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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió

Núm.: 11 / 2016
Caràcter: Ordinari 
Data: 27 d'octubre de 2016
Horari: 20’00 hores 
Lloc: Sala de Plens

Assistents

Jordi Solé i Ferrando, alcalde
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 

Francesc Coral Prades, regidor 
Maria Dalmau Xalabarder, regidora 

Francisco Javier Ortega Guillén, regidor
Carla Millán Peñaranda, regidora 

Franscisco Martínez Boluda, regidor 

Montserrat Romano Bosch, regidora 

No Assistents

Núria Carné i Navarro, regidora
Anna Mata Domènech, regidora

Secretari

Maria Remei Sala Leal, secretària gral.

Interventora
Gemma Riera Termes, interventora
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Ordre del dia

1. Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària anterior de
data 29 de setembre de 2016.

2. Sotmetre la proposta, amb l'informe emès per l'assessor d'Heràldica i
Vexil.lologia, sobre la bandera del municipi de Caldes de Montbui al tràmit
d'informació  pública.  Expedient  núm.  AP005-2015-000001  de
Comunicació.

3.  Aprovar  la  modificació  de  crèdits  núm.  30/2016,  mitjançant
transferència de crèdits. Expedient núm. SEMC 9/2016.

4. Aprovar la modificació de crèdits núm. 31/2016, mitjançant suplements
de crèdits. Expedient núm. SEMC 9/2016.

5.  Aprovar  la  modificació  i  derogació  d’Ordenances  fiscals  per  a  l’any
2017.

6.  Aprovar  l’expedient  de  modificació  de  crèdits  número  32/2016,  del
pressupost  de  l’Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui  de  l’exercici  2016,
expedient núm. SEMC 9/2016.

7.  Aprovar i  acceptar l'import del conveni tipus de la subvenció que la
Diputació de Barcelona concedeix a l'ajuntament de Caldes de Montbui i;
aprovar i acceptar la minuta de préstec tipus a concertar entre el Banc de
Sabadell SA i l’Ajuntament de Caldes de Montbui, expedient núm. 67/2016
de Tresoreria.

8.  Aprovar  provisionalment  el  Pla especial  d'equipaments privats  de la
Fundació  Privada  Residència  Santa  Susanna  i  elevar  diligenciat
l'expedient a la Comissió Territorial  d’Urbanisme de Barcelona per a la
seva aprovació definitiva. Expedient TP402-2016-000003.

9. Designar una nova comissió d'estudi encarregada de redactar el text de
la memòria per l'establiment del servei de recollida de deixalles, de les
fraccions  resta,  orgànica,  mobles,  fibrociment  i  altres  de  Caldes  de
Montbui, expedient TC701-2016-000031.

10. Designar una nova comissió d'estudi encarregada de redactar el text
de la memòria per l'establiment del servei d'aparcaments públics a Caldes
de Montbui, expedient TC701-2016-000032.
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11.  Classificar  les  proposicions  presentades  en  el  procediment  de
contractació de l'obra de construcció d'un aparcament a les Hortes de
Baix i  la  urbanització de la  plaça del  sindicat  de Caldes de Montbui,  i
requerir  a  l'empresa  proposada  com  adjudicatària,  la  documentació
corresponent. Expedient TC104-2015-000063.

12. Donar compte de l'acord de la Junta de Govern Local, en la sessió de
20  de  setembre  de  2016,  pel  qual  es  va  resoldre  aprovar  les  Línies
Fonamentals  del  Pressupost  de  2017  de  l'Ajuntament  de  Caldes  de
Montbui. Expedient núm. 74/2016.

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

14. Mocions d'urgència

14.1 Moció que presenten els grups municipals d'ERC, SOM CALDES i
CiU  al  Ple  de  l'ajuntament  de  Caldes  de  Montbui,  en  defensa  de  la
titularitat  catalana de les  vies  que es contruieixen al  Vallès.  Expedient
núm. AA002-2016-000013 d'Alcaldia.

14.2 Moció que presenta el grup municipal  de SOM CALDES al  Ple de
l'ajuntament  de  Caldes  de  Montbui  per  exegir  el  final  de  les  altes
mèdiques  injustificades  i  per  reivindicar  el  dret  de  les  persones  a
emmalaltir amb dignitat. Expedient núm. AA002-2016-000014 d'Alcaldia.

15. Precs, preguntes i interpel·lacions
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Hola, bon vespre, comencem el ple, abans de res excusar l'absència de dues
regidores, la regidora Núria Carné, la regidora Anna Mata, per tant avui som
quinze, dels disset membres del ple, presents.» 

1.  APROVAR  L’ESBORRANY  DE  L’ACTA  DE  LA  SESSIÓ  PLENÀRIA
ORDINÀRIA ANTERIOR DE DATA 29 DE SETEMBRE DE 2016.

No hi ha intervencions.

L’alcalde  obre  la  sessió  i  el  Ple,  per  unanimitat  dels  presents  [15  vots
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (8); SOM CALDES (1);
CiU (2); del PSC (2); UP CALDES (1) i  del PPC (1)],  aprova l’esborrany de
l’acta de la sessió anterior del dia 29 de setembre de 2016.
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2. SOTMETRE LA PROPOSTA, AMB L'INFORME EMÈS PER L'ASSESSOR
D'HERÀLDICA I VEXIL.LOLOGIA, SOBRE LA BANDERA DEL MUNICIPI DE
CALDES DE MONTBUI AL TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA. EXPEDIENT
NÚM. AP005-2015-000001 DE COMUNICACIÓ.

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

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, bé, com saben, fa uns mesos el ple va aprovar iniciar el procediment
que ha d'acabar amb l'adopció d'una bandera oficial del municipi. El que varem
fer a partir d'aquest acord, va ser traslladar la petició als serveis del Govern de
la Generalitat corresponents perquè fessin una proposta, tal i com estableix la
normativa,  ara  el  que  fem  és  rebre  aquesta  proposta  i  obrir  el  tràmit
d'informació pública. És una proposta que segueix els criteris de l'heràldica, per
tant criteris bàsicament històrics i de simbologia històrica, i a partir d'aquí doncs
hi haurà un tràmit d'informació pública on es podran presentar suggeriments,
al·legacions, etc, el que calgui, i després el ple acabarà d'adoptar una decisió
definitiva al respecte sobre la bandera de Caldes de Montbui.
Hi ha alguna pregunta? Sí? Molt bé, doncs comencem pel senyor Boluda.»

Pren la paraula el senyor Martínez:
«Moltes gràcies, bona nit, i com que estem una mica ambientats, bon Nadal.
Dir que el nostre vot serà favorable a la bandera, perquè no volem que aquest
símbol neixi dividit, i a vegades les banderes més que un símbol d'unió són un
símbol de divisió, no? I nosaltres creiem que ha de ser un símbol d'unitat. Però
abans que s'aprovi  en el  plenari,  i  de fet quan s'hagi aprovat,  esperem que
s'aprovi,  un  cop  sortim de  la  sala  no  tornaré  a  dir  res  més sobre  aquesta
bandera. Vull dir, m'agradaria que s'ensenyés al públic la bandera, la considero
lletja, era així, eh? I més, m'agradaria fer unes reflexions sobre com s'ha triat la
bandera del nostre municipi, no tant la seva configuració, sinó com s'ha triat.
S'ha justificat en l'heràldica, els que ens considerem republicans en aquesta
sala, l'heràldica ve del llinatge reial i de la noblesa, i per tant considero que és
un esperit  absolutament anacrònic en els dies actuals.  I  que podríem haver
utilitzat  altres  criteris  per  justificar  i  actualitzar  un  símbol  del  nostre  poble.
Estem d'acord que la caldera és un símbol nostre, molt nostre, i es podria haver
fet de una altra forma. 
La justificació en l'informe que ha fet el pèrit de la Diputació amb vexil·lologia,
quan parlem de vexil·lologia i heràldica, doncs tot sembla que estigui justificat,
per a mi és absolutament infantil, i és una cosa absolutament simplista. 
Dit  això,  doncs,  repeteixo,  el  nostre vot  serà favorable, perquè crec que no
podem partir de votar en contra i creiem que serà el vot favorable de tothom, o
creiem que serà així,  no  volem començar  a votar  un símbol  de  Caldes en
contra, gràcies.»
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Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, senyora Dalmau.»

Pren la paraula la senyora Dalmau:
«Bé, bona nit a tothom, bé per part nostra, ja ho vam manifestar a la Comissió
Informativa,  que  com  a  criteri  subjectiu  i  per  tant  personal  i  intransferible,
tampoc ens agrada massa la bandera que ha resultat  d'aquest estudi,  però
nosaltres sí que creiem que nosaltres no som ningú per portar-li la contraria a
un expert, creiem que al final la decisió, i així la vam recolzar en el moment
d'encarregar aquest estudi i per tant aquesta proposta de bandera basada en la
nostre història sigui la que sigui, doncs ens a sembla que és el més pertinent,
per tant, nosaltres votarem a favor, gràcies.»

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

Pren la paraula la senyora Redondo:
«Bé, bona nit, nosaltres no ens hi ficarem en si és lletja o no és lletja, o en
aquest sentit,  criteris d'aquests,  no ens hi  ficarem, ni  tampoc ens ficarem si
històricament està raonada o no raonada, perquè no ens interessa. Com vam
fer  fa  sis  mesos,  vam  votar  en  contra  per  un  tema  de  que  tot  i  que  a
l'Ajuntament no li ha suposat cap cost, sí que és cert que això ha tingut un cost
pel ciutadà, perquè és de la Diputació i pensem que es poden gastar els diners
en altres coses que per nosaltres són primordials, sobretot amb aquesta crisi a
nivell  social  que  estem  vivint,  per  a  mi  és  millor  gastar-ho  en  beques  de
menjador, per dir alguna cosa, que no amb banderes i anar-les subvencionant
així. Símplement amb un criteri econòmic, votarem en contra.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Molt bé, gràcies, no entraré a valorar diguem les apreciacions subjectives de
cadascú,  perquè sobre gustos no hi  ha res escrit,  però,  jo  no m'atreviria  a
qualificar d'infantil el treball fet per experts, no només per la nostra bandera,
sinó totes les banderes municipals passen per  un estudi  previ  de persones
enteses en el  tema, i  a més a més, si  aquests símbols no es basen en la
història,  llavors  ja  podem despenjar  això  que hi  ha  aquí  darrera,  ja  podem
deixar d'utilitzar l'escut de Caldes, i de tots els municipis de Catalunya.
Em sembla lògic que la simbologia d'una institució i en aquest cas també de
l'Ajuntament, es basi o tingui origen en el seu recorregut històric. 
Però  repeteixo,  avui  el  que  fem,  no  és  encara  votar  definitivament  sobre
aquesta qüestió, sinó posar a exposició pública aquesta proposta que crec que
no  està  dintre  de  l'expedient,  senyora  secretària?  Sí?  Doncs  aprofitem per
ensenyar-la, havent generat certa expectativa.
Bé, és petita i segurament el públic des d'allà baix no ho veurà gaire bé, però
aquesta és la proposta que sotmetem a informació pública, que conté de fet els
pràcticament els mateixos elements que l'escut de Caldes i repetim, això està
basat en criteris vexil·lològics i heràldics.Passem doncs a la votació d'aquest
punt.»             
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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 (8);  de CiU (2);
del PSC (2); d'UP CALDES (1) i del PPC (1) i 1 vot en contra de SOM CALDES
(1)],             

              ACORDA:
   
Identificació de l’expedient

Expedient número AP005-2015-000001 de Comunicació, relatiu al projecte de
bandera del municipi de Caldes de Montbui.

Antecedents 

1. Catalunya com a comunitat històrica està integrada per un conjunt de pobles
amb una tradició i identitat pròpies. És en aquest sentit, que els símbols dels
ens locals constitueixen una de les manifestacions de la identitat i cultura d'un
poble, l'origen dels quals es troba en la necessitat de distingir-se i diferenciar-
se amb un senyal propi que s'integra dins el seu patrimoni cultural.

2. El municipi de Caldes de Montbui no disposa de bandera i el Departament de
Governació  i  Relacions  Institucionals  ofereix  als  ens  locals  l'assistència
necessària per elaborar-ne el projecte, a l'efecte de regularitzar (els escuts/ les
banderes), de conformitat amb els requisits que estableixen el Text refós de la
Llei  municipal  i  de  règim  local  de  Catalunya,  aprovat  pel  Decret  legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, i el Decret 139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la
denominació, els símbols i el registre d'ens locals de Catalunya.

3. El Ple de l'Ajuntament, en la sessió de data 10 de desembre de 2015 va
aprovar iniciar l'expedient d'adopció de la bandera del municipi de Caldes de
Montbui  i  sol·licitar  a  la  Direcció  General  d'Administració  Local  l'assistència
tècnica que preveu l'article 39,3 del Decret 139/2007.

4.  En  data  7  d’abril  de  2016  la  Direcció  General  del  Departament  de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge, ha tramés a l’Ajuntament
de  Caldes  de  Montbui,  una  proposta  amb  l’informe  emès  per  l’assessor
d’Heràldica i Vexil·lologia, sobre la bandera del municipi de Caldes de Montbui.

5. L’esmentada proposta s’ha de sotmetre al tràmit d’informació pública per un
termini  de  30  dies,  mitjançant  la  seva  exposició  al  tauler  d’anuncis  de  la
corporació i la seva publicació al DOGC.

6.  L’expedient  es  pot  consultar  a  l’Alcaldia  de  la  Corporació,  de  dilluns  a
divendres, de 9 a 14 hores, situada a la plaça de la Font del Lleó,11 de Caldes
de Montbui.
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7.  Un  cop  complert  el  tràmit  d’informació  pública,  correspondrà  al  Ple  de
l’Ajuntament, l’aprovació de la descripció de la bandera, amb el vot favorable de
la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres.

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

Fonaments de dret

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

-  Decret  139/2007,  de 26 de juny,  pel  qual  es  regulen la  denominació,  els
símbols i el registre d'ens locals de Catalunya.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Sotmetre la proposta amb l’informe emès per l’assessor d’Heràldica i
Vexil·lologia,  sobre  la  bandera  del  municipi  de  Caldes de Montbui  al  tràmit
d’informació pública, per un termini de 30 dies, mitjançant la seva exposició al
tauler d’anuncis de la corporació i la seva publicació al DOGC.

3. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 30/2016, MITJANÇANT
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS. EXPEDIENT NÚM. SEMC 9/2016.

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

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, hi ha intervencions sobre aquest punt? Sí, una a la banda esquerra i
dues a la banda dreta, comencem per la senyora Romano.»

Pren la paraula la senyora Romano:
«Moltes gràcies i bona nit a tothom, bé, en aquest punt, vist l'expedient, vostès
ens  presenten  una  transferència  de  crèdit,  una  transferència  de  crèdit  de
36.000  euros  per  millores  d'equipaments,  això  està  clar,  el  que  passa  que
nosaltres entenem que en un expedient hi ha d'haver l'informe de l'àrea que
toqui  en  el  qual  especifiqui  realment  aquests  diners  a  què  es  destinaran,
perquè nosaltres no podem entrar a valorar si no se'ns explica detalladament
quines són aquestes despeses que tindrem i que han d'augmentar una partida
que a principis d'any no vam tenir en compte. Per tant nosaltres aquest matí,
hem demanat informació a l'àrea d'intervenció de l'Ajuntament i  a Secretaria
perquè ens expliquessin una mica més el punt.
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Però el que nosaltres ens lamentem un cop més és que dintre de l'expedient
aquesta  informació  no hi  és,  i  per  tant  se'ns  fa  molt  difícil  poder  valorar  si
aquest  diners  són per,  si  aquesta despesa serà aquesta? Serà més? Serà
menys? Per tant nosaltres via correu electrònic hem proposat que aquests dos
punts es retiressin, aquest i el punt del crèdit de la Diputació, que ja que hi som
posats,  tampoc  s'especifica  aquest  crèdit  en  què  es  basa  i  en  què  es
destinaran dos milions i escaig d'euros, quan les arques del nostre Ajuntament
estan perfectes, no?
Per tant, en aquests dos punts, nosaltres, el grup municipal del Partit Popular
demanem i hem demanat a secretaria i a intervenció que quedessin sobre la
taula per manca d'informació.
Si queda sobre la taula, entraríem en el pròxim ple a valorar poden veure la
informació al cent per cent i si no es retira, el nostre vot, tant en aquest punt,
com en el punt número set serà en contra, gràcies.»

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

Pren la paraula el senyor Martínez:
«Gràcies  senyor  alcalde,  en  aquests  cas  en  el  mateix  sentit,  revisant
l'expedient,  no  puc  veure,  no  hem pogut  veure  de  què  es  tracta  realment
aquesta modificació de crèdit i per tant la nostre votació en aquest punt serà
l'abstenció, no som capaços d'entendre de què es tracta en definitiva, gràcies.»

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

Pren la paraula el senyor Ortega:
«Moltes gràcies senyor alcalde,  bona nit a tots, bé, només manifestar el sentit
del nostre vot que tant aquest punt com el següent que és una altra modificació
de crèdit, serà l'abstenció, gràcies.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Molt  bé, gràcies,  tant intervenció,  com secretaria,  com el  govern municipal
consideren que dintre de l'expedient hi havia la informació suficient com per
portar això a votació, una altra cosa és que vostès poden demanar sempre més
informació, tant a la Comissió Informativa, cosa que no van fer, com en el ple, o
entre una cosa i  l'altre.  Nosaltres no tenim cap inconvenient  en facilitar-los
aquesta  informació.  Aquests  36.000  euros  han  de  servir  per  finalitzar  la
climatització del Taller d'Art,  la renovació o la instal·lació de la climatització,
instal·lar llums led al Centre Cívic, fer millores concretes a l'Espai de Can Rius,
com per exemple instal·lar una marquesina a l'entrada, cortines ignífugues per
millorar la sonoritat i permetre l'enfosquiment de la sala, etc., fer la primera fase
de la climatització a les aules de l'Escola de Música, una bústia a la biblioteca, i
millora dels serveis, dels lavabos a Thermàlia.
Per tant doncs un cop respostes les preguntes que han sortit,  passem a la
votació d'aquest punt.»  
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En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per  majoria simple dels presents [8
vots favorables dels membres del grup municipal d’ERC (8); 6 abstencions de
SOM CALDES (1);  de CiU (2); del PSC (2); d'UP CALDES (1) i 1 vot en contra
del PPC (1)],             
              ACORDA:   
Identificació de l’expedient

Expedient  número SEMC 9/2016,  relatiu  a la  modificació de crèdits  número
30/2016 del pressupost municipal de l’exercici 2016, mitjançant transferència
de crèdits.

Antecedents

1. L’Àrea de Serveis Territorials ha sol·licitat dur a terme una modificació de
crèdits  per  dotar  de  crèdit  l'aplicació  pressupostària  20.9200.63900  Millores
equipaments  municipals  per  un  import  de  36.000,00  euros.  El  finançament
d’aquesta  transferència positiva és a càrrec d’una transferència negativa de
l’aplicació pressupostària número 20.1510.60900 Projectes, estudis i  direcció
d'obres que té un sobrant disponible per l’import de 36.000,00 euros. S’adjunta
a l’expedient la sol·licitud de modificació de crèdits i l’informe justificatiu.

Per tant, l’expedient que es presenta té per objectiu aprovar una modificació de
crèdits  per  transferència  de  crèdits  entre  aplicacions  de  diferents  àrees  de
despesa, per un import total de 36.000,00 euros.

2. Es detalla l'aplicació pressupostària de despesa que s’incrementa, així com
les necessitats que s’han d’atendre, la satisfacció de les quals no es poden
demorar fins a l’exercici següent. El resum agregat de la modificació de crèdits
és el següent:
 
Tipus de modificació  Increments Decrements
Transferència de crèdits MODIFICACIONS CAP. VI   36.000,00 €     
Transferència de crèdits MODIFICACIONS CAP. VI   36.000,00 €

 
TOTAL  MODIFICACIÓ  DE
CRÈDITS   36.000,00 €   36.000,00 €

3. Vist l’informe de la Intervenció Municipal.

Fonaments de dret

- Els articles 179 i 180 del  Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i els articles
169,170 i 171 de l’ esmentat text.
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- Els articles 40, 41 i 42 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el capítol  I  del títol  VI de la Llei  39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.

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

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Aprovar  l’expedient  de  modificació  de  crèdits  número  30/2016,  del
pressupost de l’Ajuntament de Caldes de Montbui de l’exercici  2016, per un
import  total  de  36.000,00  euros,  segons  detall  del  quadre  següent,  on
s’especifiquen les previsions de despesa i el seu finançament.

