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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió

Núm.:  8 / 2016
Caràcter: Ordinari 
Data: 30 de juny de 2016
Horari: 20’00 hores 
Lloc: Sala de Plens

Assistents

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

Alexandra Redondo Ibáñez, regidora 
Anna Mata Domènech, regidora

Francesc Coral Prades, regidor 
Maria Dalmau Xalabarder, regidora 

Francisco Javier Ortega Guillén, regidor
Carla Millán Peñaranda, regidora 

Franscisco Martínez Boluda, regidor 

Montserrat Romano Bosch, regidora 

Secretari

Maria Remei Sala Leal, secretària gral.

Interventora
Gemma Riera Termes, interventora
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Ordre del dia

1.1 Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 26
de maig de 2016.

1.2 Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió plenària extraordinària de
data 31 de maig de 2016.

2. Aprovar  el  Plec  de  clàusules  administratives  particulars  per
l'adjudicació del  contracte de l'obra "Aparcament a les Hortes de Baix i
urbanització  de  la  plaça  del  Sindicat.  Fase  I",  a  Caldes  de  Montbui.
Expedient núm. TC104-2015-000063 de Serveis Territorials.

3.  Aprovar  provisionalment  la  modificació  puntual  del  Pla  d’ordenació
urbanística municipal de Caldes de Montbui pel que fa a la implantació de
l'ús de serveis funeraris i delimitació dels equipaments privats. Expedient
núm. TP202-2014-000022 de Serveis Territorials.

4.  Acceptar  de  forma  expressa  l'oferta  de  condicions  de  l'Agència
Catalana  de  l'Aigua,  referents  a  l'expedient  02199800575  de  concessió
d'aigües d'abastament per un termini de cinquanta (50) anys. Expedient
número TL105-2014-000069 de Serveis Territorials.

5. Declarar que les obres sol·licitades pel Departament d’Ensenyament de
la  Generalitat  de  Catalunya  per  a  realitzar  la  substitució  de  la  tanca
perimetral de simple torsió a l’Institut Manolo Hugué, es consideren obres
d’especial interès per concurrència de circumstàncies de caire cultural.
Expedient núm. 65/2016 de Serveis Econòmics.

6. Aprovar la modificació de crèdits núm. 14/2016, mitjançant suplements
de crèdits. Expedient núm. SEMC 9/2016 de Serveis Econòmics. 

7.  Aprovar  la  modificació  de  crèdits  núm.  15/2016,  mitjançant  crèdits
extraordinaris. Expedient núm. SEMC 9/2016 de Serveis Econòmics. 

8.  Aprovar  la  modificació  de  crèdits  núm.  16/2016,  mitjançant  crèdits
extraordinaris. Expedient núm. SEMC 9/2016 de Serveis Econòmics. 

9. Aprovar la modificació de crèdits núm. 17/2016, mitjançant suplements
de crèdits. Expedient núm. SEMC 9/2016 de Serveis Econòmics. 

10.  Aprovar  la  modificació  de  crèdits  núm.  18/2016,  mitjançant  crèdits
extraordinaris. Expedient núm. SEMC 9/2016 de Serveis Econòmics.
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11.  Aprovar  la  prórroga,  per  un  any,  el  contracte  per  la  concessió
demanial  de l'explotació d'un bar-cafeteria a l'equipament  sociocultural
«Les  Cases  dels  Mestres»  de  Caldes  de  Montbui.  Expedient  núm.
G511201100010 de Serveis Generals.

12. Ratificar el Decret d’Alcaldia número 000332/2016, dictat en data 14 de
juny d’enguany, pel qual es resol  COMPARÈIXER i OPOSAR-NOS en les
interlocutòries,  com a  codemandats  i  part,  al  RECURS DE CASSACIÓ
(recurs  ordinari  número  209/2012)  interposat  per  Georgett  Blanich
Bousquet. Expedient núm. G1500-2016-000002 de Serveis Generals.

13.  Donar  compte del  Decret  d’Alcaldia  número  000302/2016,  dictat  en
data 31 de maig d’enguany, pel qual es resol aprovar la revisió del Padró
municipal de Caldes de Montbui. Expedient núm. G5308-2016-000003 de
Serveis Generals.

