUNICACIONS OFICIALS I CONEIXEMENT DE
DECRETS D'ALCALDIA.

Des del  número 000572,  de data 16 de novembre de 2016, fins al  número
000635, de data 1 de desembre de 2016.

15. MOCIONS D'URGÈNCIA

16. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

Pren la paraula el senyor Alcalde:
“Passaríem a l’apartat  de precs, preguntes i  interpel·lacions en cas que n’hi
hagi, senyor Coral.”

Pren la paraula el senyor Coral:
“Gràcies, molt ràpid, dues qüestions, la primera és que recentment sabem que
s’ha constituït, s’ha fet públic un acord de dotze municipis del servei de taxi, i
volíem preguntar doncs, és un servei que queda al Vallès Oriental i Occidental,
d’aquests dotze municipis. La pregunta és molt clara, per què Caldes no hi és?
Entenem que hi ha hagut converses amb els taxistes de Caldes, preguntar si
s’ha parlat amb tots? Perquè ens ha arribat alguna informació que no s’havia
parlat amb tots i en tot cas el per què de la decisió de no formar part d’aquest
acord? i quin ha estat el punt de vista dels taxistes d’aquí Caldes?   
I en segon lloc és sobre un seguit de furts que hi ha hagut aquests darrers dies
al  Pi  i  Margall,  preguntar  si  ara  a  la  campanya  de Nadal  policialment  s’ha
previst algunes mesures per enfortir la seguretat? I en tot cas si s’ha investigat
quins han estat els actors o els responsables d’aquests robatoris? Gràcies.”

Pren la paraula el senyor Alcalde:
“Gràcies, per la primera qüestió passo la paraula al regidor Jaume Mauri.”

Pren la paraula el senyor Mauri:
“Si, gràcies, bé, amb els taxistes s’ha anat parlant, hi ha converses anteriors,
amb  moltes  converses,  bàsicament  no  hi  ha  gremialitat  en  els  taxistes  de
Caldes, hi ha tantes opinions com taxistes, és molt complicat.
Jo vaig ser un dels impulsors d’aquesta àrea única centrant-me sobretot amb
l'eix de la Riera de Caldes, però malauradament un municipi més gran i que té
moltes més llicències de taxis  s’hi  va ficar  pel  mig i  va liderar això,  i  d'una
manera que no em va agradar gens. Jo entenc que si hem de fer una zona
única de taxis a Caldes amb altres municipis, una de les coses importants que
hauríem  de  tenir  és  com  oferim  aquesta  zona  a  l’usuari,  d’acord?  Quina
centraleta hi ha? Quins telèfons hi ha per coordinar aquests taxis, etc., etc., i
això era una de les meves principals preocupacions. L’ajuntament més gran,
direm el nom, Mollet del Vallès, que té emissora pròpia, té 23 llicències, va dir,
no, no, d’això no en parlem, fem que tots els taxistes d’aquesta zona puguin fer
parada en el poble que vulguin, d’acord? I l’usuari ja s’espavilarà. Clar, qui en
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surt beneficiat aquí? Els taxistes de Mollet que són els que tenen emissora.
Lògicament, jo defenso els interessos dels taxis de Caldes i vaig dir: aquí no hi
entrem, perquè a més a més aquí tenim tres hotels, tenim un hostal, tenim un
càmping,  d’aquí  a res probablement en tindrem quatre d'hotels,  tenim molta
demanda de taxis, d’acord? Per tant, a mi no m’agradaria que la zona aquesta
vol dir que tingués  taxistes de Mollet fent parada a Caldes de Montbui, com se
sol dir ” by the face”
La premsa, el 9 Nou en aquest cas va ser molt avispada i va entendre molt bé
la notícia, la tinc aquí, que diu, i va titular-ho molt bé, que diu: l’àrea de taxis de
Mollet suma vuit municipis més, jo aquí no hi entro, no jugo, i a més a més
protegiré la zona de Caldes.
Aquesta és la meva intervenció sobre això.”

Pren la paraula el senyor Alcalde:
“Pel que fa a l’altra pregunta, després li tornaré a passar la paraula.
Com cada any als voltants de Nadal, es posa en marxa un operatiu conjunt
entre la Policia Municipal i els Mossos d’Esquadra, anomenat Operatiu Grèvol
que  es  tracta  de  tenir  major  presència,  sobretot  en  els  eixos  comercials
principals,  patrulles  mixtes  entre  ambdós  cossos  de seguretat,  i  informació,
sobretot en els venedors com els compradors perquè efectivament aquestes
dates s’incrementen els furts, els intents de furts, i per tant es posa en marxa
aquest operatiu que de fet ja està en marxa també al nostre municipi.
Pel que fa a les investigacions sobre els furts que hi ha hagut, com sempre que
hi ha una denúncia, això posa en marxa una investigació, però per ser sincer,
tractant-se de furts, és complicat trobar els delinqüents que els han fet, a no ser
que en actes a posterior diguem coincideixi la mateixa autoria i es pugui arribar
a identificar les persones que han comès els furts.    
Endavant senyor Coral.”

Pren la paraula el senyor Coral:
“En relació amb el tema de l’acord dels taxistes, dos preguntes, he entès molt
bé el posicionament, i el vostre punt de vista, l'opinió dels taxistes m’agradaria
saber-la, i després, si els taxistes no veuen en positiu el fet de poder operar a
Mollet  i  a la resta d'onze municipis,  no només a Caldes,  sinó poder sortir  i
també  doncs...  no,  això  no  ho  he  dit,  eh?  Pregunto  sobretot  l’opinió  dels
taxistes, sobretot.”

 Pren la paraula el senyor Mauri:
“Jo li  puc dir  set  opinions,  de set  llicències  que hi  ha,  no hi  ha una opinió
consensuada, no hi ha consens, no hi ha gremialitat. Hi ha un problema amb
això i és molt difícil de resoldre. Hi ha qüestions personals pel mig, gent que no
es parla, vull dir, és problemàtic, jo em vaig reunint amb ells d'un en un, no els
vull reunir tots de cop perquè no sabia com acabaríem, em vaig reunint un a un
i vaig consensuant el que puc. Hi ha gent que sí que li encantaria marxar, i
d’altres que diuen que no, diuen: protegeix-me l’àrea, protegeix-me la zona,
perquè de tots aquests municipis, com dic, som l'únic municipi que tenim, a part
de Mollet, tres hotels, un càmping, un hostal i un futur hotel que s’obrirà en breu
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i a més a més, clar, això de dir que marxi qui vulgui que faci el sevei on vulgui i
a veure qui fa el servei aquí Caldes, és molt complicat, jo no ho veig clar, no ho
veia clar, no veia que fos una solució al problema.”

Pren la paraula el senyor Coral:
“No, que és la segona vegada que sento que obrirà un futur hotel, no sé si
s’està demanant que li preguntem, però en tot cas li preguntem quin és aquest
futur hotel a que es refereix el regidor?”

Pren la paraula el senyor Mauri:
“Exactament no li podria dir, però hi ha perspectives, hi ha perspectives.”

Pren la paraula el senyor Alcalde:
“Hi  ha  alguna  altra  intervenció  en  aquest  torn  de  preguntes?  No?  Doncs
tancaríem el ple aquí.”

L’alcalde aixeca la sessió a les 21 hores i 47 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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