ANNEX MODIF. CREDITS NÚMERO:    30/2016

ENTITAT: AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI

TIPUS DE MODIFICACIÓ:      4   TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS

Modificacions per transferència capítol II

NÚMERO D’APLICACIÓ  

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

DECREMENT 
SOL·LICITAT

20 9200 63900 Millores equipaments municipals 36.000,00

20 1510 60900
Projectes, estudis i direccions 
d'obres 36.000,00
                                            Total 36.000,00 36.000,00

 Total modificació de crèdits ........  36.000,00

Segon. Exposar al públic aquesta modificació mitjançant publicació d’edicte al
BOP i en el tauler d’anuncis de la Casa Consistorial, en espai de 15 dies hàbils,
a efectes de possibles reclamacions segons estableixen els articles 169,170 i
171 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i  considerar
definitivament aprovat l’expedient en el cas de no presentar-se reclamacions.
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4. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 31/2016, MITJANÇANT
SUPLEMENTS DE CRÈDITS. EXPEDIENT NÚM. SEMC 9/2016.

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

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, intervencions en aquest punt? Senyor Martínez Boluda.»

Pren la paraula el senyor Martínez:
«El nostre vot abans de res serà l'abstenció, però en aquest punt m'agradaria
fer una puntualització; aquesta modificació de crèdit, a l'expedient consta que
és un tema de Ràdio Caldes. I m'agradaria fer una puntualització, que és la
següent, que entenc que hi ha hagut una, sembla a priori, una mala gestió, que
és la següent, es veu doncs que a principis d'any l'emissora de Ràdio Caldes
es va fer mal bé i durant gran part de l'any hem tingut una emissora llogada que
ens ha costat 3.146 euros, i  ara fa un mes, o fa uns quants dies, ja n'hem
comprat una que ens ha costat 3.900 euros; no hagués sigut millor en el seu
moment comprar aquesta de 3.900 euros i haver-nos estalviat els 3.146 euros?
Des del meu punt de vista sembla una mala gestió haver estat gastant aquests
3.146 euros que ara hem de suplementar amb un crèdit, quan ho haguéssim
pogut destinar símplement els 3.900 euros com un material inventariable, que
és el que es fa, i no haver gastat els 3.146, gràcies.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«No hi ha més intervencions, desconec com ha anat exàctament la qüestió,
però  sentint  la  seva  intervenció.  M'imagino  que  la  raó  és  la  següent,  les
inversions no són efectives, no es poden executar fins a determinat  moment de
l'any, per tant el que no podíem fer era quedar sense emissió per una qüestió
tècnica,  mentre  no  podíem  aplicar  les  inversions,  i  per  això  es  va  decidir
aquesta solució temporal, i quan s'han pogut fer els moviments necessaris a les
partides en un pressupost d'inversions que ja estava en vigor, doncs s'ha optat
per la compra. Passem doncs a la votació.»   

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per  majoria simple dels presents [8
vots favorables dels membres del grup municipal d’ERC (8); i 7 abstencions de
SOM CALDES (1); de CiU (2); del PSC (2); d'UP CALDES (1) i del PPC (1)],
             

              ACORDA:   

Identificació de l’expedient

Expedient  número SEMC 9/2016,  relatiu  a la  modificació de crèdits  número
31/2016 del pressupost municipal de l’exercici 2016, mitjançant suplements de
crèdits.
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Antecedents

1.  L’article  32  de  la  Llei  orgànica  2/2012,  de  27  d’abril,  d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera estableix:
“1.  En  cas  que  la  liquidació  pressupostària  presenti  superàvit,  aquest  es
destinarà, en el cas de l’Estat, Comunitats Autònomes i Corporacions locals, a
reduir el nivell d’endeutament net sempre amb el límit del volum d’endeutament
si aquest fora inferior a l’import del superàvit a destinar a la reducció de deute.
2. En el cas de la Seguretat Social,  el superàvit s’aplicarà prioritàriament al
Fons de Reserva, amb la finalitat d’atendre les necessitats futures del sistema.
3. Als efectes del que preveu aquest article, es considera com a superàvit la
capacitat  de  finançament  segons  el  sistema  europeu  de  comptes,  i  com a
endeutament el deute públic als efectes del procediment de dèficit excessiu tal
com es defineix en la normativa europea.”
La disposició addicional sisena de la LOEPSF estableix regles especials pel
destí del superàvit pressupostari i complementa l'article 32 d'aquesta llei.
Aquesta disposició addicional sisena estableix que el que es disposa en els
apartats següents és aplicable a les corporacions locals en les quals concorrin
aquestes dues circumstàncies:

a) Que compleixin o no superin els límits que fixi la legislació reguladora de
les  hisendes  locals  en  matèria  d’autorització  d’operacions
d’endeutament. 

b) Que presentin en l’exercici anterior simultàniament superàvit en termes
de comptabilitat nacional i romanent de tresoreria positiu per a despeses
generals, una vegada descomptat l’efecte de les mesures especials de
finançament  que  s’instrumentin  de  la  disposició  addicional  primera
d’aquesta llei. 

En el  cas de l’Ajuntament de Caldes de Montbui  compleix els  dos apartats
anteriors perquè l’entitat presenta una ràtio d’endeutament del 67,67% a 31 de
desembre de 2015, per tant, inferior al 110%, i a l’exercici anterior (2014) va
presentar  un  superàvit  pressupostari  i  un  romanent  de  tresoreria  per  a
despeses generals amb signe positiu.
L’apartat  segon d’aquesta disposició addicional  sisena estableix que per les
entitats que els hi sigui d’aplicació aquest article 32 hauran de tenir en compte
el següent:

a) Les corporacions locals hauran de destinar, en primer lloc, el superàvit en
termes de comptabilitat nacional o si és menor, el romanent de tresoreria
per a despeses generals, per atendre les obligacions pendents d’aplicar
al pressupost comptabilitzades a 31 de desembre de l’exercici anterior
en  el  compte  413,  creditors  per  operacions  pendents  d’aplicar  al
pressupost,  o  equivalents  en  els  termes  que  estableix  la  normativa
comptable  o  pressupostària  que  és  aplicable,  i  a  cancel·lar  la  resta
d’obligacions pendents de pagament amb proveïdors, comptabilitzades i
aplicables al tancament de l’exercici anterior.
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D’acord  amb  les  dades  de  la  liquidació  del  pressupost  de  2015,  el
superàvit  pressupostari  (capacitat  de  finançament)  és  de  200.616,00
euros i  el  romanent  de  tresoreria  per  a  despeses  generals  és  de
2.862.670,52  euros;  per  tant,  el  destí  del  superàvit  pressupostari  als
efectes d’aquest article 32 s’haurà de calcular en relació a la capacitat
de finançament.
En el cas d’aquesta entitat les operacions comptabilitzades al  compte
413, creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost, sumen
355.968,40 euros. 
En el pressupost de 2016 hi ha el crèdit disponible per comptabilitzar
aquestes operacions pendents d'aplicar en el pressupost de 2015. 

b) En el cas de que ateses les obligacions esmentades en l’apartat anterior
el saldo es mantingui amb signe positiu i la corporació opti per realitzar
inversió  sostenible  l’entitat  haurà  abans  d’això  amortitzar  operacions
d’endeutament que estiguin vigents per tal de no incórrer en dèficit en
termes de comptabilitat nacional en l’esmentat exercici 2016.
D’acord amb les dades que presenta aquesta liquidació, aquesta entitat
ha generat un import d'obligacions pendents d'aplicar en el pressupost
de 2015 de 355.968,40 euros, superior a la capacitat  de finançament
(200.616,00 euros), per tant, no es podrà aplicar el destí del superàvit
pressupostari d'acord amb el que disposa la disposició addicional sisena
de la LOEPSF.

2. Degut a que el romanent de tresoreria és una magnitud pressupostària que
expressa l’estalvi o desestalvi acumulat per l’entitat a través dels successius
exercicis, cal fer constància que aquest estalvi o desestalvi podria estar afectat
per  obligacions  pendents  de  pagaments  no  aplicades  al  pressupost  i  per
obligacions  de  pagament  derivades  de  sentències  judicials  a  banda  de  la
provisió de saldos de dubtós cobrament realitzada en aquesta liquidació.
Del resultat de la liquidació pressupostària de l'exercici 2015 de l'Ajuntament de
Caldes  de  Montbui,  aprovada  mitjançant  el  decret  d'alcaldia  número
000214/2016 de 28 d'abril de 2016, se'n desprèn un romanent de tresoreria per
a despeses generals positiu de  2.862.670,52 euros. D'aquest import s'han de
deduir els   imports següents:
En primer lloc, les obligacions pendents d’aplicar al pressupost. Cal informar
que  dins  de  l’exercici  no  s’ha  efectuat  el  reconeixement  d’obligacions
corresponents a despeses realitzades en el  2015 per  import  de 355.968,40
euros. Les factures corresponents a aquestes despeses han estat registrades
al  compte  (413)  Creditors  per  operacions  pendents  d’aplicar  al  pressupost.
Aquest  import  correspon a  despesa corrent  (186.772,91 euros)  i  inversions
(169.195,49 euros). Degut a que  els imports d’operacions pendents d’aplicar al
pressupost  no s’inclouen en el  càlcul  del  Romanent  de tresoreria,  aquestes
s’han de minorar del romanent de tresoreria per a despeses generals. 
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En segon  lloc,  el  romanent  de  tresoreria  per  a  despeses  generals  s'ha  de
minorar per la despesa finançada amb romanents d'exercicis anteriors i que no
s'ha gastat; aquest import és correspon a  0,00 euros. A 31 de desembre de
2015 no hi ha despesa finançada amb romanent de tresoreria per a despeses
generals de l'exercici anterior pendent de reconèixer.
En tercer lloc, la minoració del romanent de tresoreria per a despeses generals,
s'ha de realitzar per la part de no disponible corresponent a l'aplicació de la
disposició addicional sisena de la LOEPSF. Degut què no s'ha pogut aplicar el
destí del superàvit pressupostari per manca de marge positiu, segons aquesta
norma, aquest import és 0,00 euros.
Amb totes  aquestes deduccions el  Romanent  de tresoreria  per  a  despeses
generals disponible o no compromès és de 2.506.702,12 euros.
D’aquest  import  es  va  recomanar  crear  un  fons de solvència  necessari  pel
compliment de les obligacions de pagament dins del termini legal, com a mínim
per  l'import  de  1.734.853,00  euros  (10%  sobre  els  ingressos  corrents  de
17.348.529,91 euros). Es va declarar l'import de  1.734.853,00 euros com a no
disponible.
Respecte  a  l'import  restant  de  771.849,12  euros es  podran  realitzar
modificacions de crèdit per a noves despeses no previstes en el pressupost de
l'exercici 2016. No obstant, l'execució d'aquestes despeses s'haurà de realitzar,
en compliment  de la normativa d'estabilitat  pressupostària  i  l'execució de la
despesa,  dintre  de  l'exercici  2016.  Degut  a  això,  es  va  recomanar  reduir
l'endeutament  de  l'entitat  fins  el  límit  de  450.000,00  euros  d'acord  amb  la
previsió de tresoreria del 2016 i tenint en compte que l'estalvi net de l'exercici
2016 sigui amb signe positiu. 
Es va declarar com a disponible l'import de 771.849,12 euros del Romanent de
Tresoreria  per  a  despeses  generals  i  d'aquests  realitzar  l'amortització
anticipada de deute per l'import de 401.000,000 euros. En aquest sentit, el Ple
de l'Ajuntament, en la sessió del dia 29 de setembre de 2016, va aprovar la
modificació de crèdits núm. 24/2016, mitjançant suplements de crèdits.

3.  Tenint  en  compte  el  romanent  de  tresoreria  per  a  despeses  generals
disponible de l’exercici 2015, diferents àrees de l’Ajuntament van sol·licitar dur
a terme unes modificacions de crèdits per tal de poder realitzar unes despeses
que no es poden demorar fins l’exercici següent, i que en el pressupost de la
Corporació no hi ha crèdit suficient.

En aquest sentit, el Ple de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, en la sessió del
dia 30 de juny de 2016, va aprovar inicialment la modificació de crèdits núm.
17/2016, mitjançant suplements de crèdits, per un import de 237.625,27 euros i
la modificació de crèdits núm. 18/2016, mitjançant crèdits extraordinaris, per un
import  de  116.078,80  euros.  Aquestes  modificacions  de  crèdits  estan
definitivament aprovades.
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En  aquest  expedient,  es  proposa  suplementar  l'aplicació  pressupostària
20.9200.62900  Material  inventariable  per  un  import  de  3.993,00  euros  i
l'aplicació  pressupostària  10.4910.22699  Ràdio  Caldes  per  un  import  de
3.146,00  euros.  Aquests  suplements  es  finançaran  a  càrrec  de  part  del
romanent de tresoreria per a despeses generals disponible de l’exercici 2015,
d’acord amb el decret d’alcaldia núm. 000214/2016 de data 28 d’abril de 2016
pel qual s’aprova la liquidació pressupostària de l’exercici 2015.

Org. Prog. Econ. Descripció
Suplements de 
crèdits

20 9200 62900 Material inventariable 3.993,00
10 4910 22699 Ràdio Caldes 3.146,00

Total 7.139,00

S’adjunta a l’expedient la sol·licitud amb el informe justificatiu.

Per tant, l’expedient que es presenta té per objecte aprovar una modificació de
crèdits mitjançant suplements de crèdits per un import total de 7.139,00 euros.

4. Vist l’informe de la Intervenció Municipal.

Fonaments de dret

- Els articles 169, 170, 171 i 177 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.

-  Els  articles  35,36,  37  i  38  del  RD  500/1990,  de  20  d’abril,  pel  qual  es
desenvolupa el capítol  I  del títol  VI de la Llei  39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos. 

- Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera

- Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial del
sector públic.

- Els articles 6è., 7è., i 8è. de les Bases d’execució del pressupost municipal
vigent.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:
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Primer.  Aprovar  l’expedient  de  modificació  de  crèdits  número  31/2016  del
pressupost de l’Ajuntament de Caldes de Montbui de l’exercici 2016, mitjançant
suplements de crèdits,  per un import  de total  de 7.139,00 euros,  segons el
detall  següent   on  s’especifiquen  les  aplicacions  pressupostàries  que  es
suplementen  i  la  seva  font  de  finançament  que  es  a  càrrec  de  part  del
Romanent de tresoreria per a despeses generals disponible del 2015: 

Org. Prog. Econ. Descripció
Suplements de
crèdits

Romanent de 
tresoreria per a 
despeses 
generals 
disponible 2015

20 9200 62900 Material inventariable 3.993,00
10 4910 22699 Ràdio Caldes 3.146,00

20 87000
Romanent de tresoreria per a 
despeses generals

7.139,00

Total 7.139,00 7.139,00

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

5. APROVAR LA MODIFICACIÓ I DEROGACIÓ D’ORDENANCES FISCALS
PER A L’ANY 2017.

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

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, passo la paraula al regidor d'hisenda, senyor Marañés, si us plau.»

Pren la paraula el senyor Marañés:
«Bon vespre, un any més portem les ordenances i fidels als últims tres o quatre
anys  seguim  congelant-les,  és  a  dir,  no  hi  haurà  augment  de  cap  tipus
d'ordenança, excepte possiblement algunes petites tarifes pel que fa referència
a GMSSA però és de temes d'actualització,  i  sí  que hem procedit  amb les
mateixes ordenances a actualitzar l'ordenança de guals i a deixar-la ja en certa
forma, si no hi ha més variacions, quasi definitiva.
Per altra banda dir que les petites variacions que hi ha hagut, bàsicament han
sigut  de  lèxic  i  d'adaptació  a  la  nova  normativa  que  va  entrar  en  vigor
precisament  l'1  d'octubre,  i  hem  aprofitat  per  adequar  les  ordenances  en
terminis de notificacions i això.»
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Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, doncs obrim el torn d'intervencions dels grups de l'oposició, en cas
que hi hagi paraules demanades? Sí? Doncs comencem pel senyor Martínez
Boluda.»

Pren la paraula el senyor Martínez:
«Gràcies senyor alcalde, anirem una mica ordenança per ordenança, sobretot
l'impost sobre béns immobles. Se que és reiteratiu, cada any parlem sobre el
mateix,  i  se  que  la  Llei  no  ho  permet,  però  ja  que  la  Llei  no  ho  permet,
m'agradaria fer una mica, un altre cop, tornar a reiterar el fet de la, no posar
una  ordenança,  però  sí  intentar  crear  una  subvenció  per  famílies
monoparentals  i  aquesta  nova  paraula  que  s'ha  creat  ara  que  és  la
monomarental, perquè crec que s'ha de reconèixer el dret, ja se que a Serveis
Socials  en  el  cas  de  famílies   que  pateixen  problemes,  els  hi  facilita  el
pagament  de  l'IBI,  però  crec  que  les  persones  han  de  tenir  aquest  dret
reconegut, no? 
Respecte a l'impost d'activitats econòmiques, és cert que hi ha unes sèries de
bonificacions respecte a les empreses que creen llocs de treball, però  entenc
que són minses i crec que si que s'està treballant des del govern i crec que es
podria, s'ha d'activar en certa forma, mitjançant subvencions, ja que no es pot
fer a través de les ordenances, doncs aquestes subvencions a les empreses
que creïn realment llocs de treball a Caldes.
La nova  ordenança de guals,  sí  que entenc que hi  ha  una qüestió  que fa
referència al mercat municipal, que hi ha una reducció del 25% que em sembla
una mica injust,  és a dir,  un 25% per la gent que pateix,  entre cometes, el
mercat  municipal,  em  sembla  poca  reducció  sobretot  perquè  gent  que  té
lloguers i lloga les places d'aparcament, en molts casos els impedeix o fa que
aquestes  places  d'aparcament  surtin  del  mercat  de  lloguer  que  podríem
considerar normal, per tant, per què no bonificar-los d'una forma addicional?
El tema de la taxa d'escombraries, hi ha una sèrie de punts de bonificació que
de fet no conec exactament l'estadística, però segons em consta pels registres
d'entrada,  no  hi  ha  una  sol·licitud  especial  de  bonificacions  de  les
escombreries, perquè això ha de ser rogat,  és  a dir, el ciutadà ha de sol·licitar
que se li apliquin aquestes bonificacions, per tant, tota aquesta bonificació no
està generant una demanda per part del ciutadà que justifiqui el fet de reciclar i
de separar la deixalla, no? Crec que es podria incentivar molt més, des d'un
punt de vista de coneixement, donar a conèixer aquesta bonificació mitjançant
una  campanya  de  comunicació,  i  a  la  vegada  fer-la  una  miqueta  més
interessant, perquè al final estem parlant si no m'equivoco és d'un 20% que
sobre 151 euros, són 30 euros, que molts cops doncs venir a l'Ajuntament, fer
la instància i tal, és una mica, està bé, està bé, no dic que no, però per fer-ho
tot, que et vingui algú a casa, a fer la inspecció i que no sàpigues si tens els
dinou punt i tot, doncs fem una mica més interessant.
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I per últim, i això és ja una limitació meva, ho reconec, és una limitació meva,
entendre com es fa el càlcul del valor d'utilització d'ocupació del sòl, és una
cosa que imagino que s'ha de ser, s'ha d'haver estudiat un tipus de ciència
futurista per saber com es fa això, perquè és impossible, gràcies.
A sí, una altra cosa, per cert, el tema, entenc la pujada de l'escomesa de l'aigua
de  GMSSA,  GMSSA,  miro  al  senyor  Mauri,  perquè  és  el  responsable  de
GMSSA, és una societat que té beneficis, crec que també, i no s'ha parlat mai,
GMSSA també hi ha un cert frau, també hi ha un cert frau amb el tema de
l'aigua, amb el tema de les connexions il·legals d'aigua, no sé si s'ha fet algun
estudi al respecte? Si es sap? Però crec que es podria, tenint en compte el
benefici i possiblement analitzant una miqueta el fet d'aquest frau, analitzar de
cara a futur exercicis, una baixada de la quota de l'aigua, gràcies.»