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

15. Mocions d'urgència

15.1.  Moció que presenta el grup muncipal  de SOM CALDES al Ple de
l'Ajuntament de suport a la declaració institucional-reforma legislativa que
proposa el grup  Que no pase más.  Expedient núm. AA002-2016-000009
d'Alcaldia.

15.2.  Moció que presenta el grup municipal d’ERC al Ple de l’Ajuntament
de  Caldes  de  Montbui  per  un  nou  país  lliure  de  corrupció  d’estat.
Expedient  núm. AA002-2016-000010 d'alcaldia.

15.3. Moció que presenta el grup municipal de SOM CALDES al Ple de
l’Ajuntament de Caldes de Montbui per declarar Caldes de Montbui com a
població antifeixista.  Expedient núm. AA002-2016-000011 d'alcaldia.

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

L’alcalde obre la sessió.

1.1  APROVAR  L’ESBORRANY  DE  L’ACTA  DE  LA  SESSIÓ  PLENÀRIA
ORDINÀRIA DE DATA 26 DE MAIG DE 2016.

No hi ha intervencions.

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [17 vots
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); SOM CALDES (2);
CiU (2); del PSC (2); UP CALDES (1) i  del PPC (1)], aprova l’esborrany de
l’acta de la sessió anterior del dia 26 de maig de 2016.

1.2  APROVAR  L’ESBORRANY  DE  L’ACTA  DE  LA  SESSIÓ  PLENÀRIA
EXTRAORDINÀRIA DE DATA 31 DE MAIG DE 2016.

No hi ha intervencions.

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [17 vots
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); SOM CALDES (2);
CiU (2); del PSC (2); UP CALDES (1) i  del PPC (1)], aprova l’esborrany de
l’acta de la sessió anterior del dia 31 de maig de 2016.

2. APROVAR  EL  PLEC  DE  CLÀUSULES  ADMINISTRATIVES
PARTICULARS  PER  L'ADJUDICACIÓ  DEL   CONTRACTE  DE  L'OBRA
"APARCAMENT A LES HORTES DE BAIX I URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA
DEL  SINDICAT.  FASE  I",  A  CALDES  DE  MONTBUI.  EXPEDIENT  NÚM.
TC104-2015-000063 DE SERVEIS TERRITORIALS.

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

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, intervencions en aquest punt? Sí? Doncs comencem de menys a
més, senyora Romano.»
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Pren la paraula la senyora Romano:
«Gràcies,  bona  nit  a  tothom,  bé  en  aquest  punt,  vist  l'expedient,  només
voldríem que veien l'informe de secretaria en el seu punt G ens recorda que en
les meses de contractació hi poden haver càrrecs electes i ens diu que pot ser
un nombre que no sigui inferior a tres. Proposaríem en el Plenari que ja que és
un tema d'un projecte que està molt al dia a dia del municipi i que entenem que
és un projecte  que parla  del  desenvolupament  del  futur  de  Caldes,  que  el
senyor alcalde ens permetés que un representant de cada partit  polític, que
està a l'oposició, pogués ser part d'aquesta mesa de contractació, gràcies.»

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

Pren la paraula el senyor Coral:
«Sí, és una reflexió, gràcies. Bona nit, una reflexió que ja hem anat fent en les
darreres setmanes o mesos, però que avui també crec que és oportú fer-la,
perquè  ja  que  s'ha  posat  en  marxa  la  comissió  que  ha  de  definir  els
aparcaments públics del municipi, i  també ha començat a caminar el Pla de
Mobilitat, que són dues eines que ens han de servir per estructurar i per definir
una mica la dimensió i les necessitats de l'aparcament a Caldes de Montbui,
doncs preguntaríem a l'equip de govern fins a quin punt podrà encaixar les
conclusions que es treguin tant de la comissió com del Pla de Mobilitat en l'obra
que  estem  licitant,  perquè  entenem  que  hi  ha  una  relació  força  directa,
preguntaríem per l'encaix de les conclusions d'aquestes dues eines que ara
estan en marxa, en aquesta obra, gràcies.»

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

Pren la paraula la senyora Mata:
«Hola, bon vespre a tothom, intentaré no repetir-me amb intervencions ja fetes
en  anteriors  plens  o  fins  i  tot  amb  opinions  que  puc  compartir  amb  els
companys. 
Nosaltres seguim amb la mateixa línia, és a dir,  estem parlant d'un plec de
clàusules administratives en relació amb una obra que és l'aparcament de les
Hortes de Baix, i seguim sense tenir suficient informació sobre el servei que
s'implementarà a posterior. 
Com deia el Francesc, ens hem reunit una vegada a la comissió per establir el
servei d'aparcament a tot el municipi, incloent evidentment l'aparcament a les
Hortes, a més per la informació que tenim estem en una fase molt inicial, molt
de recollida de dades, molt de diagnosi i creiem que estem anant a diferents
tempos, i evidentment com hem dit en altres intervencions, projectar una obra
d'aquestes característiques amb aquest impacte que tindrà en el municipi, no
es pot fer sense saber què s'hi farà després i de quina manera, per tant, el
nostre vot com sempre serà en contra.»
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Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, senyor Boluda.»

Pren la paraula el senyor Boluda:
«Sí, bona nit, bona nit a tothom, disculpeu el retard, simplement una qüestió, a
part  de les qüestions que ja seria reiterar, reiterar i  un altre cop reiterar els
temes que hem parlat molt. Crec que seria interessant tenir-ho en compte, ja
que és un projecte molt important, que a la mesa de negociació hi hagués al
menys algun representant de l'oposició, llavors es podria considerar aquest fet,
gràcies.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Molt  bé,  gràcies,  si  no  hi  ha  més  intervencions?  Passem  a  respondre
comentaris i preguntes:
La proposta que fan tant el Partit Popular com Units per Caldes de que hi hagi
polítics a la mesa de contractació, ho analitzarem. En tot cas els donarem una
resposta,  el  que  sí  que  els  hi  dic  és  que  no  n'hem tingut  mai  de  polítics,
precisament perquè creiem que aquest tipus de concursos i adjudicacions, són
processos tècnics i que al final estem decidint sobre diferents propostes i el que
ha de fer decidir per una o per altra són els criteris que es marquen a les bases
de la convocatòria, per tant, no hi ha tradició de fer-ho així, volgudament aquest
equip de govern no vol posar polítics a les meses de contractació, però atès
que hi ha aquesta demanda per aquest cas concret, doncs ho analitzarem.
I per la resta de temes passo la paraula al regidor Vicenç Personat.»

Pren la paraula el senyor Personat:
«Gràcies, bona tarda a tots, bé quan a l'encaix de l'aparcament és obvi que el
Pla de Mobilitat no és tan sols els aparcaments. Vull dir és una cosa molt més
àmplia que sempre estem ja dient-ho, és qüestió de mobilitat tant amb bicicleta,
amb moto, amb cotxe, a peu i direccional dels carrers, quines direccions s'han
de prendre, inclús plataformes úniques. Vull dir, és molt més complexe, per tant
fer un aparcament no és qüestió d'un pla de mobilitat, encaixi o no encaixi amb
un pla de mobilitat sinó que realment el pla de mobilitat. Un aparcament ja s'ha
dit amb un pla de mobilitat anterior que és necessari un aparcament i per altra
banda només cal mirar que realment es necessita un aparcament, no? 
Quan a la senyora Mata, si diu que li falta informació, jo li demanaria que la
demanés, que vingui un dia i li expliquem el que calgui, perquè sempre estem
donant informacions, el que passa que és clar, jo li diré una dita que diu que a
un mal diagnòstic, un mal remei. 
Per tant, si  vostè no té la informació, el diagnóstic que pot fer o el  que pot
demanar,  evidentment  estarà equivocat,  per  tant  li  demano que passi  quan
vulgui i li donarem tota la informació, la tenim tota, o sigui que no li faltarà cap
informació.
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Quan a la reunió als aparcaments no té res a veure amb el pàrquing, és una
cosa més inclosa dels aparcaments en general de Caldes, en el qual hi entrarà
el  pàrquing  també.  I  què  s'hi  farà  després?  Es  guardaran  els  cotxes  al
pàrquing,  un  pàrquing  és  per  guardar-hi  cotxes,  una  altra  cosa  és  com
s'explotarà, que és el que estem parlant, com es farà, si ho farem de pagament
o no ho farem de pagament, com diuen vostès, que una miqueta d'imaginació
també ens cal a tots, una miqueta, i  no caldrà fer-ho de pagament potser, i
evidentment no és un pàrquing sol,  no és d'aquest pàrquing sol  que estem
parlant, estem parlant de tot l'aparcament de Caldes, zones blaves, zones dels
ciutadans  que  viuen  allà,  els  residents,  i  tot  plegat,  per  tant,  què  s'hi  farà
després al pàrquing? Doncs guardarem cotxes.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Passo la paraula al regidor Jaume Mauri.»