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

Pren la paraula el senyor Coral:
«Gràcies,  bona  nit,  bé  en  primer  lloc  dir  doncs  que  trobem  un  encert  la
congelació general d'impostos i taxes, tot i així creiem que es poden millorar
moltes d'elles i per això el que hem fet és un seguit de propostes que el govern
i el senyor Marañés sap quines són, perquè els hi hem traslladat, i que també
les volem llegir avui, perquè constin en acta quines són les nostres propostes
de millora d'ordenances, perquè a banda d'analitzar el que és que no funciona
bé, creiem que l'oposició tenim l'obligació de proposar, proposar perquè puguin
ser  incloses  aquestes  noves  ordenances  o  línies  de  millora  en  les  futures
ordenances fiscals.
Són les següents: 
La primera en matèria de medi ambient, proposem una bonificació del 70% de
l'impost d'activitats  econòmiques a aquelles petites i  mitjanes empreses que
utilitzen les energies renovables en les activitats pròpies objecte de impost.
Després en categoria de Serveis Socials voldríem que s'intentés equiparar la
bonificació de l'IBI aplicable a les famílies nombroses i  monoparentals a les
famílies amb algun infant o descendent amb discapacitat.
Una tercera proposta en l'àmbit del treball, és poder bonificar l'IAE a aquelles
empreses  que  apostin  per  contractar  persones  amb  algun  tipus  de
minusvalidesa per sobre dels mínims que exigeix la Llei.
I per últim, pel que fa doncs a propostes en l'àmbit d'activitat econòmica, en
tenim cinc: la primera és una subvenció del 50% de la taxa de l'ICIO per obres
a locals comercials buits amb més d'un any sense cap activitat i que estiguin
ubicats en eixos comercials; una segona és una subvenció del 50% de l'IBI
durant cinc anys a aquells propietaris de locals que hagin estat tancats durant
un  mínim  de  dos  anys  i  que  finalment  acullin  algun  negoci  d'un  nou
emprenedor; una tercera proposta com dic de l'àrea d'activitat econòmica és
bonificació  del  80% de  l'ICIO  per  obres  fetes  per  un  trasllat  d'una  activitat
econòmica dins el propi municipi de Caldes; una quarta és una bonificació del
75% de l'ICIO també, per obres de modernització o millora del petit comerç,
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petit  comerç  entenem  locals  inferiors  a  100  metres  quadrats;  I  per  últim,
proposàvem  una  bonificació  del  95%  de  l'IBI  a  aquelles  entitats  de  teixit
associatiu que desenvolupen activitats socials al nostre municipi.
Entenem  que  moltes  d'elles  són  assumibles  pel  govern,  i  de  fet  amb  la
conversa que vam tenir amb el senyor Marañés, així ens consta, que moltes
d'aquestes,  s'estan  treballant,  en  una  altra  línia  que  segurament  ara  en  la
réplica ens explicarà en quina línia les treballen, però que esperem poder-les
veure  ja  sigui  en  ordenances  o  en  el  pressupost,  assumides  bona  part
d'aquestes propostes que els hi fem, gràcies.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies,  no hi  havia  més intervencions,  doncs passo la  paraula al  regidor
Marañés»

Pren la paraula el senyor Marañés:
«Bon vespre de nou, com heu dit molt bé, primer de tot és agrair-vos tant al
grup del senyor Boluda, com al grup del senyor Coral per les aportacions que
m'heu fet arribar. Intentaré contestar-vos el que pugui.
Pel  que  fa  el  tema d'IBI,  sí  que és  ben cert  que reclameu el  pagament  a
famílies monoparentals o monomarentals i a hores d'ara no és que l'Ajuntament
no estigui donant aquestes ajudes, ho està fent des de Serveis Socials, potser
no es té en compte concretament si és monoparental o monomarental, o no?
Però si realment hi ha la necessitat es realitza el pagament de l'ajuda i ja està,
vull dir. Si es vol reconèixer com a tal, l'ajuda en concret, potser s'hauria de
crear una mena de subvenció i  en tot  cas traslladaré la proposta a Serveis
Socials perquè ells la valorin.
Llavors  pel  que fa el  tema de les altres aportacions que bàsicament estant
relacionades  amb  temes  de  IBI  i  ICIO  són  impostos  que  ens  venen  molt
acotats,  llavors,  com  deia  el  senyor  Coral,  vaig  aprofitar  des  de
desenvolupament econòmic per intentar instaurar una mena de subvenció que
s'està coent i ja en el seu moment us convidaré a que entreu a formar-hi part
per aportar tot això, i desenvolupar-ho.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Hi havia una pregunta adreçada al regidor Jaume Mauri, endavant si us plau.»

Pren la paraula el senyor Mauri:
«Gràcies senyor alcalde, bona nit a tothom, bé senyor Martínez Boluda, sobre
el tema de la bonificació de deixalles, com a primera premissa explicar-li que
estem donant servei a una recollida de deixalles que ens és deficitari, vull dir,
no podem tirar la casa per la finestra, vostè és empresari, no? Sap com va, hi
ha  d'haver-hi  un  principi  de  prudència  i  que  els  números  siguin  al  més
equilibrats possibles. Fent-lo de bonificació, la bonificació s'ha de fer el primer
trimestre  de  cada  any,  la  demanda,  i  cada  any va  increixento,  aquest  any
passat hem tingut problemes per poder abastar a totes les inspeccions, perquè
cada cop n'hi ha més. 
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També ho vam augmentar i així ho vam fer saber a l'Associació a l'UCIC i a tots
els comerciants, que ho vam fer extensible també als comerços, que abans no
hi era.
A mi ja m'agrada que la gent tingui conscienciació pel medi ambient, jo sempre
poso l'exemple de dir, si no hi hagués servei de recollida de deixalles, al cap
només de dos mesos ja no hi  podríem cabre a casa, perquè generem tant
volum de deixalles que s'han de gestionar i la ciutadania com a corresponsable
i generadors d'aquestes deixalles, no només pagant amb una quota se n'han
de desentendre,  sinó que s'han de fer responsables també, no? No només
separant, sinó generar el menys possible i reutilitzar, aquest seria el paradigma
d'un mon una mica més sostenible. No només per la gestió de les deixalles,
sinó pel consum de recursos que tots sabem que estem arribant al límit.
Llavors,  sobre  el  benefici  de  GMSSA.  GMSSA  com  empresa  de  serveis
municipals té un benefici que reverteix en el servei. Ara els beneficis que estem
tenint que n'estem contents perquè és per una bona gestió, arran de poder fer
les obres directament nosaltres, sense haver-les d'encarregar a tercers, doncs
se  li  encomanarà  altres  serveis  com  per  exemple  el  clavegueram  i  ja  li
asseguro jo que amb el clavegueram tenim un problema molt greu, que fa molts
anys  que  hi  ha  carrers  que  tenen  claveguerams  que  deuen  tenir  trenta,
quaranta o cinquanta anys. Tenim en marxa un pla d'inspecció del soterrani,
dels tubs de clavegueram de sota el sòl,  això ho encomanarem a GMSSA i
GMSSA serà també la que planificarà les obres; les obres es planificaran amb
un pla de renovació del clavegueram i aniran de molt greu, a greu, a no tant
greu, però em sembla a mi que la paraula greu no ens la traurem de sobre,
perquè d'això ens hem donat compta i cada cop que fem una obra en una via,
doncs hi ha carrers que se'ns ensorren, o si hi ha un autobús, que l'autobús
també doncs ha tingut problemes, a Vall-llosera també han tingut problemes,
vull  dir,  tenim problemes. I  tots els beneficis que puguem fer GMSSA seran
benvinguts per poder millorar qüestions del clavegueram.
Espero haver-lo ajudat, i desitjar-li un bon any nou.»

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

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per  majoria simple dels presents [8
vots favorables dels membres del grup municipal d’ERC (8);  i 7 abstencions de
SOM CALDES (1); de CiU (2); del PSC (2); d'UP CALDES (1) i del PPC (1)],
             
              ACORDA:   
Identificació de l’expedient

Expedient  núm.  75/2016  de  Serveis  Econòmics  relatiu  a  la  modificació  i
derogació d’Ordenances Fiscals per a l’any 2017.
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Antecedents

1. El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el
procediment  per  a  l’aprovació  i  modificació  de  les  Ordenances  fiscals
reguladores dels tributs locals.

2.  En  el  cas  d’imposició  de  nous  tributs,  les  Ordenances  fiscals  hauran
d’aprovar-se  simultàniament  a  l’adopció  dels  respectius  acords  d’imposició.
L’article  16.1  del  text  legal  esmentat  estableix  que  les  Ordenances  fiscals
contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de
declaració  i  d’ingrés,  així  com  les  dates  d’aprovació  i  d’inici  de  la  seva
aplicació.

3.  Quan  es  modifiquen  les  Ordenances  fiscals,  els  acords  de  modificació
hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats.

4. La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals
resulta necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de
complir  la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió
dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.

5. Així  mateix,  la Disposició addicional  quarta,  apartat  3,  de la Llei  General
Tributària,  i   l’article 12 del text refós de la Llei  reguladora de les Hisendes
Locals  possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa
tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat,
previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb
les  modificacions  que  s’escaiguin,   una  Ordenança  General,  redactada  a
l’empara de l’article 106.2 de la Llei  7/1985, de 2 d’abril,  reguladora de les
Bases del Règim Local.

En aquest sentit,  les modificacions introduïdes als textos de les ordenances
fiscals  municipals  obeeixen  al  compliment  de  les  previsions  normatives
esmentades anteriorment.

6. En els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25  del text refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, es posa de manifest el valor de
mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial
del domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de
taxes o la modificació de les seves tarifes.
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7.  En  relació  amb  les  taxes  per  prestació  de  serveis  públics  o  realització
d’activitats  administratives  de  competència  local,  que  s’imposen  o  es
modifiquen, l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt,
del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu
l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

8. Pel què fa a l’Ordenança Fiscal número 26, reguladora de la taxa per la
tramitació  d’instruments  i  serveis  urbanístics  obligatoris,  arran  de  diverses
sentències  recaigudes  darrerament,  en  les  quals  es  determina  que  en  les
actuacions  relacionades  amb  l’ordenació  del  territori,  la  protecció  del  medi
ambient i  l’habitatge, preval l’interès general i  públic davant de l’interès o el
benefici  particular de qui inicia aquestes actuacions, es considera procedent
que se n’acordi la derogació.

9.  En  l’expedient  hi  consten  la  Memòria  de  l’Alcaldia  i  l’informe  de  la
Intervenció.

Fonaments de dret

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova del Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics.

Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Llei 34/2015, de 21 de setembre, de modificació parcial de la Llei 58/2003, de 
17 de desembre.

Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General
de Recaptació.

Llei  19/2014,  de  29  de  desembre,  del  Parlament  de  Catalunya  de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:
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Primer.  Aprovar  provisionalment  la  modificació  de  l’Ordenança  General  de
Gestió,  Inspecció i  Recaptació dels  ingressos de dret  públic municipals  que
haurà de regir per a l’exercici 2017 i següents, així com el seu text refós.

Segon.  Aprovar  provisionalment  per  a  l’exercici  de  2017  i  següents  la
modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com
el text refós de cadascuna d’elles: 

 O.F. núm. 1 – Impost sobre Béns Immobles
 O.F. núm. 2 – Impost sobre Activitats Econòmiques
 O.F. núm. 3 – Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
 O.F.  núm.  4  –  Impost  sobre  l’Increment  de  Valor  dels  Terrenys  de

Naturalesa Urbana
 O.F. núm. 9 – Taxa pel subministrament d’aigua
 O.F.  núm. 10 – Taxa per l’ocupació i  l’ús ocasional del  domini  públic

local
 O.F. núm. 11 – Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres

i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de
mercaderies de qualsevol mena

 O.F. núm. 12 – Taxa per l’ocupació i l’ús periòdic del domini públic local
 O.F. núm. 15 – Taxa pel servei de clavegueram
 O.F. núm. 17 – Taxa per expedició de documents administratius
 O.F. núm. 18 – Taxa per la prestació de serveis en cementiris locals,

conducció de cadàvers i altres serveis funeraris de caràcter local
 O.F. núm. 19 – Taxa per la recollida, transport, tractament i eliminació

d’escombraries i altres residus urbans
 O.F.  núm.  21  –  Taxa  per  llicències  o  la  comprovació  d’activitats

comunicades en matèria d’urbanisme
 O.F. núm. 22 – Taxa per prestació de serveis d’intervenció administrativa

en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través de la supeditació a
prèvia  llicència,  comunicació  prèvia  o  declaració  responsable  i  pels
controls posteriors a l’inici de les activitats.

 O.F. núm. 24 – Ordenança general reguladora dels Preus Públics
 O.F. núm. 27 – Taxa per la cessió d’ús del domini públic i pels serveis

associats al Centre d’Iniciatives Empresarials.

Tercer. Derogar l’Ordenança Fiscal número 26, reguladora de la taxa per a la
tramitació d’instruments i serveis urbanístics obligatoris.

Quart.  Publicar l’anunci d’exposició pública d’aquests acords provisionals en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Cinquè. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i publicar en el
web  municipal  aquests  acords provisionals,  així  com el  text  complet  de les
Ordenances  fiscals  aprovades  de  nou,  derogades  o  modificades  durant  el
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termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de
l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Sisè.  Publicar,  així  mateix,  en  un  diari  de  màxima  difusió  de  la  província,
l’anunci d’exposició pública dels acords d’aprovació provisional de modificació i
derogació d’Ordenances Fiscals.

Setè.  Els  acords definitius en matèria  de derogació,  aprovació i  modificació
d’Ordenances  fiscals  per  a  l’exercici  de  2017,  així  com  el  text  refós  de
cadascuna d’elles, seran objecte de publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la
Província i en el web municipal.

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, qui hi tingui un interès
directe o en resulti afectat, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004,  de  5  de  març,  podrà  examinar  l’expedient  i  presentar-hi  les
reclamacions  que  estimi  oportunes.  Transcorregut  el  període  d’exposició
pública,  si  no  s’han  presentat  reclamacions,  els  acords  adoptats  restaran
definitivament aprovats.

6.  APROVAR  L’EXPEDIENT  DE  MODIFICACIÓ  DE  CRÈDITS  NÚMERO
32/2016,  DEL  PRESSUPOST  DE  L’AJUNTAMENT  DE  CALDES  DE
MONTBUI DE L’EXERCICI 2016, EXPEDIENT NÚM. SEMC 9/2016.

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

No hi ha intervencions.

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per  majoria simple dels presents [8
vots favorables dels membres del grup municipal d’ERC (8);  i 7 abstencions de
SOM CALDES (1); de CiU (2); del PSC (2); d'UP CALDES (1) i del PPC (1)],

              ACORDA:

Identificació de l’expedient

Expedient  número SEMC 9/2016,  relatiu  a la  modificació de crèdits  número
32/2016 del pressupost municipal de l’exercici 2016, mitjançant transferència
de crèdits.

Antecedents

1. L’Àrea de Serveis Territorials ha sol·licitat dur a terme una modificació de
crèdits per dotar de crèdit l'aplicació pressupostària 31.3380.21001 Muntatges
electrònics esdeveniments per un import de 10.250,00 euros. El finançament

24



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

d’aquesta  transferència positiva és a càrrec d’una transferència negativa de
l’aplicació  pressupostària  número  31.1700.22799  Certificacions  energètiques
equipaments  municipals  per  un  import  de  5.250,00  euros  i  de  l'aplicació
pressupostària  31.1600.21000  Manteniment  clavegueram  per  un  import  de
5.000,00  euros,   que  tenen  un  sobrant  disponible  pels  imports  esmentats.
S’adjunta  a  l’expedient  la  sol·licitud  de  modificació  de  crèdits  i  l’informe
justificatiu.

Per tant, l’expedient que es presenta té per objectiu aprovar una modificació de
crèdits  per  transferència  de  crèdits  entre  aplicacions  de  diferents  àrees  de
despesa, per un import total de 10.250,00 euros.

2. Es detalla l'aplicació pressupostària de despesa que s’incrementa, així com
les necessitats que s’han d’atendre, la satisfacció de les quals no es poden
demorar fins a l’exercici següent. El resum agregat de la modificació de crèdits
és el següent:
 
Tipus de modificació  Increments Decrements
Transferència de crèdits MODIFICACIONS CAP. II   10.250,00 €     
Transferència de crèdits MODIFICACIONS CAP. II   10.250,00 €

 
TOTAL  MODIFICACIÓ  DE
CRÈDITS   10.250,00 €    10.250,00 €

3. Vist l’informe de la Intervenció Municipal.

Fonaments de dret

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

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

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

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Aprovar  l’expedient  de  modificació  de  crèdits  número  32/2016,  del
pressupost de l’Ajuntament de Caldes de Montbui de l’exercici  2016, per un
import  total  de  10.250,00  euros,  segons  detall  del  quadre  següent,  on
s’especifiquen les previsions de despesa i el seu finançament.
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NÚMERO D’APLICACIÓ  

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

DECREMENT 
SOL·LICITAT

31 3380 21001
Muntatges electrònics 
esdeveniments 10.250,00

31 1700 22799
Certificacions energètiques 
equipaments municipals 5.250,00

31 1600 21000 Manteniment clavegueram 5.000,00
                                            Total 10.250,00 10.250,00

Total modificació de crèdits ........  10.250,00 euros

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

7.  APROVAR  I  ACCEPTAR  L'IMPORT  DEL  CONVENI  TIPUS  DE  LA
SUBVENCIÓ  QUE  LA  DIPUTACIÓ  DE  BARCELONA  CONCEDEIX  A
L'AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI I; APROVAR I ACCEPTAR LA
MINUTA  DE  PRÉSTEC  TIPUS  A  CONCERTAR  ENTRE  EL  BANC  DE
SABADELL SA I L’AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI, EXPEDIENT
NÚM. 67/2016 DE TRESORERIA.

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 preguntes sobre aquest punt? N'hi  ha dues, comencem pel
senyor Martínez Boluda.»

Pren la paraula el senyor Martínez:
«Nosaltres considerem que donada la situació financera de l'Ajuntament i les
condicions del préstec, és una situació molt favorable per l'Ajuntament i per tant
el nostre vot serà favorable, gràcies.»

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

Pren la paraula el senyor Coral:
«Gràcies, entenem que l'administració no és una empresa i que per tant no cal
aproximar-nos al dèficit  zero, i  que també estem en una situació d'un deute
molt raonable, creiem que, sobretot el destí, perquè posem en valor el destí
d'aquests  diners,  com  és  el  projecte  d'administració  electrònica,  central
d'emergències,  parc  de  Can  Rosell,  per  tant  són  inversions  importants  pel
municipi i per tant donarem suport a aquest programa de crèdit local.»
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Pren la paraula el senyor alcalde:
«Molt bé, gràcies, si no hi ha més intervencions? Passem a la votació.»   

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per  majoria absoluta dels presents
[11 vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (8); de CiU (2) i
d'UP CALDES (1); 3 abstencions de SOM CALDES (1) i del PSC (2) i 1 vot en
contra del PPC (1)],             

              ACORDA:
   
Identificació de l’expedient

Expedient núm. 67/2016 de Tresoreria relatiu a la concertació d’un préstec en
el  marc  del  Programa de Crèdit  Local  de la  Diputació  de  Barcelona per  al
finançament dels projectes d’inversions previstos al Pressupost de 2016.

Antecedents

1. L’Ajuntament de Caldes de Montbui va sol·licitar,  en data 20 de juliol  de
2016, un préstec al Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona per
import de 2.034.873,29 euros.

2.  El  Programa  de  Crèdit  Local  que  la  Diputació  de  Barcelona  ofereix  als
ajuntaments atorga préstecs, que enguany concedeix el Banc de Sabadell, amb
les següents condicions:

- Tipus d’interès:  EURIBOR a tres mesos + Diferencial sota els criteris de
prudència  financera,  establerts  per  la  Secretaria  General  del  Tresor  i
Política Financera, en aplicació del que estableix l’article 48.bis.e del Text
refós  de  la  Llei  d’Hisendes  Locals  en  el  redactat  aprovat  pel  R.D.
Legislatiu  17/2014,  de  30  de  desembre  de  2014,  menys  l’11  %  de
l’esmentat diferencial

- Sense comissions

- Termini: 10 anys (inclòs un any de carència com a màxim)

3.  En  data  2  d’agost  de  2016,  la  Diputació  de  Barcelona  ha  comunicat  a
l’Ajuntament de Caldes de Montbui que l’entitat bancària Banc Sabadell SA ha
concedit el préstec sol·licitat amb les condicions següents:

- Tipus d’interès: EURIBOR a tres mesos + 0,911
- Sense comissions
- Termini: 10 anys (inclòs un any de carència)
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4.  A banda de la negociació conjunta de condicions per als préstecs que els
ajuntaments sol·liciten, el Programa de Crèdit Local ofereix una subvenció que
vé determinada pel valor actualitzat del cost financer del préstec que determina
la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.   La subvenció es lliura d’una
sola  vegada,  un  mes  després  de  la  signatura  de  l’operació  i  es  destina
exclusivament a l’amortització anticipada del préstec. 

5. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada en
data 29 de setembre de 2016, ha acordat concedir a l’Ajuntament de Caldes de
Montbui una subvenció d’import: 102.177,94 euros.

Es requereix, per a la seva tramitació, que l’Ajuntament aprovi el conveni tipus
de la subvenció amb la Diputació de Barcelona (Annex 1), la minuta de préstec
tipus entre l’entitat bancària i l’Ajuntament (Annex 2) i l’acceptació del préstec i
la subvenció concedida.

6.  D’ acord amb la DA 14 ena del RD-llei  20/2011, de 30 de desembre, de
mesures  urgents  en  matèria  pressupostària,  tributària  i  financera  per  a  la
correcció del dèficit públic, modificada per la DF 31 ena de la Llei 17/2012, de
27  de  desembre,  de  Pressupostos  Generals  de  l’Estat  per  l’any  2013,  de
vigència indefinida, que regula la possibilitat d’endeutament per l’exercici 2016 i
queda redactada de la manera següent:

“Las Entidades Locales y sus entidades dependientes clasificadas en el sector
Administraciones  Públicas,  de  acuerdo  con  la  definición  y  delimitación  del
Sistema Europeo de Cuentas, que liquiden el ejercicio inmediato anterior con
ahorro neto positivo, calculado en la forma que establece el  artículo 53 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  podrán  concertar  nuevas
operaciones  de  crédito  a  largo  plazo  para  la  financiación  de  inversiones,
cuando el volumen total del capital vivo no exceda del 75 % de los ingresos
corrientes liquidados o devengados según las cifras deducidas de los estados
contables consolidados, con sujeción, en su caso, al Texto Refundido de la Ley
Reguladora  de  las  Haciendas  Locales  y  a  la  Normativa  de  Estabilidad
Presupuestaria.

Las  Entidades  Locales  que  tengan  un  volumen  de  endeudamiento  que,
excediendo al  citado en el  párrafo  anterior,  no  supere  al  establecido  en el
artículo  53  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, podrán
concertar  operaciones  de  endeudamiento  previa  autorización  del  órgano
competente que tenga atribuida la tutela financiera de las entidades locales.

Las  entidades  que  presenten  ahorro  neto  negativo  o  un  volumen  de
endeudamiento vivo superior al recogido en el artículo 53 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
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Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, no podrán concertar operaciones de crédito
a largo plazo.

Para la determinación de los ingresos corrientes a computar en el cálculo del
ahorro  neto  y  del  nivel  de  endeudamiento,  se  deducirá  el  importe  de  los
ingresos afectados a operaciones de capital y cualesquiera 
otros  ingresos  extraordinarios  aplicados  a  los  capítulos  1  a  5  que,  por  su
afectación  legal  y/o  carácter  no  recurrente,  no  tienen  la  consideración  de
ingresos ordinarios.

A efectos del cálculo del capital vivo, se considerarán todas las operaciones
vigentes a 31 de diciembre del  año anterior,  incluido el  riesgo deducido de
avales, incrementado, en su caso, en los saldos de operaciones formalizadas
no dispuestos y en el importe de la operación proyectada. En ese importe no
se incluirán los saldos que deban reintegrar las Entidades Locales derivados
de las liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado.

Las Entidades Locales pondrán a disposición de las entidades financieras que
participen  en  sus  procedimientos  para  la  concertación  de  operaciones  de
crédito, el informe de la Intervención local regulado en el apartado 2 del artículo
52 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, en el
que  se  incluirán  los  cálculos  que  acrediten  el  cumplimiento  de  los  límites
citados en los párrafos anteriores y cualesquiera otros ajustes que afecten a la
medición de la capacidad de pago, así como el cumplimiento, en los casos que
resulte de aplicación, de la autorización preceptiva regulada en el artículo 53.5
de la citada norma y en el artículo 20 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,
de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera,  pudiendo  las
entidades  financieras,  en  su  caso,  modificar  o  retirar  sus  ofertas,  una  vez
conocido el contenido del informe.

La liquidació pressupostària de 2015 aprovada, presenta les següents ràtios
financeres, calculades segons la disposició final 31ena de la Llei 17/2012, de
28  de  desembre  de  Pressupostos  Generals  de  l’Estat  per  l’any  2013,
prorrogada pel 2015.

- El deute viu a 31 de desembre de 2015 és de 8.945.976,21 €. Aquesta xifra
inclou  el  saldo  viu  dels  préstecs  a  llarg  termini  (8.461.638,24  €),  el  deute
pendent del lísing de la caldera de biomassa (95.751,47 €), el deute pendent
del lísing de les noves lluminàries (129.604,95 €) i l'ajornament en el preu de
l'expropiació  Sres.  Banús(258.881,55  €).  No  inclou,  l’  import  pendent  de
devolució relatiu a la liquidació negativa de la Participació de Tributs de l’Estat
de l'any 2009 (137.129,00 €).
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-  L'import  dels ingressos corrents de l'exercici  2015 és de  17.348.529,91 €,
calculats  segons  la  disposició  final  31ena  de  la  Llei  17/2012,  de  28  de
desembre de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2013.

S’han deduït els ingressos afectats per operacions de capital corresponents a
contribucions especials (3.850,04 €).

- Ràtio de deute viu a 31 de desembre de 2015 (capital viu / ingressos corrents
liquidats de 2015 x 100), sense operacions projectades és de 51,57%.

- Estalvi net, calculat segons l’article 53 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, és positiu per import de 1.387.157,53 €. El càlcul és el següent:

Capítols de l'1 al 5 de drets reconeguts nets............. 17.352.379,95 €
Capítols 1, 2 i 5 d'obligacions reconegudes netes...  -14.215.029,19 €
Despeses finançades amb romanent de tresoreria
per a despeses generals (corrent)..............................        74.567,12 €
Estalvi brut..................................................................   3.211.917,88 €
Anualitat teòrica d'amortització..................................    1.824.760,35 €
Estalvi net...................................................................   1.387.157,53 €

D’acord amb la disposició final 31ena de la Llei 17/2012, de 28 de desembre de
Pressupostos  Generals  de  l’Estat  per  l’any  2013  pel  càlcul  dels  ingressos
corrents s’han deduït els ingressos afectat per operacions de capital com les
contribucions especials (3.850,04 €).

La ràtio legal de deute viu a 31 de desembre de 2015, amb les operacions de
crèdit projectades al pressupost de 2016, respecte els ingressos corrents de
2015 és del 63,30 % ((8.945.976,21 + 2.034.873,29) / 17.348.529,91 euros).

Per tant, del que es desprèn de les dades anteriors, aquesta entitat està dintre
dels límits legals per poder endeutar-se a l’exercici 2016 segons les dades de
la liquidació de 2015.

7. D’acord amb la Nota informativa del departament d’Economia i Coneixement,
de  21  de  gener  de  2016,  en  relació  als  procediment  en  matèria  de  tutela
financera dels ens locals Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, el règim aplicable
a les operacions de crèdit a llarg termini destinades al finançament de nous
projectes  d’inversió  previstos  al  pressupost  de  2016,  és  el  de  comunicació
degut què la ràtio legal de deute viu a 31 de desembre de 2015 és inferior al 75
per cent, d’acord amb les dades de la liquidació de l’exercici 2015.
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8. L’Ajuntament de Caldes de Montbui, segons el que indica l’article 50 del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, pot concertar l’operació de
préstec vist que es va aprovar definitivament el Pressupost de l’exercici 2016 el
dia 21 de gener de 2016.

9. Durant l’any 2016, l’Ajuntament no ha concertat cap operació d’endeutament.
Per tant l’import acumulat de l’endeutament a llarg termini concertat aquest any
2016, correspon a l’operació que es porta a aprovació, que és de 2.034.873,29
euros.

Aquest  import  és superior  al  10 % dels  recursos ordinaris  previstos  a data
d’avui (17.847.251,32 euros).   L’aprovació d’aquesta operació correspon, per
tant, al Ple de la Corporació segons el que es determina a l’article 52.2 del Text
Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

10.   Segons l’article 52.2 del  TRLRHL, és condició  per  a  la concertació  de
l’operació que l’Ajuntament disposi de capacitat suficient per a fer front a les
obligacions que es deriven de la concertació d’aquest préstec a llarg termini.

D’acord amb l’informe d’intervenció de 28 d’abril  de 2016, aquesta entitat té
capacitat suficient per a fer front a les obligacions que es deriven d’aquesta
operació de crèdit a llarg termini, segons les dades que consten a la liquidació
de 2015 i al pressupost de 2016.

D’acord amb els ingressos corrents liquidats a l’exercici 2015 (17.348.529,91
euros) i l’anualitat teòrica d’amortització de l’exercici 2015, comptant l’operació
de crèdit projectada (1.824.760,35 euros), aquesta entitat presenta una ràtio de
retorn del deute del 10,51 %.

Fonaments de dret

-Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals.

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

-Llei  17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per
2013.

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

-Reial  Decret  17/2014,  de  26  de  desembre,  de  mesures  de  sostenibilitat
financera  de les  comunitats  autònomes i  entitats  locals  i  altres  de caràcter
econòmic.
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-Resolució de 31 de juliol de 2015 que modifica la Resolució de 5 de febrer de
2015, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, en la qual es
defineix  el  principi  de  prudència  financera  aplicable  a  les  operacions
d’endeutament i derivats de les entitats locals, i de les comunitats autònomes
que s’acullin al Fons de Finançament a les Comunitats Autònomes.

-Resolució de 7 de juliol de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política
Financera.

-Resolució  de  l'Ordre  ECF/138/2007,  de  27  d’abril  sobre  procediments  en
matèria de tutela financera dels ens locals

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer.  Aprovar el conveni tipus de la subvenció que la Diputació de Barcelona
concedeix a l’Ajuntament de Caldes de Montbui, que consta en l’Annex 1 de
l’expedient.

Segon.   Aprovar  la  minuta  de  préstec  tipus  a  concertar  entre  el  Banc  de
Sabadell SA i l’Ajuntament de Caldes de Montbui que consta en l’Annex 2 de
l’expedient.

Tercer.  Acceptar l’import de 102.177,94 euros de la subvenció que ha concedit
la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona segons el mètode de càlcul
descrit al Reglament del Programa de Crèdit Local aprovat.

Quart. Acceptar l’import de 2.034.873,29 euros del préstec sol·licitat en el marc
del Programa de Crèdit Local, segons les següents condicions:

- Tipus d’interès: EURIBOR a tres mesos + 0,911
- Sense comissions
- Termini: 10 anys (inclòs un any de carència)

Cinquè.   Determinar  que  la  primera  disposició  del  préstec  equivaldrà  a  la
quantitat  de  la  subvenció  atorgada  i  que  s’haurà  d’ingressar  en  el  compte
corrent que l’Ajuntament de Caldes de Montbui té concertat amb l’entitat Banc
de Sabadell SA, en la data de la signatura efectiva del contracte de préstec.

Sisè.  Determinar que la resta de l’import es disposarà en data 31 de desembre
de 2016 amb un ingrés en el mateix compte corrent.

Setè.  Autoritzar l’alcalde de la Corporació i la secretària general o les persones
en les quals deleguin per a les signatures que siguin necessàries.
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Vuitè. Comunicar aquesta operació, un cop formalitzada, al Departament de la
Vicepresidència  i  d’Economia  i  Hisenda  de  la  Generalitat  de  Catalunya  als
efectes de la Tutela financera dels ens locals de Catalunya. 

Novè.   Comunicar  aquests  acords  a  la  Diputació  de  Barcelona,  a  Banc de
Sabadell SA i a l’Àrea de Serveis Econòmics de l’Ajuntament

8.  APROVAR  PROVISIONALMENT  EL  PLA ESPECIAL  D'EQUIPAMENTS
PRIVATS DE LA FUNDACIÓ PRIVADA RESIDÈNCIA SANTA SUSANNA I
ELEVAR  DILIGENCIAT  L'EXPEDIENT  A  LA  COMISSIÓ  TERRITORIAL
D’URBANISME  DE  BARCELONA  PER  A  LA  SEVA  APROVACIÓ
DEFINITIVA. EXPEDIENT TP402-2016-000003.

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 (8); de CiU (2);
del PSC (2); d'UP CALDES (1) i del PPC (1); i 1 abstenció de SOM CALDES
(1)],             
                        ACORDA:   

Identificació de l’expedient

Expedient TP402-2016-000003 relatiu a l'aprovació provisional del Pla Especial
Urbanístic  (PEU)  d'equipaments  privats  de  la  Fundació  Privada  Residència
Santa Susanna.

Antecedents

1. La Junta de Govern Local, en sessió de data 7 de juny de 2016, va aprovar,
entre altres, l'acord següent:

“Primer.   Aprovar  inicialment  el  Pla  especial  d'equipaments  privats  de  la
Fundació Privada Residència Santa Susanna.

Segon.  Supeditar  l'acord  de  l'aprovació  provisional  corresponent  a  la
presentació d'un text refós, per triplicat i en suport informàtic, que incorpori les
prescripcions següents: 

Primera.-  Atenent  les  disposicions  de  l'article  173  de  la  normativa  del
POUM,  la  normativa  del  PEU  haurà  de  contemplar  la  previsió  de
desmantellament en cas d'incompatibilitat amb qualsevol circumstància
d'interès públic que s'esdevingui amb posterioritat a la seva execució.
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Segona.-  Atenent  les  disposicions  de  l'apartat  9  de  l'article  196  de  la
normativa  del  POUM  caldrà  incorporar  a  la  normativa  del  PEU  el
paràmetre d'ocupació màxima del 10% de la superfície de la parcel·la
aplicable  als  volums  edificatoris  aparents  que  s'hagin  de  situar  més
enllà dels 20 metres de fondària edificable de l'alineació del carrer Font i
Boet. 

Tercera.- Caldrà suprimir l'errada detectada en el redactat de l'article 5 i en
el plànol O-02 en el sentit de substituir "activitats socials" per "activitats
assistencials i terapèutiques".

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

Quart.  Requerir  a  la  Fundació  Privada  Residència  Santa  Susanna  perquè
dipositi, en el termini de 10 dies a comptar des de la recepció de la notificació
d'aquests acords, a la Tresoreria Municipal, com a provisió de fons, la quantitat
de 2.000,00 euros per atendre les despeses que es generin en la tramitació
d'aquest expedient.

Cinquè. Comunicar-ho als interessats.”

2. Aquest acord ha estat exposat al públic, per termini d'UN MES, mitjançant
anunci al DOGC de data 21 de juny de 2016, al BOPB de 27 de juny de 2016,
al Diari Ara de 17 de juny de 2016, al web municipal i al tauler d'anuncis de
l'Ajuntament sense que s'hagi presentat cap al·legació o reclamació.

3. En data 16 de setembre de 2016, el senyor Xavier Blanco Castro, en nom i
representació de la Fundació Privada Residència Santa Susanna, va aportar un
Text refós que incorpora les prescripcions fetes en l'acord d'aprovació inicial del
Pla especial d'equipaments privats de la Fundació Privada Residència Santa
Susanna.

4. En data 14 d'octubre de 2016 l'arquitecte municipal ha emès un informe les
conclusions del qual diuen:

“D’acord amb les consideracions exposades en el cos del present informe, en
termes  generals  es  pot  concloure  que el  text  refós  dona  compliment  a  les
prescripcions  acordades  per  la  Junta  de  Govern  Local  de  l'Ajuntament  de
Caldes de Montbui, en la sessió de 7 de juny de 2016.

De conformitat amb els articles 85.9 del TRLU i 110.2 del RLU, caldrà supeditar
l'acord  de  l'aprovació  definitiva  d'aquest  PEU  a  l'executivitat  de  l'aprovació
definitiva de la modificació puntual del POUM, referida en els apartats 5 i  9
d'aquest informe (Exp. núm. TP202-2014-22).”

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

Text  Refós  de  la  Llei  d’Urbanisme,  aprovat  Decret  Legislatiu  1/2010,  de  3
d’agost i modificat per la Llei 3/2012.

Decret  305/2006,  de 18 de juliol,  pel  qual  s’aprova el  Reglament de la  Llei
d’Urbanisme.

Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament el 18 de
juny de 2009 (DOGC de 17 de juliol de 2009).

De conformitat amb allò que disposa l’article 52.1.c) del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, l’òrgan competent per a l’adopció de l’acord que es proposa és el Ple
Municipal.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer.  Aprovar provisionalment el Pla especial d'equipaments privats de la
Fundació Privada Residència Santa Susanna.

Segon. Elevar diligenciat l'expedient del Pla especial d'equipaments privats de
la  Fundació  Privada  Residència  Santa  Susanna a  la  Comissió  Territorial
d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva.

De conformitat amb els articles 85.9 del TRLU i 110.2 del RLU, caldrà supeditar
l'acord  d'aprovació  definitiva  del  Pla  especial  d'equipaments  privats  de  la
Fundació  Privada  Residència  Santa  Susanna a  l'executivitat  de  l'aprovació
definitiva de la modificació puntual del POUM pel que fa a la implantació de l'ús
de serveis funeraris i delimitació dels equipaments privats. 

9.  DESIGNAR  UNA  NOVA  COMISSIÓ  D'ESTUDI  ENCARREGADA  DE
REDACTAR EL TEXT DE LA MEMÒRIA PER L'ESTABLIMENT DEL SERVEI
DE RECOLLIDA DE DEIXALLES, DE LES FRACCIONS RESTA, ORGÀNICA,
MOBLES,  FIBROCIMENT  I  ALTRES  DE  CALDES  DE  MONTBUI,
EXPEDIENT TC701-2016-000031.

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

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, passo la paraula al regidor Jaume Mauri.»
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Pren la paraula el senyor Mauri:
«Bé, doncs com la majoria sabeu, la comissió té una durada de dos mesos,
més un de prorrogable, aquest mes ens agafava el mes d'agost també, i vam
haver de tancar la comissió sense acabar la feina, però vam deixar la feina
encomanada a un expert tècnic economista, perquè fes la feina, la feina tot
plegat aquesta setmana ja la ha acabat, ens la presenta definitivament aquesta
setmana que ve, i tot seguit convocarem la comissió, o sigui, guardeu-vos un
dia, ja us el comunicarem, però espero que hi puguem assistir-hi tots perquè és
un tema molt interessant.
A la Comissió Informativa ja vaig explicar una mica per on van els números, i
bé, doncs seguirem amb la tasca encomanada per la comissió, gràcies»

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

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [15 vots
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (8); SOM CALDES (1);
CiU (2); del PSC (2); UP CALDES (1) i del PPC (1)],
             

              ACORDA:
Identificació de l’expedient

Expedient TC701-2016-000031 relatiu a l'establiment del servei de recollida de
deixalles,  de  les  fraccions  resta,  orgànica,  mobles,  fibrociment  i  altres de
Caldes de Montbui.

Antecedents

1. El Ple de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, en data 26 de maig de 2016,
va aprovar, entre altres, els acords següents:

“Primer. Designar la comissió d'estudi encarregada de redactar el text de la
memòria per l'establiment del servei de recollida de deixalles, de les fraccions
resta, orgànica, mobles, fibrociment i altres de Caldes de Montbui, que estarà
integrada per:

Membres de la corporació:

1. Jaume Mauri Sala, regidor d'Espais Públics i Sostenibilitat que actuarà com
a president.
2. Isidre Pineda Moncusí, regidor de Cultura i Patrimoni.
3.Vicenç  Personat  Pallarès,  regidor  d'Urbanisme,  Planejament  Territorial  i
Activitats,
4. Maria Pilar Arnar López, regidora d'Habitatge.
5. Alexandra Redondo Ibañez, regidora de Som Caldes
6. Maria Dalmau Xalabarder, regidor de CiU
7. Carla Millan Peñaranda, regidora del PSC
8. Francesc Martínez Boluda, regidor d'UPC
9. Montserrat Romano Bosch, regidora del PPC
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Personal tècnic:

1. Joan Busquets Xambó, cap de l'àrea de Serveis Territorials.
2. Marc Freixa Boixader, tècnic de Medi Ambient
3. Gemma Riera Termes, interventora.
4. Josep Maria Recasens Guinot, tècnic d'administració general
5. Raquel Costa Soler, tècnica de Turisme
6. Olga Peralta Orta, tècnica
7. Jordi Pagès Martínez, arquitecte tècnic
8. Eduard Magrassó Górriz, cap de brigades
9. Jaume Francisco Sans, gerent de GMSSA

Secretari: Vicenç Conejos Sáez

Segon. Fixar el termini de dos mesos perquè la comissió lliuri la memòria del
servei.