Pren la paraula el senyor Mauri:
«Gràcies senyor alcalde, bona tarda a tothom. Bé, comentar que amb el Pla de
Mobilitat sí que estem avançant, i que també hi ha un apartat d'aparcaments,
en aquest Pla de Mobilitat. Ja s'han fet dos tallers participatius, s'han fet a prop
de sis-centes enquestes, s'han mesurat volumetries de cotxes, etc., etc., S'han
detectat les vies principals i tots els problemes de convivència de circulació que
hi  ha  amb  la  mobilitat  i  lògicament  apunten,  a  Caldes  de  Montbui  entren
aproximadament 44.000 cotxes al dia, entren, surten, aquests són els trajectes.
10.000 d'aquests cotxes es calcula que són forans i que Caldes de Montbui
actua com a centre, com de subcapital. Vull dir que ve gent a comprar, ve gent
a fer gestions, ve gent a passejar i a consumir, i lògicament tots aquests cotxes,
dels 44.000 que entren, un 60% d'aquests cotxes arriben al centre, al centre
entenem el centre històric, avinguda Pi i Margall i carrer Major. 
I lògicament el Pla de Mobilitat ja està comptant com a cosa molt important, de
dotar d'aparcaments al voltant d'aquest centre i també a la perifèria per tenir
dos punts esponja.
Per tant, l'encaix que es preguntava quin encaix tindrà aquest aparcament en el
Pla de Mobilitat? Doncs el té perquè de fet aquests especialistes de mobilitat ja
han vist el que van veure els especialistes de mobilitat del 2004 que s'havia de
fer amb el Pla de Mobilitat. 
Vull dir, tenim la mateixa diagnosi, però amb un augment de cotxes, perquè  a
Caldes cada dia està més visitada i cada dia hi ve més gent, per tant l'encaix
serà ben bé natural, perquè anem orientats amb el pla de mobilitat del 2004
que ja deia això, i el pla de mobilitat que s'està fent ara, amb diagnosis que
s'estant treien ara, ja estan apuntant que el lloc on es farà el pàrquing de les
Hortes és un lloc idoni, gràcies.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, senyora Mata.»
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Pren la paraula la senyora Mata:
«Bé, primer de tot Jaume, comentar-te, jo no he mencionat el pla de mobilitat,
ho dic perquè t'has dirigit a mi en tot moment i jo parlava de la comissió que
vam tenir aquí sobre els aparcaments, no del pla de mobilitat.
T'has dirigit a mi durant tota la intervenció, pensava que no hi hagués hagut
confusió, res més.
Vicenç, que crec que t'has contradit tu mateix amb la resposta que has donat,
perquè has començat amb certa condescendència de que no sabem ben bé
què  demanem,  que  anem  com  perdudes,  que  demanem  informació  sense
saber massa què, i en canvi al final tu mateix has dit, si serà de pagament? O
no? Bé això ja es veurà, no ho sabem.
Aquí  en  públic  et  demano informació  concreta,  aquest  aparcament  serà  de
pagament? I si ho és, quina serà la tarifa?»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Hi havia altres paraules demanades, senyor Coral.»

Pren la paraula el senyor Coral:
«Gràcies,  a  veure  hi  tornaré,  quan  jo  pregunto  per  l'encaix  és  perquè  tots
recordarem que el consultor que va venir a la comissió d'aparcament va dir que
de  les  conclusions  se'n  trauria  el  model  d'aparcament,  i  entenem  que
l'aparcament que s'està projectant  a les Hortes de Baix entra dins d'aquest
model d'aparcament.
Llavors veiem un, i  ho estem dient des del principi,  és a dir,  veiem un petit
decalatge en negatiu dels tempos, ja que estem licitant les obres abans que
tinguem  les  conclusions  d'aquest  model  d'aparcament.  I  ho  dic  en  positiu
perquè potser estem dimensionant aquest aparcament, potser estem fent curt,
no ho sé? 
Per tant dimensionar-lo adequadament i que s'adapti bé a les conclusions que
en traiem de tots aquests treballs que ja comentava el regidor senyor Mauri,
que s'estaven fent treballs de camp per conèixer les necessitats i els hàbits de
mobilitat, per tant, ho dic en el to positiu, en el sentit positiu d'adaptar al màxim
de bé les conclusions del  pla  de  mobilitat  i  de la  comissió  d'aparcament a
aquesta  construcció,  a  aquest  aparcament  que  ja  estem  iniciant  la  seva
licitació, gràcies.»

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

Pren la paraula el senyor Personat:
«Gràcies, bé en principi, si jo hagués de decidir si és de pagament, o no?  No
cal que fem cap més reunió, perquè sempre hem decidit que decidirem entre
tots com ho farem, per tant, quan decidim entre tots com ho farem, li respondré
si serà de pagament o no. 
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No sé què li  fa gràcia,  però bé, si  de cas ho fa molt  bé, anul·lem totes les
reunions que hem fet, el que tenim que tenir i ja decidiré jo si serà de pagament
o no. 
Vull  dir,  quedem  que  ja  es  decidirà  si  serà  de  pagament  o  no  serà  de
pagament, ho decidirem entre tots, i hem fet una reunió i en farem més i llavors
decidirem com ho farem, si vostè pensa que ho hem de decidir nosaltres em
sembla molt bé.
Quan si fem curt o no? Senyor Coral, aquest pàrquing evidentment són 150
places, fer-lo més gran allà on l'estem fent, seria un «pegot» una miqueta gran.

Això és el principi de la solució dels pàrquings a Caldes, això no vol dir que ens
quedem aquí,  evidentment sortiran més possibilitats  de fer  més pàrquings i
també cèntrics.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Només afegir que el fet que aquest equipament sigui públic i que per tant no hi
hagi  previst  fer-hi  cap concessió per  una explotació  privada,  ens dóna més
marge de maniobra, més llibertat a l'hora de decidir quin és el model que volem
i,  per  tant,  ja  hem  comentat  aquí  moltes  vegades  que  una  de  les  virtuts
d'aquest model de fer aquest aparcament amb finançament públic i  amb un
equipament que serà propietat municipal, una de les virtuts es que precisament
no hi haurà el risc que hi havia i que ha acabat passant en altres llocs de que
aquestes obres al final són una ruïna. I hem explicat moltes vegades que la
inversió, la meitat és subvenció, la mitat són recursos municipals, però el fet de
que això estigui plantejat com a servei públic, no obliga, no exerceix la pressió
d'altres inversions d'haver de tenir un determinat retorn amb un determinat límit
de temps, per tant això ens dóna més marge a l'hora de decidir quin model
públic de gestió volem, amb tarifa, sense tarifa? Si és amb tarifa amb quines
tarifes, amb quins horaris?, etc., etc.,
Si no hi ha més intervencions passaríem a... sí? Breument, si us plau.»

Pren la paraula la senyora Mata:
«Serè al  més breu possible.  Llavors  em reitero amb que no tenim aquesta
informació,  perquè s'està decidint,  perquè s'està  avaluant,  però  no la  tenim
sobre el servei. Em reitero amb la intervenció que he fet a l'inici i  m'ho heu
corroborat.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Nosaltres ens reiterem amb les nostres respostes.
Passem doncs a la votació.»                 

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta dels presents [9
vots  favorables  dels  membres  dels  grups  municipals  d’ERC (9);  6  vots  en
contra de SOM CALDES (2); del PSC (2); UP CALDES (1) i del PPC (1); i 2
abstencions de CiU (2)],           

                 ACORDA:
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Identificació de l’expedient

Expedient  TC104-2015-000063 relatiu  a  l'aprovació  del  Plec  de  clàusules
administratives  particulars  i  inici  de  la  licitació,  per  procediment  obert,  del
contracte d’obra “Aparcament a les Hortes de Baix i urbanització de la plaça del
Sindicat. Fase I”, a Caldes de Montbui.

Antecedents

1.  El  Ple  de  l'Ajuntament,  en  data  29  d'octubre  de  2015,  va  aprovar
definitivament  el  projecte  de  l'obra  “Aparcament  a  les  Hortes  de  Baix  i
urbanització de la plaça del Sindicat. Fase I”.