Tercer. Comunicar aquest acord als interessats.”

2. Durant el termini atorgat la comissió no ha lliurat la memòria del servei  de
recollida de deixalles,  de les fraccions resta, orgànica,  mobles, fibrociment i
altres de Caldes de Montbui, per la qual cosa s'haurà de declarar el cessament
automàtic dels membres de la comissió i en tot cas nomenar una altra comissió
amb la mateixa finalitat.

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

Fonaments de dret

Article 136 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Declarar el cessament automàtic dels membres de la comissió d'estudi
encarregada de redactar el text de la memòria per a l'establiment del servei de
recollida de deixalles,  de les fraccions resta, orgànica,  mobles, fibrociment i
altres de Caldes de Montbui, per l'incompliment dels terminis previstos per a la
redacció de la memòria.

Segon. Designar una nova comissió d'estudi encarregada de redactar el text de
la  memòria  per  l'establiment  del  servei  de  recollida  de  deixalles,  de  les
fraccions resta, orgànica, mobles, fibrociment i  altres de Caldes de Montbui,
que estarà integrada per:
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Membres de la corporació:

1. Jaume Mauri Sala, regidor d'Espais Públics i Sostenibilitat que actuarà com a
president.
2. Isidre Pineda Moncusí, regidor de Cultura i Patrimoni.
3.Vicenç  Personat  Pallarès,  regidor  d'Urbanisme,  Planejament  Territorial  i
Activitats,
4. Maria Pilar Arnar López, regidora d'Habitatge.
5. Alexandra Redondo Ibañez, regidora de Som Caldes
6. Maria Dalmau Xalabarder, regidor de CiU
7. Carla Millan Peñaranda, regidora del PSC
8. Francesc Martínez Boluda, regidor d'UPC
9. Montserrat Romano Bosch, regidora del PPC

Personal tècnic:

1. Joan Busquets Xambó, cap de l'àrea de Serveis Territorials.
2. Marc Freixa Boixader, tècnic de Medi Ambient
3. Gemma Riera Termes, interventora.
4. Josep Maria Recasens Guinot, tècnic d'administració general
5. Raquel Costa Soler, tècnica de Turisme
6. Olga Peralta Orta, tècnica
7. Jordi Pagès Martínez, arquitecte tècnic
8. Eduard Magrassó Górriz, cap de brigades
9. Jaume Francisco Sans, gerent de GMSSA

Secretari: Vicenç Conejos Sáez

Tercer. Fixar el termini de tres mesos perquè la comissió lliuri la memòria del
servei.

Quart. Comunicar aquest acord als interessats.

10.  DESIGNAR  UNA  NOVA  COMISSIÓ  D'ESTUDI  ENCARREGADA  DE
REDACTAR EL TEXT DE LA MEMÒRIA PER L'ESTABLIMENT DEL SERVEI
D'APARCAMENTS PÚBLICS A CALDES DE MONTBUI, EXPEDIENT TC701-
2016-000032.

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,  l'explicació  que  ha  donat  el  regidor  Jaume  Mauri,  serveix
perfectament també per aquest punt, per tant passem a la votació.
Senyor Martínez Boluda, endavant.»
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Pren la paraula el senyor Martínez:
«Crec que en aquest punt hi ha una petita diferència respecte a l'altre, no? I la
diferència que entenc és que aquest punt està molt relacionat amb el tema del
pàrquing de les Hortes, i tornem al tema del pàrquing de les hortes, sí senyor
Personat, i precisament em referia a vostè, perquè, i li dic amb tot el carinyo, ja
sap que vostè i jo tenim molt bona relació i quan hem de parlar, parlem amb
franquesa,  i  sí  perquè  precisament  llegeixo:  designar  comissió  d'estudi
encarregada de redactar el text establiment de servei d'aparcaments públics a
Caldes, per tant estem anem a analitzar l'establiment i ja estem construint un
servei  públic,  que  no  dic  que  no  sigui  necessari,  mai  he  dit  que  no  sigui
necessari, per suposat que és necessari un servei públic, però a on? Com? Tot
això és el que sempre he posat en dubte.
I  per  què  he  volgut  fer  aquesta  intervenció?  Perquè  sobretot  la  taula  de
contractació, a la qual gràcies per convidar-nos i que vostè sap que he estat
present, hem anat com una bala, hem anat com una bala, no? I ha sigut tot
pim, pam, pim, pam, pim, pam, i això ho hem deixat una mica més a partat,
quan realment és una qüestió que per la taula de contractació per suposat que
era molt important adjudicar la construcció del pàrquing abans de final d'any pel
tema  de la subvenció, per això, sí que és realment molt important i aquesta era
la puntualització que volia fer, moltes gràcies senyor Personat.»

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

Pren la paraula el senyor Personat:
«Gràcies, bona tarda a tots,  bona nit,  bé, això de que és concretament pel
pàrquing de les Hortes, del Sindicat,  això no és cert,  vull  dir,  la gestió dels
pàrquings és global, és tota, i aquest el fem ara, però ja estan en estudi dos
pàrquings més, públics també i ben situats aquí Caldes, no? 
Per tant, no és qüestió del pàrquing del Sindicat, és qüestió del pàrquing de
Caldes, és en general.
Quan al temps de les meses de contractació i tot plegat, home, la feina com
abans es faci, millor, a part de la subvenció, hauré de fer una obertura d'aquí
quinze dies quan la pots fer avui, és perdre quinze dies de temps, per tant si la
podem fer avui l'obertura, la farem avui, no la farem demà, per què? Perquè
com abans fem la feina millor, feina en tenim molta, i si l'anem deixant encara
en tindrem més, per tant és qüestió d'agilitzar-ho. I el temps no arregla res, els
sobres estan tancats i són els mateixos, si  el  temps millores el  sobre o fes
baixar l'oferta o millores l'oferta, doncs dius, deixem-ho una estona més que
maduri com el vi i serà més bo, però no és així, el sobre és el que hi ha, i quan
l'obres és el que hi ha, per tant, si el podem obrir demà, no l'obrirem demà
passat, i gràcies per vindre a la taula, gràcies a tots dos per vindre a veure com
fem això que ja heu vist com funciona, vull dir, molt fàcil.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Senyor Boluda.»
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Pren la paraula el senyor Martínez:
«Em permet acabar,  amb tot  el  carinyo,  amb una frase,  amb una frase de
Ciceró a Catilina en el  Senat Romà que li  va dir:  quos que tandem abutere
senyor  Personat,  patientia  nostra;  fins quan senyor  Personat  abusarà de la
nostre paciència?»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«És una altra cita en llati el que anaves a dir? Bé jo crec que ja han quedat
clares les posicions, i passaríem ara sí a la votació d'aquest punt.» 

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [15 vots
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (8); SOM CALDES (1);
CiU (2); del PSC (2); UP CALDES (1) i del PPC (1)],
             

              ACORDA:
   
Identificació de l’expedient

Expedient TC701-2016-000032 relatiu a l'establiment del servei d'aparcament
públic per satisfer les necessitats d'aparcament del municipi.

Antecedents

1. El Ple de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, en data 26 de maig de 2016,
va aprovar, entre altres, els acords següents:

“Primer. Designar la comissió d'estudi encarregada de redactar el text de la
memòria  per  l'establiment  del  servei  d'aparcaments  públics  a  Caldes  de
Montbui, que estarà integrada per:

Membres de la corporació:

1.  Vicenç  Personat  Pallarès,  regidor  d'Urbanisme,  Planejament  Territorial  i
Activitats, que actuarà com a president.
2. Isidre Pineda Moncusí, regidor de Cultura i Patrimoni.
3. Jaume Mauri Sala, regidor d'Espais Públics i Sostenibilitat.
4. Maria Pilar Arnar López, regidora d'Habitatge.
5. Anna Mata Domènech, regidora de Som Caldes
6. Francesc Coral Prades, regidor de CiU
7. Carla Millan Peñaranda, regidora del PSC
8. Francesc Martínez Boluda, regidor d'UPC
9. Montserrat Romano Bosch, regidora del PPC

Personal tècnic:

1. Joan Busquets Xambó, cap de l'àrea de Serveis Territorials.
2. Manuel Ruiz Sánchez, cap de la Policia Local.
3. Gemma Riera Termes, interventora.
4. Josep Maria Recasens Guinot, tècnic d'administració general
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5. Marc Freixa Boixader, tècnic de Medi Ambient
6. Josep Manel López Pérez, sots inspector de la Policia Local
7. Jordi Pagès Martínez, arquitecte tècnic
8. Raquel Costa Soler, tècnica de Turisme
9. Olga Peralta Orta, tècnica “

Secretari: Vicenç Conejos Sáez

Segon. Fixar el termini de dos mesos perquè la comissió lliuri la memòria del
servei.

Tercer. Comunicar aquest acord als interessats.”

2. Durant el termini atorgat la comissió no ha ha lliurat la memòria del servei per
la qual cosa s'haurà de declarar el cessament automàtic dels membres de la
comissió i en tot cas nomenar una altra comissió amb la mateixa finalitat.

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

Fonaments de dret

Article 136 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Declarar el cessament automàtic dels membres de la comissió  d'estudi
encarregada  de  redactar  el  text  de  la  memòria  per  l'establiment  del  servei
d'aparcaments públics a Caldes de Montbui  per l'incompliment dels terminis
previstos per a la redacció de la memòria.

Segon. Designar una nova comissió d'estudi encarregada de redactar el text de
la  memòria  per  l'establiment  del  servei  d'aparcaments  públics  a  Caldes  de
Montbui, que estarà integrada per:

Membres de la corporació:

1.  Vicenç  Personat  Pallarès,  regidor  d'Urbanisme,  Planejament  Territorial  i
Activitats, que actuarà com a president.
2. Isidre Pineda Moncusí, regidor de Cultura i Patrimoni.
3. Jaume Mauri Sala, regidor d'Espais Públics i Sostenibilitat.
4. Maria Pilar Arnar López, regidora d'Habitatge.
5. Anna Mata Domènech, regidora de Som Caldes
6. Francesc Coral Prades, regidor de CiU
7. Carla Millan Peñaranda, regidora del PSC
8. Francesc Martínez Boluda, regidor d'UPC
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9. Montserrat Romano Bosch, regidora del PPC

Personal tècnic:

1. Joan Busquets Xambó, cap de l'àrea de Serveis Territorials.
2. Manuel Ruiz Sánchez, cap de la Policia Local.
3. Gemma Riera Termes, interventora.
4. Josep Maria Recasens Guinot, tècnic d'administració general
5. Marc Freixa Boixader, tècnic de Medi Ambient
6. Josep Manel López Pérez, sots inspector de la Policia Local
7. Jordi Pagès Martínez, arquitecte tècnic
8. Raquel Costa Soler, tècnica de Turisme
9. Olga Peralta Orta, tècnica

Secretari: Vicenç Conejos Sáez

Tercer. Fixar el termini de tres mesos perquè la comissió lliuri la memòria del
servei.

Quart. Comunicar aquest acord als interessats.

11.  CLASSIFICAR  LES  PROPOSICIONS  PRESENTADES  EN  EL
PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ DE L'OBRA DE CONSTRUCCIÓ D'UN
APARCAMENT  A  LES  HORTES  DE  BAIX  I  LA  URBANITZACIÓ  DE  LA
PLAÇA  DEL  SINDICAT  DE  CALDES  DE  MONTBUI,  I  REQUERIR  A
L'EMPRESA PROPOSADA  COM ADJUDICATÀRIA,  LA DOCUMENTACIÓ
CORRESPONENT. EXPEDIENT TC104-2015-000063.

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 sobre aquest  punt? Molt  bé,  comencem per  la
senyora Romano, endavant.»

Pren la paraula la senyora Romano:
«Gràcies senyor alcalde, bé en aquest punt, com bé a dit el company d'Units
per Caldes nosaltres hem assistit a les meses de contractació, hem vist que tot
va molt ràpid, això sí que ho hem pogut veure, però bé, és la manera, entenem
que s'ha fet tot correcte, no tenim res a dir en el procediment, però sí que ens
agradaria deixar constància que l'empresa que ha guanyat està símplement a
4.000 euros d'una baixa temerària, està sobre la Llei, no hi ha cap problema,
però nosaltres ens plantegem si de vegades al més econòmic acaba sent el
més car. Per tant, seguirem de prop, perquè són molt pocs diners davant una
baixa  temerària,  i  entenem  que  tots  plegats  hi  hem  d'estar  molt  al  dia  i
controlant a veure com es fan les coses i que es faci tot tal com toca, gràcies.»
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Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, senyor Martínez Boluda.»

Pren la paraula el senyor Martínez:
«Una mica en el mateix sentit, és a dir, el pressupost inicial era de 2.469.000
més IVA, s'ha adjudicat o s'adjudicarà previsiblement per 2.022.000 euros a
l'empresa Vias que és una empresa filial d'ACS, realment és una baixa d'un
18%,  és  molt,  és  molt,  amb  les  persones  que  he  pogut  parlar  del  tema
consideren que és una aposta extremadament arriscada, molt arriscada, i ho
haurem de veure, és cert que no podem fer res, en el sentit aquest, vull dir està
dintre la Llei, però s'hi haurà d'estar a sobre, gràcies.»

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

Pren la paraula la senyora Redondo:
«Bé,  nosaltres  manifestar  el  nostre  vot  en  contra  com  a  tots  els  temes
relacionats amb el pàrquing de les Hortes.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, passo la paraula al regidor Vicenç Personat.»

Pren la paraula el senyor Personat:
«Bé,  és  cert  que la  baixa  ha sigut  important,  però  quan a baixa  temerària
evidentment amb el plec de condicions no estava estipulat el que és la baixa
temerària, hi ha una Llei que regula les baixes temeràries que és un 10% de la
mitjana, i per tant estem per sobre, per tant, és un risc que podem corre? 
No ho sé, vull dir, l'empresa tenen uns controls i tenen una sèrie d'informes i
uns compliments que garanteixen aquestes feines, no? Per un costat.
Per un altre costat la baixa del 18% és una baixa important, evidentment que sí,
però hem tingut altres adjudicacions que han estat més importants les baixes
encara que aquesta del 18%, passa que no ha estat tan temerària o potser no
tant arran de la temeritat.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, doncs passarem a la votació.»   

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per  majoria simple dels presents [8
vots favorables dels membres del grup municipal d’ERC (8); 1 vot en contra de
SOM CALDES (1); i 6 abstencions de CiU (2); del PSC (2); d'UP CALDES (1) i
del PPC (1)],
             

              ACORDA:
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Identificació de l’expedient

Expedient TC104-2015-000063 relatiu al requeriment de documentació per a la
contractació de les obres “Aparcament a les Hortes de Baix i urbanització de la
plaça del Sindicat. Fase I”, a Caldes de Montbui. 

Antecedents

1. En data 30 de juny de 2016 el Ple de l'Ajuntament va aprovar el Plec de
clàusules  administratives  particulars  del  contracte  de  l'obra  anomenada
“Aparcament a les Hortes de Baix i urbanització de la plaça del Sindicat. Fase I”
a  Caldes de Montbui, amb un pressupost  total  de  licitació  de  2.469.473,78
euros, més 518.589,49 euros d'IVA, per donar un total de 2.988.063,27 euros.

2. El present contracte s’ha licitat per procediment obert i tramitació ordinària.

3.  En data 14 d'octubre de 2016 l'arquitecte municipal  ha emès el  següent
informe en relació amb les ofertes vàlidament presentades:

“INFORME TÈCNIC

Objecte

El Ple de l'Ajuntament en sessió de data 30 de juny de 2016, va acordar el Plec de
clàusules administratives particulars (PCAP) aplicable a la contractació de l'obra de
construcció  de  l'aparcament  a  les  Hortes  de  Baix  i  urbanització  de  la  plaça  del
Sindicat, Fase I, de Caldes de Montbui.

L’objecte de l’informe és valorar la documentació tècnica incorporada al SOBRE NÚM.
2  “Documentació  justificativa  dels  criteris  de  justificació  automàtica  per  a  la
contractació  de  l'obra  de  construcció  de  l'aparcament  a  les  Hortes  de  Baix  i
urbanització de la plaça del Sindicat, Fase I". D’acord amb la clàusula quinzena del
PCAP, en aquest sobre s’hi inclouran aquells documents que siguin necessaris per a
la valoració dels criteris de justificació automàtica, en particular els següents:

1. Oferta econòmica
2. Termini de garantia de les obres

Finalment es procedeix a la valoració global de les ofertes tot incorporant la valoració
dels criteris que depenen d’un judici de valor (SOBRE NÚM. 3).

Ofertes presentades

Per aquest contracte d’obres s’han presentat les següents empreses:
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oferta   Concursant

1 UTE: VOPI 4, SA – CERTIS OBRES I SERVEIS
2 XAVIER ALSINA, SA
3 UTE: BIGAS GRUP, SLU – RIGEL OVER, SL.

4
ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SA – COMSA, 
SAU

5 VIAS Y CONSTRUCCIONES, SA

Ofertes acceptades

Un  cop  l’Ajuntament  ha  comprovat  la  documentació  administrativa  corresponent
(SOBRE NÚM. 1) la Mesa de Contractació, reunida els dies 5 de setembre de 2016 i
12  de  setembre  de  2016,  acorda  que  totes  les  empreses  licitadores  d'aquest
procediment de contractació reuneixen tots els requisits establerts al PCAP. 

Conseqüentment, les empreses que finalment es valoren als efectes d'aquest informe,
amb les corresponents ofertes econòmiques, són les següents:

oferta 
nº concursant

preu ofertat
IVA exclòs

1 UTE: VOPI 4, SA – CERTIS OBRES I SERVEIS 2.349.210,41
2 XAVIER ALSINA, SA 2.346.000,00

3 UTE: BIGAS GRUP, SLU – RIGEL OVER, SL. 2.273.116,76

4
ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SA – COMSA, 
SAU 2.219.069,14

5 VIAS Y CONSTRUCCIONES, SA 2.022.022,02

A)           CRITERIS D’AVALUACIÓ AUTOMÀTICA (sobre 2)
Tipus de licitació  

El tipus de licitació establert al plec de clàusules que serveix de base a l’adjudicació es
de  2.469.473,78  euros,  dos  milions  quatre-cents  seixanta-nou  mil  quatre-cents
setanta-tres, amb setanta-vuit cèntims d’euro (IVA exclòs).

Oferta mitja

Considerant la totalitat de les ofertes acceptades, resulta que l’oferta mitja assoleix la
quantitat de 2.241.883,67 € (IVA exclòs), i la baixa mitja es del 9,21 %

Ofertes amb valors anormals o desproporcionats

Per a la consideració d'ofertes amb de valors anormals o desproporcionats, la clàusula
dinovena del PCAP es remet al Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
aprovat  per  Reial  Decret  3/2011  (TRLCSP)  i  al  Reglament  general  de  la  Llei  de
contractes  de  les  administracions  públiques,  aprovat  pel  Reial  Decret  1098/2001
(RGLCAP),  i  no  estableix  cap criteri  específic  per  a  la  consideració  d'ofertes amb
valors  anormals  o  desproporcionats.  Així  doncs,  cal  entendre  que  el  caràcter
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desproporcionat o anormal de les ofertes es determinarà en funció dels paràmetres de
l’article 152 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial
Decret  3/2011  (TRLCSP).  L’apartat  2  d’aquest  article  estableix  que  quan  per  a
l’adjudicació s’hagi de considerar més d’un criteri de valoració, es podran indicar als
plecs  els  límits  que permetin  apreciar,  en els  seu cas,  si  la  proposició  no pot  ser
acomplerta com a conseqüència d’una oferta desproporcionada o anormal. En aquest
sentit val a dir que no s’expressa en els plecs cap paràmetre objectiu en funció del
qual es pugui apreciar la inclusió de valors anormals o desproporcionats, per la qual
cosa no s’han considerat ofertes amb valors anormals o desproporcionats.

En el quadre següent s'indiquen les baixes de cada licitant en relació amb el preu de
licitació:

oferta
nº

Preu ofertat  % baixa

1 2.349.210,41 4,8700
2 2.346.000,00 5,0000
3 2.273.116,76 7,9514
4 2.219.069,14 10,1400
5 2.022.022,02 18,1193

A títol informatiu val a dir que l'oferta número 5, amb un import de 2.022.022,02 euros,
representa una baixa del 18,11% en relació amb el preu de licitació i alhora una baixa
del  9,81%  en  relació  amb  l'oferta  mitja.  En  aquest  sentit  val  a  dir  que  aquest
percentatge també és inferior al que estableix l'article 85.4 del  RGLCAP (10% de la
mitjana aritmètica de les ofertes presentades en cas que hi concorrin quatre licitadors
o més) alhora d'apreciar les ofertes que es puguin considerar desproporcionades o
temeràries.