2. El Ple de l'Ajuntament, en data 26 de maig de 2016, va prendre el següent
acord:

“Primer. Iniciar l’expedient de contractació de l’obra “Aparcament a les Hortes
de Baix i urbanització de la plaça del Sindicat. Fase I”, per procediment obert i
tramitació ordinària.

Segon.  Encarregar  al  cap  d'àrea  de  Serveis  Territorials  de  l'Ajuntament  la
gestió  de  la  redacció  del  Plec  de  clàusules  administratives  particulars  del
contracte de l’obra  “Aparcament a les Hortes de Baix i urbanització de la plaça
del Sindicat. Fase I”.

Tercer. Aprovar el document comptable d’autorització de la despesa, per import
de  2.988.063,27  euros  (IVA  21%  inclòs),  amb  càrrec  a  l’aplicació
pressupostària  31 1510 60999 Aparcament, del pressupost municipal vigent.

Quart. Notificar aquest acord als interessats.”

3. L'àrea de desenvolupament territorial ha redactat una proposta de Plec de
clàusules administratives particulars que ha de regir la contractació de l’obra
“Aparcament a les Hortes de Baix i urbanització de la plaça del Sindicat. Fase
I”.

4. El procediment d’adjudicació, en consideració a la quantia del contracte és
l’obert, previst  en  els  articles  157  i  següents  del  TRLCSP,  amb  tramitació
ordinària.

5.  El  pressupost  d’aquest  contracte  d’obra  és  de  2.469.473,78  euros,  més
518.589,49 euros que corresponen al 21% d'IVA, donant un pressupost per
contracte de 2.988.063,27 euros.

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

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

En el present supòsit, d’acord amb allò que disposa l’article 52.2.n) 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  l’adopció  de  l’acord
d’aprovació  i  disposició  de  l’obertura  del  procediment  d’adjudicació  del
contracte de l’obra  “Aparcament a les Hortes de Baix i urbanització de la plaça
del Sindicat. Fase I”, és el Ple de l'ajuntament.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars per l’adjudicació
del contracte de l’obra  “Aparcament a les Hortes de Baix i urbanització de la
plaça del Sindicat. Fase I” amb un pressupost de   2.469.473,78 euros, més
518.589,49 euros que corresponen al 21% d'IVA, donant un pressupost per
contracte de 2.988.063,27 euros.

Segon.  Ratificar  l'aprovació  del  document  comptable  d’autorització  de  la
despesa,  per  import  de 2.988.063,27 euros (IVA 21% inclòs)  amb càrrec  a
l’aplicació  pressupostària   31  1510  60999,  aparcament,  del  pressupost
municipal vigent.

Tercer.  Publicar aquest  acord en el  en el  Butlletí  Oficial  de la Província  de
Barcelona, en el perfil del contractant, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i
en el web municipal perquè en el termini vint-i-sis dies hàbils, a comptar a partir
del següent a la publicació d’aquest anunci, els interessats puguin presentar les
seves proposicions.

3. APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE CALDES DE MONTBUI PEL
QUE  FA  A  LA  IMPLANTACIÓ  DE  L'ÚS  DE  SERVEIS  FUNERARIS  I
DELIMITACIÓ DELS EQUIPAMENTS PRIVATS.  EXPEDIENT NÚM. TP202-
2014-000022 DE SERVEIS TERRITORIALS.

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

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies,  això és el  següent  tràmit  d'una modificació que ja  varem aprovar
inicialment en aquest Ple, hi ha alguna apreciació? Sí, senyor Coral.»

11



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

Pren la paraula el senyor Coral:
«Gràcies, hem sabut que s'instal·larà la funerària Torra a la mateixa plaça de
l'Església, volem preguntar, com van anar les converses?, si és que n'hi van
haver amb la funerària Torra i com han quedat els convenis que hi poguessin
haver amb ells? I si d'ara en davant tindran algun tracta preferent, o no? Encara
que la gestió es dugui des de la mateixa residència, volem saber una mica com
ha anat aquesta situació interna, no? I fer la reflexió doncs que el que busquem
en tot moment que el ciutadà en surti beneficiat, sigui quina sigui la gestió, ja
sigui pública, ja sigui concedida a una empresa, i en aquest cas entenem que
des de la Residència es podrà fer un bon servei dels serveis funeraris, per tant
ho  veiem  molt  bé,  i  d'altra  banda  volíem  conèixer  com  havien  anat  les
converses amb la funerària Torra, gràcies.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Hi ha alguna altra intervenció? No? 
Bé, doncs aquest sector dels serveis funeraris, és un sector que des de fa uns
anys està liberalitzat, per tant això vol dir que qualsevol operador que compleixi
la normativa, es pot establir en un emplaçament i prestar el servei, fins ara, això
ho ha vingut fent la funerària Torra des de l'any 79 si no recordo malament,
amb règim a la pràctica de monopoli perquè no hi havia cap altre, ningú a la
competència,  però nosaltres com Ajuntament el  que hem de fer és donada
aquesta  nova  situació  de  competència  de  dues  operadores  que  presten  el
servei,  el  que  hem  de  vetllar  és  perquè  es  compleixin  les  normes  de  la
competència,  que ningú tingui tentacions de dur a terme actuacions il·lícites
que  puguin  perjudicar  aquesta  competència  i  res  més.  Nosaltres  com
Ajuntament  no  hem  tingut  cap  altra  conversa  amb  aquest  sentit  amb  les
operadores, més enllà d'exigir-los l'autorització per operar, en aquest cas a la
Residència Santa Susanna, perquè Torra ja la tenia. 
Amb Torra vam tenir ahir una reunió però perquè ens la van demanar ells i ens
van  venir  a  explicar  que  obren  aquesta  oficina  comercial  a  la  plaça  de
l'Església, i ens van venir a demanar que com a poder públic, com autoritat
vetlléssim perquè es respectin les normes de la competència, gràcies.
Altres qüestions? Senyor Coral.»

Pren la paraula el senyor Coral:
«Sí, respecte a les normes de la competència, preguntar en aquesta línia, si les
tarifes i els preus de la Residència de serveis funeraris, seran establerts per
sota el preu de mercat?  O quins criteris es segueixen?»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Això ho hauria de preguntar a la Residència, com a prestadora del servei,
nosaltres aquí  no entrem en la fixació  dels preus de ningú,  només hem de
vetllar perquè no es produeixin situacions que puguin perjudicar la prestació del
servei,  la  qualitat  del  servei,  o  situacions  d'enfrontament  entre  els  dos
competidors  que  puguin  provocar  alguna  situació  de  diguem  feblesa  o
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indefensió  d'una  de  les  parts,  ja  està,  no  entrem  més  enllà  d'això  com
Ajuntament.
Molt bé, si hi ha alguna altra qüestió? No? Doncs passem a la votació.»          

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

            
                 ACORDA:

Identificació de l’expedient

Expedient  TP202-2014-000022 relatiu  a  l'aprovació  provisional  de  la
modificació  puntual  del  Pla  d’ordenació  urbanística  municipal  de  Caldes de
Montbui pel que fa a la implantació de l'ús de serveis funeraris i delimitació dels
equipaments privats.

Antecedents

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

2. Mitjançant instància de data 9 de febrer de 2016, el senyor Xavier Blanco
Castro,  actuant  en  nom i  representació  de  la  Fundació  Privada  Residència
Santa Susanna va presentar la proposta de modificació puntual del POUM per
a la implantació de serveis funeraris i delimitació dels equipaments privats i va
sol·licitar a l'Ajuntament de Caldes de Montbui que assumís la iniciativa de la
modificació presentada i procedís a la seva tramitació.

3. El Ple de l'Ajuntament,  en sessió celebrada el dia 28 d'abril  de 2016, va
prendre, entre altres, els següents acords:

“Primer.  Aprovar  inicialment  la  modificació  puntual  de  la  normativa
urbanística  del  Pla  d’Ordenació  Urbanística  Municipal,  aprovat
definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona de data 18 de
juny de 2009 (publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
de data 17 de juliol  de 2009) pel  que fa  a la  implantació  de l'ús de
serveis funeraris i delimitació dels equipaments privats.
Segon. Suspendre l’atorgament de llicències en els àmbits inclosos en la
modificació  puntual  aprovada  inicialment  excepte  les  llicències
fonamentades  en  el  règim  vigent  que  siguin  compatibles  amb  les
determinacions del nou planejament inicialment aprovat.
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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, a un diari de gran difusió, al web municipal i
al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

Quart. Notificar aquests acords als interessats.”