A.1 Barem de puntuació pel que fa a la proposta econòmica (55 punts)

Segons els criteris del Plec de clàusules, s’adjudicaran els 55 punts a la millor oferta
econòmica  i  0  punts  a  qui  s'ajusti  al  preu  de  licitació.  La  resta  es  valoraran
proporcionalment. En cap cas es podrà superar el preu de licitació. 

L’oferta número 5 presentada per VIAS Y CONSTRUCCIONES, SA, amb un import de
2.022.022,02 euros,  atès que és la  que presenta la  millor  oferta econòmica,  se li
atorgarà la màxima puntuació (55 punts).

L'oferta número 5 i el pressupost de licitació seran les bases proporcionals per a les
operacions que segueixen:

            (2.469.473,78 - A) x 55
     ------------------------------------------ = punts de l'oferta econòmica

                (2.469.473,78 – 2.022.022,02)

Essent A: Cadascuna de les diferents ofertes econòmiques

D’aquesta operació obtindrem la puntuació de les empreses, proporcionalment a les
corresponents baixes ofertades. 
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A.2 Barem de  puntuació pel  que  fa  al  termini  de  garantia  de les obres  (5
punts)

Segons els criteris del Plec de clàusules s’atorgaran 5 punts a l'oferta que presenti
l'ampliació més gran del termini de garantia i 0 al que s'ajusti al contemplat en el Plec.
La resta es valoraran proporcionalment. Tanmateix, estableix que el termini màxim de
garantia que es valorarà és de 5 anys (60 mesos).

En el quadre següent s’indiquen les proposicions de cada licitant:

oferta
nº

termini de garantia
en mesos

 ampliació del termini
en mesos  

1 60 48
2 60 48
3 72 60
4 72 60
5 72 60

Considerant les proposicions de cada licitant, atès que el termini màxim de garantia
que es valora són 5 anys (60 mesos), correspon atorgar a totes les ofertes la màxima
puntuació (5 punts).

B)           CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR (sobre 3)

D’acord amb la clàusula quinzena del PCAP en el sobre núm. 3 s’hi inclouran aquells
documents que siguin necessaris per a la valoració dels criteris que depenguin d’un
judici de valor, en particular els següents:

2. Memòria justificativa del procés d'execució (25 punts)

1.1 Descripció del procés d'execució (10 punts)
1.2 Punts crítics de l'obra (8 punts)
1.3 Minimització d'interferències (4 punts)
1.4 Memòria descriptiva del procés de posada en marxa (3 punts)

2 Planificació de les obres (12 punts)

2.1 Pla d'obres (8 punts)
2.2 Proposta del termini de les obres (4 punts)

3 Propostes de gestió ambiental (3 punts)

3.1 Propostes  per  reduir  l'impacte  de  l'obra  sobre  l'entorn  i  mesures  
correctores dels impactes negatius detectats 

3.2 Propostes  per  a  la  recuperació  de  materials  i  l'aportació  de  
materials procedents de processos de recuperació

3.3 Propostes  per  a  la  recuperació  del  consum energètic  i  per  l'estalvi  
d'aigua a l'obra
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3.4 Propostes  de  gestió  de  residus,  per  la  seva  inclusió  en  el  pla  
corresponent.

Les diferents ofertes ja  van ser valorades prèviament  i  acordades per la Mesa de
Contractació corresponent  reunida el  dia 7 d'octubre de 2016,  per la qual cosa es
reprodueixen íntegrament en la valoració final amb les puntuacions següents:

oferta nº concursant puntuació

1 UTE: VOPI 4, SA – CERTIS OBRES I SERVEIS 31,00
2 XAVIER ALSINA, SA 23,00
3 UTE: BIGAS GRUP, SLU – RIGEL OVER, SL 25,00

4
ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SA – 
COMSA, SAU 31,00

5 VIAS Y CONSTRUCCIONES, SA 29,00

Conclusions

Efectuades les valoracions segons els criteris explicitats en els paràgrafs anteriors,
han  resultat  les  puntuacions  que  es  recullen  en  el  quadre  adjunt,  resultant  per  a
l’oferta més valorada una puntuació de 89,00 punts.

Com  a  conseqüència,  el  tècnic  que  subscriu  proposa  a  l'Òrgan  de  Contractació
l’adjudicació del  contracte de l'obra de construcció de l'aparcament a les Hortes de
Baix i urbanització de la plaça del Sindicat, Fase I, de Caldes de Montbui, a l’oferta
núm.  5,  presentada  per  VIAS  Y  CONSTRUCCIONES,  SA,  amb  un  import  de
2.022.022,02 €, IVA exclòs, per haver estat la que més puntuació ha assolit segons els
criteris de valoració del Plec de clàusules administratives particulars corresponent.

S’hauran d’incorporar al contracte les millores i propostes ofertades, que resultaran
d’obligat compliment per al contractista adjudicatari.”

4. La mesa de contractació s'ha reunit el dia 17 d'octubre de 2016 i ha acordat
proposar  a  l'òrgan  de  contractació  l'adjudicació  del  contracte  a  VIAS  Y
CONSTRUCCIONES,  SA per  haver  estat  l'oferta  millor  valorada.  Abans  de
l'adjudicació del contracte s'haurà de requerir la documentació prevista en la
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clàusula  24  del  plec  de  clàusules  administratives  que  s'apliquen  a  aquest
contracte.

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

Fonaments de dret

Article 151.2 del 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. Classificar per ordre decreixent les proposicions presentades:

1 VIAS Y CONSTRUCCIONES, SA 89,00

2 ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SA – COMSA, SAU 66,78

3 UTE: BIGAS GRUP, SLU – RIGEL OVER, SL 54,14

4 UTE: VOPI 4, SA – CERTIS OBRES I SERVEIS 50,78

5 XAVIER ALSINA, SA 43,18

Segon.  Requerir a VIAS Y CONSTRUCCIONES, SA,  perquè en el termini de
DEU dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en que hagués rebut el
present requeriment, presenti la següent documentació: 

a) La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI o
document que el substitueixi. Quan no actuï en nom propi o es tracti de societat
o  persona  jurídica,  a  més  del  seu  DNI,  haurà  d’aportar  l’escriptura  de
nomenament  de  càrrec  social  o  bé  el  poder  notarial  per  representar  a  la
persona o entitat,  i  l'escriptura de constitució o d’adaptació,  si  escau, de la
societat o entitat i/o aquella en què consti el darrer objecte social vigent, en el
que  hauran  d’estar  compreses  les  prestacions  objecte  del  contracte.  Així
mateix,  els actes i  acords continguts en les escriptures abans assenyalades
hauran d’estar inscrits en el corresponent Registre quan l’esmentada inscripció
els sigui  exigible.  En el  cas que no ho fos, la capacitat  d’obrar s’acreditarà
mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acte fundacional,
inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial.

Les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea hauran
d’acreditar  la  seva  capacitat  d’obrar,  en  els  termes d’allò  que disposen els
articles 58 i 72 del TRLCSP, mitjançant la inscripció en els registres comercials
o professionals que s’estableixen a l’annex I del RGLCAP. 
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La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres s’acreditarà de
conformitat amb el que disposen els articles 55 i 72 del TRLCSP.

b) La documentació acreditativa de trobar-se al corrent en el compliment de les
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i autoritzi a l’òrgan de
contractació  a  obtenir  de  forma  directe  l’acreditació  d’aquestes  dades  i de
disposar  efectivament  els  mitjans  que  s’hagués  compromès  a  dedicar  o
adscriure a l’execució del contracte conforme l’article 64.2 TRLCSP 

c) La documentació acreditativa d’haver constituït la garantia definitiva que sigui
procedent.

Tercer.  Fer  constar  expressament  que  de  no  complir-se  íntegrament  el
requeriment  de l’apartat  anterior  en el  termini  assenyalat,  s’entendrà que el
licitador  ha  retirat  la  seva  oferta  i  per  tant,  es  procedirà  a  requerir  la
documentació ressenyada a l’apartat Segon al següent licitador, d’acord amb
l’ordre en el qual han quedat classificades les ofertes.

12. DONAR COMPTE DE L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, EN
LA SESSIÓ DE 20 DE SETEMBRE DE 2016, PEL QUAL ES VA RESOLDRE
APROVAR LES LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST DE 2017 DE
L'AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI. EXPEDIENT NÚM. 74/2016.

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

No hi ha intervencions.

En  conseqüència  el  Ple  de  l’Ajuntament,  per  unanimitat  dels  presents  [15
membres dels grups municipals d’ERC (8); de SOM CALDES (1); de CiU (2);
del PSC (2); d'UP CALDES (1) i del PPC (1)], resta assabentat del següent:  
   
Identificació de l’expedient

Expedient número 74/2016 de l’Àrea Econòmica, corresponent a l’aprovació de
les Línies Fonamentals del Pressupost de 2017 de l’Ajuntament de Caldes de
Montbui.

Antecedents i Fonaments de dret

1. La Junta de Govern Local, en la sessió del dia 20 de setembre de 2016, va
acordar  aprovar  les  Línies  Fonamentals  del  Pressupost  de  2017  de
l’Ajuntament de Caldes de Montbui, el contingut del qual es transcriu literalment
a continuació:
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“ Identificació de l’expedient

Expedient  número 68/2016 de l’Àrea Econòmica,  corresponent  a l’aprovació de les
Línies Fonamentals del Pressupost de 2017 de l’Ajuntament de Caldes de Montbui.

Antecedents i Fonaments de dret 

1.  L’article  15  de  l'Ordre  HAP/2105/2012,  d'  1  d'octubre,  modificat  per  l’Ordre
HAP/2082/2014, de 7 de novembre,  que desenvolupa de la Llei Orgànica 2/2012, de
27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera estableix que:

“ Amb caràcter anual es remetrà la informació següent:

1. Abans del 15 de setembre de cada any:

Les línies fonamentals dels pressupostos per a l’exercici següent, amb inclusió de tota
la informació necessària de conformitat amb la normativa europea i, almenys, la infor-
mació següent:

a) Definició de les principals polítiques que inspiren el pressupost, amb indicació de
les mesures d’ingressos i despeses en què es basen.
b) Saldos pressupostaris i explicació de la seva adequació a l’objectiu d’estabilitat fi-
xat. Tota la informació complementària que permeti relacionar el saldo resultant dels
ingressos i les despeses del pressupost amb la capacitat i necessitat de finançament
calculada d’acord amb normes del sistema europeu de comptes.

c) Informació sobre els ingressos previstos en el projecte de pressupostos, tant pel
que fa als recursos del sistema de finançament subjectes a lliuraments a compte i la li-
quidació posterior com a la resta d’ingressos en les seves principals rúbriques.

d) Informació sobre les dotacions de despeses contingudes en el projecte de pressu-
post i les seves evolucions respecte a l’exercici precedent.

e) Modificacions significatives en els criteris de pressupostació que permetin una com-
parativa homogènia amb l’exercici precedent.
f) Informació sobre les diferències existents en els objectius i les previsions, així com
en les mesures o la resta de variables considerades per elaborar les línies fonamen-
tals dels pressupostos de l’exercici següent, en relació amb les utilitzades per elaborar
el pla pressupostari a mitjà termini que estableix l’article 6. En cas que es produeixin
aquestes diferències, cal procedir a remetre la informació actualitzada relativa al pla
pressupostari esmentat.

g) L’estat de previsió de moviment i situació del deute.

h) L’informe de la intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat i del
límit de deute.

....”

2.  El  Ministeri  d’Hisenda i  Administracions  Públiques  admet  la  remissió  d’aquestes
dades fins el dia 14 de setembre de 2016.
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3. Vist l’informe de la intervenció municipal.

Resolució

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

PROPOSTA D’ACORD

Primer.  Aprovar  les  Línies  Fonamentals  del  pressupost  de  l'exercici  2017  de
l'Ajuntament  de Caldes  de Montbui  que  consten  a  l'expedient  administratiu  com a
annex 1.

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

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament resta assabent de l'acord següent: 

Únic. Restar assabentats de l’acord de la Junta de Govern Local, en la sessió
del dia 20 de setembre de 2016, pel qual es va resoldre aprovar les Línies
Fonamentals del Pressupost de 2017 de l’Ajuntament de Caldes de Montbui. 
 

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

Des del número 468, de data 19 de setembre de 2016, fins al número 528, de
data 5 d'octubre de 2016.

No hi ha intervencions.

14. MOCIONS D'URGÈNCIA

14.1  MOCIÓ  QUE  PRESENTEN  ELS  GRUPS  MUNICIPALS  D'ERC,  SOM
CALDES I CIU AL PLE DE L'AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI, EN
DEFENSA  DE  LA  TITULARITAT  CATALANA  DE  LES  VIES  QUE  ES
CONTRUIEIXEN  AL  VALLÈS.  EXPEDIENT  NÚM.  AA002-2016-000013
D'ALCALDIA.

L’alcalde llegeix literalment la moció.

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Passem doncs la paraula ara als portaveus dels diferents grups, de més a
menys  representació.  En  nom d'Esquerra  Republicana,  passo  la  paraula  al
regidor Jaume Mauri.»
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Pren la paraula el senyor Mauri:
«Gràcies  senyor  alcalde,  com  aquells  que  tenen  una  mica  de  memòria
històrica, el nostre grup d'Esquerra Republicana sempre ha estat en contra del
desplegament del quart cinturó, per uns motius de preservació del territori, per
uns motius d'eficiència i optimització de les vies ja existents, i sobretot, perquè
creiem que la mobilitat, ja ho creiem en aquella època, ja ho dèiem en aquella
època, la mobilitat s'hauria de potenciar a través de mitjans de transport com
per exemple el tren o en el cas nostre podria ser el tren lleuger.
El temps ens ha donat la raó, el temps ens dóna la raó malauradament, vull dir,
perquè ara totes les administracions públiques, grans ciutats i la majoria dels
governs que tenen un mínim sentit comú i sensatesa, tenen a sobre un greu
problema  de  contaminació.  Vull  dir,  les  grans  ciutats  com  per  exemple
Barcelona, ja no saben, be estan desplegant tota una bateria de propostes, ja
no només d'aquest  govern,  sinó d'altres governs anteriors,  per  penalitzar  el
transport amb vehicles privats, o sigui la crema de combustible, i potenciar el
transport col·lectiu amb sobretot, amb vehicles com per exemple el tren, trens
que malauradament no donen el  servei  que haurien de donar en l'actualitat
perquè tots hem sabut aquest estiu quines aventures i quines desgràcies han
hagut de patir molts viatgers amb els trens de rodalies. Fet que constata i que
totes  les  administracions  fa  només  un  dia  es  van  reunir  al  Palau  de  la
Generalitat per demanar el traspàs de rodalies per poder donar un servei com
es mereix  els  ciutadans d'aquest  país,  com per  exemple,  van posar  com a
model de gestió els ferrocarrils de la Generalitat.
Això del quart cinturó, evidentment, gràcies a totes les lluites que hi ha hagut de
plataformes i de ciutadania organitzada, ho hem anat aturant, també gràcies a
tots aquells partits polítics que en contra de la corrent generalitzada en aquella
època,  no  s'han mogut  de  posició.  Avui  estem en una  situació  en  què cal
aprovar  aquesta  moció,  no  només  pel  contingut  de  la  lletra,  sinó  per
conviccions de la salut i  del futur de les generacions actuals i  de les noves
generacions.
Sapigueu que aquest any hi ha hagut uns 3.500 morts que se sap que ha sigut
per  afectacions  respiratòries  provocades  per  la  contaminació,  per  tant,  que
actualment es digui que no es prima per una carretera amb doble circulació, de
doble sentit de circulació, perquè circulin més cotxes, sinó que es prima per un
model de mobilitat sostenible, no deixa de ser una bona noticia, sinó que és
una necessitat imperiosa.
I  aprofito que tinc la paraula per dir-li  al  senyor Martínez Boluda: o opus et
tribus cuarem, i nosaltres aquest que treballem, som nosaltres, mentre altres
miren, gràcies.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies,  per  Convergència  i  Unió,  disculpeu,  per  Som  Caldes,  passo  la
paraula a la regidora Sandra Redondo.»

53



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

Pren la paraula la senyora Redondo:
«Nosaltres hem presentat també aquesta moció, no ens volem repetir amb els
arguments tant com el que s'han dit el senyor Mauri com de la moció en sí,
símplement  destacar  que  creiem que  és  molt  important  que  es  transmetin
aquestes competències, perquè d'aquesta manera podem triar la mobilitat, les
comarques afectades pel quart cinturó, podrem triar la mobilitat que volem amb
els criteris de sostenibilitat que abans es comentaven, i per això l'hem presentat
i votarem a favor.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, ara sí, senyor Coral.»

Pren la paraula el senyor Coral:
«Gràcies, també creiem que cal repensar aquest quart cinturó, ara anomenat
autovia orbital de Barcelona B40 tram Terrassa Granollers, així és com, és la
nomenclatura que utilitza l'estat Espanyol per licitar aquest projecte. Per tant
creiem que  s'ha  de  repensar  i  al  mateix  temps  repensar  aquest  model  de
mobilitat quin ha de ser. 
Per tant estem d'acord en aturar aquesta licitació,  i  després, doncs tot  això
relacionat amb aquest conflicte de competències que és un problema endèmic
del país, és a dir, competències com les de mobilitat i infraestructures com molt
bé s'ha llegit a la moció, són competències que el propi Estatut de Catalunya
preveu pel país, el que passa que no tenim les competències plenes i aquesta
moció defensa justament això també; demanar al govern que demani al mateix
temps a l'estat Espanyol doncs el trasllat d'aquestes competències per poder
doncs  això,  en  aquest  cas  declarar  de  titularitat  Catalana  les  vies  que  es
construeixin al Vallès. Tot i així,  nosaltres, com és sabut, i amb altres grups
d'aquest  Consistori  creiem que més enllà  de demanar la  titularitat  Catalana
d'aquestes vies, segurament la Via i el Camí és un Estat Propi on llavors no
caldrà demanar res i totes les vies seran de titularitat Catalana, gràcies.»

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

Pren la paraula el senyor Ortega:
«Gràcies senyor alcalde, bona nit de nou, bé, primer no voldria amb la meva
intervenció ofendre a ningú, i  si  ho faig,  no era la meva intenció,  i  per tant
demano disculpes per avançat. Però és que a mi em fa molta mandra aprovar
el quart cinturó ja, es que em fa molta mandra, i potser el problema el tinc jo,
eh? Perquè porto aquí, massa temps, quinze anys parlant del quart cinturó, i
ara modifiquem el tram, i ara una moció perquè no afecti a Caldes i sí a Palau, i
és que em fa molta mandra, i jo per tant no entraré en valorar aquesta titularitat
d'aquestes vies, ens abstindrem.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, senyor Boluda, no? Senyora Romano.»
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Pren la paraula la senyora Romano:
«Gràcies  senyor  alcalde,  bé,  nosaltres  en  aquesta  moció,  com  podran
entendre, votarem en contra perquè no compartim el que hi ha el negre sobre
blanc, sí que voldríem dir-li al senyor Mauri que ens alegrem que vostè pateixi
per la sostenibilitat i pel futur de les nostres generacions i del seu país, però
ens agradaria que això també ho prengués el nostre Ajuntament i vostè com a
regidor de serveis, doncs vostè també podria començar a plantejar-se una flota
de  vehicles  elèctrics,  vostè  també  podria  plantejar-se  la  recollida  d'aigües
pluvials en els edificis municipals, per exemple, si realment el que li preocupa
és el futur del seu país.
A nosaltres també ens preocupa, i tampoc entenem que si aquestes vies són
de titularitat Catalana doncs siguin més sostenibles, tampoc ho entenem així,
per tant el nostre vot serà en contra, gràcies.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, doncs passem a la votació.»    
       
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per  majoria absoluta dels presents
[11 vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (8); de SOM
CALDES (1) i de CiU (2); 3 abstencions del PSC (2) i d'UP CALDES (1) i 1 vot
en contra del PPC (1)], ACORDA aprovar la moció, essent aquesta la següent:

     
«Atès que el govern en funcions de l’Estat espanyol va publicar el passat 25 de
juny la licitació de l’estudi informatiu de la  Autovia Orbital de Barcelona B-40,
tramo  Terrassa-Granollers (enllaç  AP-7/C-60),  popularment  coneguda  com
quart cinturó, amb l’objectiu de “definir y comparar las diferentes alternativas de
trazado, de conexión y de explotación para el tramo de autovía considerado, a
efectos  de  que  el  estudio  informativo  sirva  de  base  al  expediente  de
información pública y al trámite de evaluación de impacto ambiental, con objeto
de poder seleccionar la alternativa más adecuada” amb un cost de gairebé 1,9
milions d’euros.
Atès  que  l’estudi  informatiu  que  es  licita  comprèn  únicament  territori  de
Catalunya  i  que,  malgrat  connectar  vies  de  caràcter  interregional  i  de
competència estatal, compleix funcions intercomarcals de mobilitat a la regió
metropolitana de Barcelona.

Atès que el Govern de la Generalitat de Catalunya ha reclamat públicament
mitjançant comunicat de premsa del Departament de Territori i Sostenibilitat de
data 28 de juny “que sigui Catalunya qui defineixi les mesures necessàries per
a resoldre la mobilitat entre el Vallès Occidental i el Vallès Oriental”.

Atès que el Departament de Territori i Sostenibilitat amb data 2 d’agost de 2016
ha licitat l’assistència tècnica per a la redacció del Pla específic de mobilitat al
Vallès, amb la participació del propi Govern, dels Ajuntaments,  de ciutadans i
de  representants  de  la  societat  civil  que  analitzarà  la  funcionalitat  de  les
infraestructures viàries i ferroviàries existents i servirà per determinar i planificar
com hauran de ser en el futur.
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Atès  que  el  vigent  Estatut  de  Catalunya  diu  al  seu  article  48  “Mobilitat  i
seguretat viària”,  punt 1, “Els poders públics han de promoure polítiques de
transport i de comunicació basades en criteris de sostenibilitat, que fomentin la
utilització del transport públic i la millora de la mobilitat...”.

Atès que el vigent Estatut de Catalunya diu al seu article 140 “Infraestructures
del transport i  de les comunicacions”, punt 5, “Correspon a la Generalitat la
competència exclusiva sobre la seva xarxa viària en tot  l’àmbit  territorial  de
Catalunya,  i  també  la  participació  en  la  gestió  de  la  xarxa  de  l’Estat  a
Catalunya,  d’acord  amb  el  que  estableix  la  normativa  estatal.  Aquesta
competència  inclou  en  tot  cas:  a)  L’ordenació,  la  planificació  i  la  gestió
integrada de la xarxa viària de Catalunya. b) El règim jurídic i financer de tots
els  elements  de  la  xarxa  viària  dels  quals  és  titular  la  Generalitat.  c)  La
connectivitat dels elements que integren la xarxa viària de Catalunya entre ells
o amb altres infraestructures del transport o altres xarxes.”

Atès que la necessitat de la via amb la funcionalitat de descongestionar els
trànsits des de la frontera francesa cap al centre d’una banda i d’una altra cap
al  llevant  i  sud  peninsulars,  i  a  l’inrevés,  al  seu  pas  per  la  conurbació  de
Barcelona  no  està  fefaentment  acreditada  -com reiteradament  ha  posat  de
manifest,  entre  altres,  la  Campanya  Contra  el  Quart  Cinturó  des de 1992-,
sobretot  des  de  l’entrada  en  funcionament  de  l’Eix  Transversal  pel  que  es
refereix al corredor central i per la inexistència de previsió per a la construcció
del  corredor  litoral  des  de  la  frontera  fins  a  Granollers  ni  d’Abrera  cap  a
Tarragona  i  més  enllà  i  encara  menys  quan  estan  a  punt  de  caducar  les
concessions de l’autopista de peatge AP-7.

Atès que el vigent Pla Territorial Metropolità de Barcelona proposa un traçat
indicatiu, però recull també un conjunt de traçats alternatius que van aparèixer
en el procés de consulta pública que cal estudiar en els informes previs.

Atesa  la  necessitat  que  es  resolguin  els  problemes  de  mobilitat  al  nostre
municipi  i,  en  general,  al  Vallès,  en  benefici  de  la  mobilitat  de  persones  i
mercaderies amb origen i destí majoritàriament a la mateixa comarca o a les
comarques veïnes.

Per  tots  aquests  motius,  els  grups  municipals  d’ERC,  de  CiU  i  de  SOM
CALDES  a  l’Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui,  proposen  l’adopció  dels
següents

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Instar al Govern de l'Estat Espanyol a anul·lar la licitació de la redacció
de l’estudi informatiu de la B-40 (Tram Terrassa-Granollers).
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Segon.  Instar  el  Govern de la  Generalitat  de Catalunya a fer les oportunes
accions polítiques i jurídiques per aturar la licitació de l’estudi informatiu de la
Autovia Orbital  de Barcelona B-40, tram Terrassa-Granollers (enllaç AP-7/C-
60).

Tercer. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a reclamar de l’Estat
espanyol  la  competència  plena  sobre  qualsevol  nova  infraestructura  de
mobilitat  al  Vallès com es desprèn del  vigent Estatut  de Catalunya,  amb el
corresponent finançament per a poder executar-les.

Quart.  Instar el  Departament de Territori  i  Sostenibilitat  de la Generalitat  de
Catalunya a comptar amb l’Ajuntament de Caldes de Montbui i a convidar a la
Campanya Contra el Quart Cinturó en el procés de redacció del Pla específic
de mobilitat del Vallès.

Cinquè. Convidar el  Parlament de Catalunya,  la Diputació de Barcelona, els
Consells  Comarcals  del  Vallès  Occidental  i  Vallès  Oriental  i  tots  els  seus
municipis a donar suport a aquests acords.

Sisè. Comunicar aquest acord al  Ministerio de Fomento,  al  Departament de
Territori i Sostenibilitat, al Parlament de Catalunya, a la Diputació de Barcelona,
als Consells  Comarcals  del  Vallès Oriental  i  Occidental,  a  tots els municips
vallesans i a la Campanya Contra el Quart Cinturó.»

14.2 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE SOM CALDES AL
PLE  DE  L'AJUNTAMENT  DE  CALDES  DE  MONTBUI  PER  EXEGIR  EL
FINAL DE LES ALTES MÈDIQUES INJUSTIFICADES I PER REIVINDICAR
EL  DRET  DE  LES  PERSONES  A  EMMALALTIR  AMB  DIGNITAT.
EXPEDIENT NÚM. AA002-2016-000014 D'ALCALDIA.

L’alcalde llegeix literalment la moció.

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Passo la paraula a la portaveu del grup Som Caldes.»

Pren la paraula la senyora Redondo:
«La plataforma de persones afectades per l'Institut Català de les Avaluacions
Mèdiques,  la  PAICAM, que ahir  va  fer  una xerrada a  Caldes de la  ma de
Caldes en Lluita, es va constituir el gener del 2016 amb l'objectiu de visualitzar
el tracta inhumà i el funcionament injust d'aquest organisme avaluador de la
sanitat Catalana que s'ha agreujat els darrers anys amb les retallades, cada
vegada  les  baixes  són  més  restrictives,  així  com  els  criteris  per  atorgar
pensions d'invalidesa.
El context d'atur i precarietat laboral en augment, situa a les persones malaltes
sovint al llindar de l'exclusió social. 
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Davant  aquesta  situació,  les  persones  malaltes,  familiars  i  organitzacions
socials i sindicals, han decidit coordinar esforços per denunciar una injustícia
que afecta al conjunt de la societat.
Els objectius plantejats són: 
En primer lloc, posar llum sobre les situacions d'injustícia que resulten d'aplicar
criteris econòmics enlloc de sanitaris. No pot ser que un metge de capçalera o
especialista li digui a una persona que no pot treballar, i després l'ICAM li doni
l'alta.
És hora de denunciar les altes injustificades, la negació de les peticions de
invalidesa i denunciar el tracta humiliant que reben molts pacients.
En  segon  lloc,  cal  denunciar  els  casos  concrets  on  es  posa  en  perill  la
seguretat del conjunt de la ciutadania, com passa en donar d'alta a treballadors
encara malalts, incrementant les possibilitats d'accidentalitat laboral.
Denunciar també les desigualtats existents segons el tipus de malaltia, és el
cas dels síndromes del sistema central. 
La  classe  social,  totes  les  persones  afectades  per  l'ICAM  som  classe
treballadora,  o  el  sexe,  les  dones  són  generalment  les  més  afectades  per
aquestes situacions d'injustícia.
Altres desigualtats que es produeixen, són per zona geogràfica, edat o tipus de
feina.
En  tercer  lloc,  exigir  el  compliment  dels  nostres  drets  com a  treballadors  i
treballadores en actiu,  en atur o precaris, que quan enmalaltim esperem un
tracta just i humà, tant per l'Institut Nacional de la Seguretat Social, com per
l'Institut  Català  d'Avaluacions  Mèdiques.  No  som  mercaderies  productives
d'usar i tirar.
Finalment,  reclamar  la  depuració  de  l'ICAM  i  dels  responsables  d'aquesta
deriva economicista, així com l'eliminació dels criteris que posen els diners per
davant de les persones i determinen l'actual funcionament de la Comissió de
Valoració de l'INSS.
També cal revisar la relació de la sanitat pública amb mútues i centres privats,
que a la pràctica és un malbaratament de diners públics i una privatització del
servei.
Cal  deixar  constància que les  treballadores  a les  quals  l'ICAM denega una
incapacitat temporal i han recorregut a la justícia de ma de les advocades que
col·laboren  amb  la  plataforma,  estan  guanyant.  I  per  tant  això  deixa  en
evidència que l'ICAM no està fent correctament la seva feina.
És important també, remarcar que la PAICAM defensa el sistema sanitari públic
on les persones siguin ben ateses, i on les proves, diagnòstics i conclusions
siguin decisions dels facultatius de la sanitat pública.
Ja per acabar, fer palès que amb aquesta moció la PAICAM no demana que
sigui el Consistori qui solucioni les irregularitats exposades, sinó que s'ajudi a
les persones malaltes, fent d'altaveu al votar favorablement, ja que amb la salut
no s'hi juga.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, per Esquerra Republicana, la regidora Pilar Aznar té la paraula.»
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Pren la paraula la senyora Aznar:
«Bona  nit,  des  del  grup  municipal  d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya
votarem favorablement.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, per Convergència i Unió, senyora Dalmau.»

Pren la paraula la senyora Dalmau:
«Gràcies,  bé  el  nostre  vot  també  serà  de  recolzament  a  aquesta  moció,
òbviament creiem en la sanitat pública, creiem en l'existència també de l'ICAM
perquè creiem que és necessari que hi hagi un organisme, un òrgan competent
que controli aquests temes, però per descomptat volem que hi hagi un tracta
humà i just cap a les persones malaltes, i bé, en aquest cas jo en puc parlar
fins i  tot en primera persona, tant per mi com per la meva família, i  bé ens
adherirem i donarem suport total a aquesta moció, gràcies.»

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

Pren la paraula la senyora Millán:
«Bé, jo encara no tinc clar si he de parlar amb Llatí o no, en els plens, però a
part d'això, nosaltres volem remarcar dos punts principals d'aquesta moció.
La primera és que estem totalment d'acord en treballar per l'eliminació de tota
la part privada de la salut pública, perquè considerem que si estem parlant de
que ara mateix estem parlant de l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques doncs
no creiem que la part privada, o s'hagi de privatitzar part d'aquest servei, i l'altre
és la carència de participació que té tot el que hi ha relacionat amb l'ICAM, no?
Parlem que els convenis de col·laboració no han passat pel Parlament, ni s'han
pogut debatre pels diferents partits, per tant el que fan és defensar les idees
dels diferents sectors de la nostra ciutadania. 
I per un altre cantó, no s'estan tenint en compte els agents implicats, i per tant,
un espai en el qual la implicació dels agents, dels seus treballadors, o de qui
defensen, o de qui són els seus usuaris, no es té en compte, doncs potser no
està  siguen  del  tot  ben  realitzada  la  seva  feina,  per  tant  nosaltres  també
votarem a favor, clarament.»

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

Pren la paraula la senyora Romano:
«Gràcies, en aquest punt, abans del plenari, amb la portaveu de Som Caldes ja
li hem comentat que nosaltres compartim plenament la part expositiva, perquè
sí, perquè no podem mirar cap un altre banda i és cert, això està passant, està
passant a dia d'avui i no podem mirar cap a una altra banda. 
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El que passa que en un dels acords, el número tres que reclamen que s'aturin
les derivacions a centres privats per realitzar proves diagnòstiques, nosaltres
entenem que quan hi ha d'haver una prova diagnòstica urgent, és igual on es
vagi, però s'ha de fer ràpid, perquè un diagnòstic és al més important davant de
una malaltia, no? I per tenir una malaltia digna. Per tant nosaltres no podem
votar a favor si vostès no retiren el punt número tres, vostès ja m'han dit que no
podien  retirar-lo  perquè  els  hi  havien  presentat  exactament  així  a  tots  els
municipis  i  per  tant,  no  votarem  en  contra,  però  si  que  ens  abstindrem,
gràcies.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, doncs fem la votació.»      

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per  majoria absoluta dels presents
[13  vots  favorables  dels  membres  dels  grups  municipals  d’ERC  (8);  SOM
CALDES (1); CiU (2); del PSC (2); i 2 abstencions d'UP CALDES (1) i del PPC
(1)], ACORDA aprovar la moció, essent aquesta la següent:

                  ACORDA:

«L’Institut Català d'Avaluacions Mèdiques (ICAM), depenent del Departament
de Salut de la Generalitat,  és l’òrgan competent per  realitzar els dictàmens
mèdics on es determina si  una persona continua de baixa mèdica o ha de
retornar  immediatament  al  lloc  de  treball,  si  es  té  dret  a  una  pensió  per
invalidesa, o ja s’està “apte” per reincorporar-se laboralment per una millora de
la salut.

La Plataforma d'Afectats de l'ICAM, la PAICAM, es va constituir el 13 de gener
de 2016 amb l'objectiu de visualitzar el tracte inhumà i el funcionament injust
d'aquest  organisme  avaluador  de  la  sanitat  catalana,  que  s'ha  agreujat  els
darrers anys amb les retallades. Cada vegada les baixes són més restrictives,
així  com  els  criteris  per  atorgar  pensions  d'invalidesa,  i  el  context  d'atur  i
precarietat laboral en augment situa les persones malaltes sovint al llindar de
l'exclusió social.

Per tot això, el grup municipal SOM CALDES, proposa al Ple de l’Ajuntament
que ACORDI

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

1.  Exigir la transparència total en la relació entre l'Institut Nacional de la
Seguretat  Social  (INSS)  i  l'ICAM, i  la  presentació  del  conveni  que els
vincula abans que sigui oficial, per tal de poder presentar esmenes i que
es pugui debatre al Parlament de Catalunya abans d’entrar en vigència.
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2.  Impulsar  la  participació  ciutadana  d’agents  implicats  (facultatius,
col·lectius de malalts, sindicats...), per a l'elaboració d'un document sobre
bona  praxi,  és  a  dir,  sobre  el  bon  tracte  envers  les  persones  que
s’atansen  a  l’ICAM.  Com  per  exemple  que  puguin  ser  ateses  amb
companyonia d’algun familiar o persona de confiança, que puguin escollir
centre de proximitat geogràfica, etcètera.

3.  Reclamar que s'aturin  les derivacions a centres privats  per  realitzar
proves diagnòstiques.

4. Reclamar avaluacions basades exclusivament en criteris mèdics amb
professionals de la sanitat pública.
5. Exigir la depuració de responsabilitats, tant de l'ICAM com de l'INSS,
per  haver  anteposat  criteris  econòmics  per  sobre  de  la  salut  de  les
persones.»

15. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Passem a l'apartat de precs, preguntes i interpel·lacions, aixequin la ma si us
plau.  Molt  bé,  tothom  en  té  alguna,  doncs  comencem  pel  grup  del  Partit
Popular, senyora Romano.»

Pren la paraula la senyora Romano:
«Bé, símplement era preguntar al regidor de serveis, al senyor Mauri, que en el
ple passat li varem comentar el tema de les aigües del rec que s'havia de fer
una analítica, que havia sortit una noticia al 9 Nou i vostè ens va dir que ja
estaven en contacte amb l'entitat dels hortolans, i que ja anaven de bracet a
resoldre aquest tema, ens agradaria que ens expliqués com està a dia d'avui
aquest tema, gràcies.»

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

Pren la paraula el senyor Martínez:
«Disculpi,  gràcies  senyor  alcalde,  la  primera  pregunta  és  també referent  al
tema de les Hortes, si s'havia fet la reunió amb els hortolans? 
Segon tema, també és un tema que fa referència a la seva regidoria, la neteja
del carrer Montserrat, el dia de mercat, però no un cop s'ha fet el mercat, sinó
mentre s'està fent el mercat, és a dir, per sobre del carrer Avel·lí Xalabarder, la
part nord del carrer es neteja el normal, com si fos cada dia, i en general es
monta bastant lio, per tant si es pogués netejar a la vegada que es neteja la
resta del carrer, perquè es veu que es monta bastant problema, no? Segons
comenten els veïns.

61



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

Tema Can Regassol, no hi ha servei d'autobusos pels nois que van a l'institut,
si fos possible, doncs que l'autobús de La Font pogués fer una petita incursió a
Can Regassol a través del camí que es va asfaltar, i anés cap a la zona on està
el club social i pogués recollir als nens que van a l'institut.
Tema Radio Caldes, sembla ser doncs que ha estat com un parell de mesos
tancada,  o  solament  amb  la  com  li  diríem  amb  la  carta  d'ajuste,  amb  la
musiqueta  posada,  què  ha  passat?  Quin  és  el  futur  de  Radio  Caldes?  Té
continuïtat? No té continuïtat? La veritat és que ha estat una pena aquests dos
mesos,  vull  dir,  tothom parlava  que  havia  tancat,  i  ara  doncs aquests  dies
sembla que està tornant a emetre, però no tenim cap comunicació en aquest
sentit.
Tema del Consorci Riera de Caldes, hi ha diverses notícies en aquest sentit, el
mes de març el ple de l'ajuntament de Sentmenat es va parlar d'aquest tema,
del Consorci de la Riera de Caldes, fent referència a que sembla que manquen
bastants mitjans, mitjans humans, mitjans econòmics, que sembla que no hi ha
prou personal per desenvolupar el que es vol fer, i doncs que queda, doncs que
aquest Consorci queda una mica coix. Ens agradaria saber doncs com està la
situació? Gràcies.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, senyor Coral»

Pren la paraula el senyor Coral:
«Gràcies, tres preguntes i un prec final; les qüestions són dues de via pública
serveis.  Una fa referència doncs al  tema dels entorns dels contenidors, que
crec que una companya en l'anterior ple del passat mes ja se'n va fer referència
i és doncs això, la recollida o fer més insistència en el fet de tenir més civisme,
o que es vigili els entorns de contenidors perquè no quedin deixalles a l'entorn.
Què si pot fer en aquest sentit? També des d'un punt de vista de coacció entre
cometes, eh? En el sentit positiu, per solucionar-ho.
Un segon aspecte és, ens han comentat diversos veïns del nucli de l'eixample
per dir-ho d'alguna forma, del municipi, que passen moltes bicicletes per sobre
la vorera i això genera situacions de perill, i que segurament fins que no es
produeixi un accident greu, potser no s'hi actuarà, i per tant plantejar aquest
tema i que es valori des del govern amb la policia i que s'adoptin les mesures
corresponents.
En  tercer  lloc  també volem preguntar  sobre  quina  és  la  situació,  l'escenari
actual de Radio Caldes? i quin és el present, no només el futur, sinó quin és el
present i futur i quin es el projecte, les idees que es volen tirar endavant des del
govern?
I per últim un prec, com saben doncs el nostre partit polític està de canvis des
de ja fa temps, i per tant esperem que el dia d'avui sigui l'últim dia que diguem,
ens dirigim o que se'ns dirigeixin com a Convergència i Unió. Aquesta setmana
hem entrat una instància a l'Ajuntament, arran de l'última ratificació del nom al
Ministeri que ja està registrat de Partit Demòcrata Europeu Català, i per tant
esperem que en totes les comunicacions i notificacions oficials públiques i en
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els  diferents  òrgans que aquests  regidors  doncs en formem part,  es  pugui
canviar la nomenclatura i que puguem utilitzar el nom que per nosaltres és el
nom que ens representa, que és el de Partit Demòcrata Europeu Català, posar-
ho en coneixement de tots, i res més, gràcies.»

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

Pren la paraula la senyora Millán:
«Bé, jo per no perdre el costum, traslladarem un parell de peticions que ens
han fet diferents persones de la ciutadania. La primera se que ja ens la heu
respost a la Comissió Informativa, però de totes formes ens han demanat que
la fem de forma pública perquè puguin accedir-hi a la resposta tant per l'acta
com per xarxes o per càmera web online,  que és per què s'han posat tant
d'hora  les  llums  de  Nadal?  Que  ja  sabem que  a  nosaltres  ens  van  donar
resposta,  però hi  ha  el  dubte  per  part  de  la  ciutadania,  el  nostre deure és
traslladar-lo.
I l'altre és una petició, si es pot fer una revisió dels miralls de trànsit, perquè la
meitat  estan enfocant  a on no toca i  la gent realment  no els hi  troba gaire
servei,  i  si  cal  revisar  en quins  altres llocs  potser  del  poble sí  que caldria,
especialment perquè tenim algunes cantonades i carrers una mica petitons, ja
està.»

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

Pren la paraula la senyora Redondo:
«Nosaltres teníem dos temes en relació amb el que ens va dir el ple passat i
que han sortit les notícies el senyor Mauri sobre el tema de les caques de gos.
Nosaltres com a grup no ho veiem massa viable aquest CSI de les caques
d'alguna manera, no? Perquè creiem que a més a més serà bastant complicat
de  fer,  si  és  complicat  fer  un  cens  de  persones,  i  això  t'ho  diu  qualsevol
treballador de l'INE, un cens de gossos quan ni el 50% de gossos estan xipats,
creiem que serà complicat, i a més a més proposem una altra alternativa, a
veure què els semblaria? 
Nosaltres proposem una alternativa més educadora.  Entenem que s'han fet
campanyes al respecte, però proposem uns agents cívics, que a més a més no
serveixen només per aquest tema, sinó per d'altres, com el tema de les caques
sí que és cert que està controlat en zones molt determinades que poden ser
parcs i així,  però al carrer és més complicat trobar-ne, alguna te'n trobaràs,
però  no  n'hi  ha  tantes  com  antigament,  antigament  sí  que  n'hi  havia
moltíssimes i avui en dia a la gent li fa vergonya, hi ha una certa conscienciació
que si  tu mires algú que el  seu gos està fent  una caca i  no la recull,  li  fa
vergonya, i li ha de fer. Llavors en aquest sentit creiem que es podrien fer algun
tipus d'agents cívics que anessin a aquestes zones on hi ha conflictes, i que
s'expliqués que això no es pot fer, que hi ha unes sancions, etc., i aprofitar
doncs que siguin gent doncs que siguin, o col·lectius d'exclusió, o per exemple
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els joves que n'hi ha moltíssims d'aturats, i això també ens podria servir fins i
tot per altres temes com en festes majors o així, perquè la gent no tiri deixalles.
Vull dir intentar, s'ha fet a altres pobles i és un tema que es veu que funciona i
per això fem aquesta proposta, a veure què els hi sembla? 
I  per  altra  banda  a  la  regidora  Roser  Guiteras,  ens  han  traslladat  unes
preguntes  en  relació  amb  el  pla  educatiu  de  ciutat,  en  l'última  Comissió
Informativa ens va comentar que ja s'havia fet el grup promotor, que estava
format  per  tècnic,  llavors  ens  han  preguntat  que  quan  es  podrà  forma per
ciutadans?  Com s'ha  de  fer?  I  quin  tipus  de  característiques  han  de  tenir
aquests  ciutadans  per  poder-hi  entrar?  I  per  altra  banda  també  ens  han
preguntat si serà aquest grup promotor qui redactarà, qui farà la diagnosi? O
s'esperarà que estigui complert amb la ciutadania per fer-ho conjuntament?»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies,  bé,  si  no  m'he  descomptat,  han  sortit  tretze  preguntes  o  tretze
qüestions, la majoria de les quals són de l'àrea d'espais públics i serveis, per
tant, passo la paraula al regidor Jaume Mauri perquè respongui aquelles que
són de la seva competència.»

Pren la paraula el senyor Mauri:
«Gràcies,  abans  que  res,  jo  disposat  aquí  a  respondre  tantes  bateries  de
preguntes com vulguin, ple rere ple, no tinc cap problema, eh? Si la ciutadania
us ho demana i vosaltres ho feu, no hi ha cap problema, però la majoria de
coses,  algunes,  l'Ajuntament  hi  ha  posat  eines  perquè  el  ciutadà  es  pugui
comunicar amb l'Ajuntament, i resoldre això, no esperar-se un mes a que vingui
el ple. 
Una és un aplicatiu que es diu espaispúblics.caldesdemontbui.cat que hi poden
penjar  la  referència  del  mapa,  hi  poden  penjar  una  foto,  hi  poden  penjar
l'explicació,  i  això  obre  un  expedient  i  resolem,  tenim  una  ràtio  bona  de
resolució amb això, si és molt complicat, tardem una mica més, però coses com
neteja d'entorn de contenidors i això, és un dia per l'altre. 
Vull dir, jo també us encomano com per poder fer l'administració més eficient i
més propera, a divulgar aquestes eines, i la web de l'Ajuntament també serveix
i el telèfon 93 865 56 56 qualsevol de les eines, o un correu electrònic, no,
perquè així el ciutadà tampoc s'ha d'esperar un mes a que m'ho diguin a mi en
el  Ple i  llavors  jo  l'endemà doncs activar-ho.  Hi  ha eines que hem posat a
disposició perquè això sigui més ràpid i immediat.
Un cop dit això, passo a respondre-ho tot.
Hortes  de  Baix,  vam enviar  un  correu  electrònic  o  una  carta,  ara  no  me'n
recordo, al president, que es diu Ricard, el vam felicitar per la nova elecció i ens
vam posar a la seva disposició, això va ser uns dies després de l'assemblea.
Hem rebut una resposta que agraeix la nostra carta i que ja ens dirà el dia que
vindran a veure'ns, encara estem esperant. Si algú de les Hortes de Baix ha
preguntat el perquè no hem començat o algo així, nosaltres vam fer el primer
pas, i hem rebut una resposta i ara estem esperant. 
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Cap problema, si  creuen que hem d'anar a gestionar això d'una forma més
urgent, no hi ha cap problema, ens tornem a posar en contacte, recordant la
primera carta i a veure si trobem un dia.
Neteja del carrer Montserrat, ho passaré als serveis de neteja i en parlarem a
veure, jo aquesta problemàtica no m'ha arribat, però si algun ciutadà fes alguna
incidència, doncs sí que m'hagués arribat i en podria tenir constància.

Serveis d'autobusos de Can Regassol, senyor Martínez, li puc assegurar que
els autobusos van tan apretats de temps per fer la volta sencera que qualsevol
desviació, desquadra tots els horaris. Per atendre de qüestions de serveis molt
puntuals, amb una entrada a l'escola per una sèrie de nens o joves, més que
res joves, perquè hi ha la qüestió de la majoria d'edat i la custodia i això del
transport públic no ho podem fer-ho especial per una cosa si no va amb tutors o
monitors, més que res joves que van a l'institut. 
Nosaltres estem estudiant la manera, no és fàcil, estem estudiant la manera de
poder fer el transport a demanda per casos així, com hem parlat abans sobre el
tema del  quart  cinturó, no és sostenible tenir  un autobús donant  voltes buit
esperant que algú l'agafi. Hi ha models de transport públic que han de canviar
de format, hem de canviar de replantejament. A part de que és caríssim tenir un
autobús donant voltes, és una despesa energètica innecessària i és un luxe
avui en dia poder permetre'ns això i que amb una mica de sensatesa i sentit
comú de l'ecologia doncs, qualsevol persona no ho hauria de permetre.

Bicicletes sobre la vorera, qui m'ho ha preguntat això? Senyor Coral, tenim un
pla  de  mobilitat  que  vam  dir,  parlem  de  bicicletes  també,  hi  hauran  unes
propostes, tenim una qüestió morfològica dels carrers que tots vosaltres sabeu
perfectament, que els carrers tenen unes amplades concretes, que la majoria
són una mica estrets, que no permeten i que fer vies segregades per bicicletes
a molts llocs és impossible, per tant, s'està estudiant en algun lloc si podria ser,
però no a tots, algo puntual, però s'ha de fer pedagogia i s'està mirant de fer
vies  compartides,  que  se  li  dirà,  ve  a  ser  el  mateix  que  ara,  però  amb
senyalització dient aquí hi ha bicicletes, conductor vagi en compte, vostè no és
l'únic que circula per aquest carrer, hi ha altres vehicles, com pot ser bicicletes
o pot ser qualsevol altre vehicle elèctric, qualsevol altre mitjà de transport, o
patinet, el que sigui, eh?. No és fàcil senyor Coral, i el civisme tampoc el podem
imposar amb més policia, un a cada cantonada. Vull dir, és una feina de mica
en mica. A Barcelona hi ha molts carrils bici i tot i això encara hi ha gent que va
per la vorera, sabem una desgràcia que era molt coneguda i famosa que va ser
la Muriel, que va morir atropellada per una bicicleta a la vorera. Sabem que és
un problema, però el civisme és una feina del gota a gota, de la constància, i
fins i tot jo també diria, del mateix ciutadà que ho veu, que no calli, que pugui
haver-hi una acció social al carrer, una recriminació, això també ajuda, moltes
vegades la gent es queixa d'esquenes al problema, venen aquí, es desfoguen, i
a la interpel·lació de dir-li, a la pregunta de dir-li: i vostè va dir algo? Vostè va
preguntar res? No perquè encara se'm encararien i, sembla que hi hagi una por
de que qualsevol incívic hagi de ser un violent, bé, jo entenc que això també
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manca per part de tothom, entre tots ho hem de fer això, des de l'administració
pública és impossible fer-ho, tenim els recursos que tenim i arribem on podem
al carrer, és cosa de tots l'educació.  

Llums de Nadal, bé, jo se que se'n ha fet una mica de befa d'això, lògic, normal,
no hem fet ni la castanyada i ja hem penjat les llums de Nadal, ja li he desitjat
bon any nou a vostè per si de cas no ens veiem, espero que sí, però aquí hi ha
una qüestió legal que heu de saber tots, ens hem posat sobre la taula que
qualsevol  cosa  que  vulguem  fer,  que  tingui  referència  a  instal·lacions
elèctriques, tant per esdeveniments temporals, tant per les fires de Nadal, etc.,
tot, tot, tot ho volem legalitzat, fins ara no era ben bé així, fins ara vol dir fa un
temps enrere, hi  ha hagut una feina d'anar fent el  procés perquè tot estigui
legalitzat, fins i tot quadres elèctrics que donen llum a l'enllumenat públic i hi ha
llocs que no estaven legalitzats, és una feina constant de legalització de tot, val
molts quartos, hi havia molta feina, i hem fet tot un programa per legalitzar-ho,
fins  que  hem  arribat  a  les  llums  de  Nadal.  Ara  ens  trobem  que  el
subministrament energètic ve per una banda i l'empresa instal·ladora és una
altra, perquè com tots sabeu, suposo que ara l'energia elèctrica la comprem a
través de, vam fer una subhasta, vam fer un concurs públic i  la comprem a
través de subhasta, per una empresa que no és la que era fins ara, i aquestes
dues empreses han de tenir un temps legal d'un mes abans per poder legalitzar
les  instal·lacions.  Això  què vol  dir?  Que si  les  llums de Nadal  normalment
s'encenen la primera setmana de desembre quan comence la fira de Nadal,
això vol dir que per l'última setmana de octubre ho hem de tenir tot instal·lat i a
punt per legalitzar. A Barcelona també ho han fet, també ho fan i entenem que
les coses des de fora es veuen d'una manera, lògicament, perquè algú surt al
carrer  i  ja  veu  les  llums de Nadal  muntades i  encara  no hem torrat  ni  les
castanyes. Entenc que se'n pugui fer befa, però, l'administració es deu a una
legalitat i hem de seguir les passes legals i això ha anat així, eh? 

Si em deixo algun tema m'ho dieu, a defecacions, les defecacions, les caques
de gos, de caques CNI val, m'agrada això, també com a broma, val la pena
prendre-s'ho amb humor tot també, vostè diu que no, però sí. Aquí rebem les
queixes, fotografies, gent que se li caga al portal de casa, veïns, que cada dia
surt el gos, no se sap qui, es pot sospitar, els gossos són animals de costums,
com les  persones  a  vegades,  i  a  on  fan  la  primera,  la  segona,  la  tercera
defecació, la faran sempre, i també el pipi, ho ensumen i tenen, a llavors un
altre gos ho ensuma i també vol fer la caca o el pipi més gran que l'altre i així
constantment,  és una manera que tenen de marcar el  territori,  i  això ens hi
trobem a molts llocs i carrers del municipi. 
Li dic jo perquè estic al front d'aquesta regidoria i les queixes em venen a mi, i
les fotografies em venen a mi  i la gent indignadíssima em ve a mi. Estem amb
el mateix que amb les bicicletes, combatre l'incivisme és molt lent, nosaltres
podem posar agents cívics, podem augmentar el capítol 1 o no? Això ja no ho
se, per llogar altre gent, crec que no, crear noves places, crec que no, tampoc
podem fer-ho d'altra manera, però sí que podem fer dues coses: una combatre
l'incivisme per  això,  a  través  d'aquestes  analítiques,  però  una altra  de  molt
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important, que també està sobre la taula i pesa molt, és que ens hem trobat
gossos morts  amb el  xip  extirpat,  d'acord? I  propietaris  que tenen diversos
gossos, que se li mora un, li treuen el xip i li fica a l'altre. D'aquesta manera no
hi haurà trampa, i aquí ja no parlem del civisme que emprenya molt, qui no ha
trepitjat una caca pel carrer mentre estava mirant el mòbil o parlant o el que
sigui,  i  si  et  toca  amb  xancletes  d'estiu,  l'emprenyada  és  monumental,
m'entens?  I  això  és  un  problema  de  civisme,  no  només  a  Caldes,  és  un
problema compartit amb molts municipis, municipis que ja han posat en marxa
aquest sistema i ha caigut l'incivisme d'una forma dràstica, total, perquè quan
saps que el teu gos està censat perquè hi ha una ordenança que ho mana
perquè hi ha un policia que té un detector, que és com un mòbil que mira si
està xipat o no? I això ho repartirem amb la policia de barri, ja ho tenim parlat
amb el cap de policia, i perquè hi ha un collaret que diu que aquest gos a part
d'això ha passat el registre d'ADN, tindrem gossos amb més seguretat i més
civisme. Jo ho faig per aquestes dues potes que són, jo penso, dues raons de
pes, gràcies.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, hi havia una pregunta sobre el pla educatiu del pla de ciutat, senyora
Guiteras si us plau.»

Pren la paraula la senyora Guiteras:
«Bona nit, doncs sobre el projecte educatiu de Caldes, ja l'hem iniciat des de
que es va aprovar pel ple del mes de juliol, ja l'hem iniciat, i l'ha iniciat el grup
Motor,  el  grup Motor està compost per diversos tècnics de comunicació,  de
participació i d'educació, que estan agafant dades, estan buscant les dades per
fer la diagnosi i  fer la fotografia de com està l'educació a Caldes en aquest
moment. Com que són dades objectives i que s'han d'agafar de les diferents
documentacions de l'administració,  doncs això  s'està fent  d'aquesta manera
amb l'ajut de la Diputació.
Llavors, l'ajut a la ciutadania el demanarem, l'ajut i la participació, i serà el dia
21 de gener, ja des d'aquí, ja els tornarem a convidar pel dia 21 de gener, que
se l'apuntin, és un dissabte i de les deu a les dues farem un treball conjunt per
entre tots poder millorar l'educació del nostre poble.
Les característiques dels ciutadans que vulguin participar en aquesta jornada i
posteriorment, han de ser ciutadans que tinguin ganes de participar-hi, és el
que es demana, que tinguin ganes de participar-hi,  res més,  vull  dir  que si
estan implicats d'una manera molt directa o d'una manera molt indirecta, és
igual, tots som educadors, tots ho fem, per tant, tots hi podem ser, només cal
que en tinguem ganes.
I pel que fa  a la redacció, la redacció de la diagnosi la fa el grup Motor, i és el
que es presentarà el dia 21 de gener a la ciutadania, i a partir d'aquí es faran
uns tallers perquè els ciutadans puguem treballar a partir de la diagnosi, què
volem de cara al futur per l'educació del nostre poble.»
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Pren la paraula el senyor alcalde:
Bé, queden tres preguntes, que les contestaré jo mateix, una sobre els miralls
de  trànsit,  de  fet  els  miralls  es  revisen  periòdicament  i  es  reposen  també
periòdicament, el que passa és que a vegades hi ha cops de camions o també
a vegades per inclemències meteorològiques es mouen una mica, en qualsevol
cas, seguirem fent aquesta revisió i si  ens vol dir exactament quins són els
miralls  que  no  apunten  on  han  d'apuntar,  doncs  anirem  a  solucionar-ho
immediatament.
L'AMRC, és l'associació de municipis de l'eix de la riera de Caldes, que té una
voluntat  de  col·laboració  entre  diferents  ajuntaments,  sis  concretament,  a
l'entorn del desenvolupament econòmic i la generació d'oportunitats laborals i
de desenvolupament del nostre territori compartit. 
Aquesta entitat, és una associació diríem laxa de municipis, no hem constituït
cap nova estructura perquè la Llei, no podríem crear un consorci, ni tenir, ni
disposar  de  recursos  propis  per  les  restriccions  de  la  pròpia  Llei,  l'AMRC
funciona, fa temps que està funcionant i no ha deixat de funcionar, funciona
sobretot gràcies a la feina dels tècnics i tècniques de promoció econòmica de
cada  ajuntament  que  treballen  conjuntament,  comparteixen  la  feina,  i  tiren
endavant els projectes que surten.
El que passa que durant els últims mesos i precisament perquè cada vegada hi
va havent més projectes i  més envergadura i  s'aconsegueixen més fons de
finançament de projectes, els serveis tècnics de cada ajuntament es veuen una
mica desbordats per la feina addicional que suposa formar part de l'AMRC i
hem estat estudiant maneres de solucionar aixó, peró no és fàcil  perquè no
podem,  com  associació  simple  de  municipis  que  som,  sense  personalitat
jurídica  i  sense  estructura  pròpia,  no  podem  precisament  disposar  d'un
personal propi, etc., les facilitats que tindria qualsevol organització, i hem de
veure de quina manera podem tirar endavant tot aquest projecte, en el qual hi
creiem i confiem, i volem seguir aportant-hi des del nostre municipi. 
Una de les possibilitats que s'ha anat estudiant, des del punt de vista jurídic,
era poder també externalitzar serveis professionals en aquest cas, una altra
possibilitat és confiar bona part de la feina tècnica en algun dels ajuntaments
que tingui més capacitat, per recursos per fer-ho, i una altra possibilitat, cap
d'elles  és  excloent  entre  sí,  és  demanar  ajut  a  altres  administracions,  hem
parlat amb el SOC, amb Diputació de Barcelona, etc., i estem mirant a veure
quina  solució  òptima  i  evidentment  dintre  de  la  normativa  vigent,  que  és
restrictiva  en  aquest  sentit,  ens  permet  tirar  endavant  l'associació,  però
repeteixo,  l'associació  no  ha  deixat  de  treballar,  l'associació  funciona,  és
beneficiosa pel nostre àmbit territorial i seguirem apostant-hi.
I  l'última pregunta és sobre Radio Caldes.  Radio Caldes no ha tancat,  i  no
tenim  previst  que  ho  faci,  el  que  ha  passat  és  que  ha  començat  aquesta
temporada  amb  endarreriment,  de  fet  aquesta  setmana  hem  començat  a
arrencar la programació, i això s'ha degut a que una part dels col·laboradors
que permetien mantenir la graella de les passades temporades, ha deixat de
formar part de l'equip de col·laboradors de la radio municipal i això ha fet que
fos impossible començar per una manca recursos, en aquest cas professionals,
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començar  la  temporada,  seguint  amb  la  programació  i  amb  els  horaris
d'emissió que fins a final  de la passada temporada, però de moment anem
arrencant, estem buscant maneres de poder tirar endavant la nova programació
i tot això de moment està en estudi, hem aconseguit algun col·laborador més, i
estem mirant ara doncs quina és la millor manera de poder donar continuïtat.
Aquesta és la voluntat política, donar continuïtat al projecte de Radio Caldes.
Crec que han quedat contestades totes les preguntes per part dels regidors i
les regidores, per tant acabaríem aquí el ple, el donaríem per tancat 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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