4. L’anunci d’aprovació inicial es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya de data 12 de maig de 2016 (núm. 7119), en el Butlletí Oficial de
la Província de 17 de maig de 2016, en el diari Ara de data 10 de maig de
2016, en el web municipal i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

5.  Durant  el  termini  d’exposició  al  públic  no  s’ha  produït  cap  al·legació  ni
reclamació.

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

Fonaments de dret

Article 98 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei d’Urbanisme.

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

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer.  Aprovar  provisionalment  la  modificació  puntual  de  la  normativa
urbanística del Pla d’ordenació urbanística municipal, aprovat definitivament per
la Comissió d’Urbanisme de Barcelona de data 18 de juny de 2009 (publicat en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 17 de juliol de 2009) pel
que  fa  a  la  implantació  de  l'ús  de  serveis  funeraris  i  delimitació  dels
equipaments privats.

Segon.  Elevar  diligenciat  l'expedient  de  la  modificació  puntual  del  Pla
d’ordenació  urbanística  municipal  de  Caldes  de  Montbui  pel  que  fa  a  la
implantació de l'ús de serveis funeraris i delimitació dels equipaments privats a
la  Comissió  Territorial  d’Urbanisme  de  Barcelona  per  a  la  seva  aprovació
definitiva.
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4.  ACCEPTAR  DE FORMA EXPRESSA L'OFERTA DE  CONDICIONS  DE
L'AGÈNCIA  CATALANA  DE  L'AIGUA,  REFERENTS  A  L'EXPEDIENT
02199800575  DE  CONCESSIÓ  D'AIGÜES  D'ABASTAMENT  PER  UN
TERMINI DE CINQUANTA (50) ANYS. EXPEDIENT NÚMERO TL105-2014-
000069 DE SERVEIS TERRITORIALS.

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

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, hi ha alguna intervenció sobre això? Molt bé, senyora Romano.»

Pren la paraula la senyora Romano:
«Gràcies senyor  alcalde, bé, en aquest punt,  tot  plegat és bastant espès el
tema perquè ja ve de l'any 1998, però voldríem que ens diguessin el tema del
pou de Can Camp que està dintre de la propietat de l'empresa Hato Verde que
l'informe de l'ACA ens diu que no l'incloem d'entrada, però nosaltres sí  que
l'incloem en aquesta proposta. Llavors com quedaria aquest tema? Com està?
Que passaria amb aquest pou? Més que res era per aclarir una mica tot plegat,
gràcies.»

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

Pren la paraula el senyor Martínez:
«És reiterar la pregunta del pou de Can Camp.»

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

Pren la paraula el senyor Mauri:
«El pou de Can Camp els de l'ACA no s'hi fiquen en concret perquè hi ha un
litigi, i com que s'ha de fer una sentència, un dictamen o el que sigui, doncs els
de  l'ACA  no  ens  diuen  res  sobre  la  propietat,  però  sí  que  ens  donen  la
concessió de 250.000 metres cúbics l'any dels pous que tenim a Caldes, entre
ells el de Can Camp.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, més intervencions? Senyora Romano.»

Pren la paraula la senyora Romano:
«Gràcies senyor alcalde, potser no m'he explicat bé, l'informe que ens fa l'ACA
el 20 d'octubre, ens diu precisament que aquest pou no s'inclogui en aquestes
condicions, és això el  que jo li  pregunto senyor  Mauri,  si  ens diuen que de
moment no l'inclogui, per què sí que l'incloem? Ho farem fins que no tinguem la
resolució  de  la  sentència?  I  després  es  podrà  fer  un  acord  amb  aquesta
persona? Serà així? Gràcies.»
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Pren la paraula el senyor alcalde:
«Molt bé, si no hi ha més intervencions? Passem a la votació d'aquest punt.» 

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

         
          ACORDA:

   
Identificació de l’expedient

Expedient TL105-2014-000069 relatiu a l'oferta de condicions proposada per
l'Agència Catalana de l'Aigua per a la concessió de la captació d'aigua.

Antecedents

1. En data 29 de juny de 1998 l'Ajuntament de Caldes de Montbui va trametre a
l'ACA una sol·licitud de concessió d'aigua per abastament, juntament amb el
projecte tècnic sobre la concessió.

En data 5 de maig de 2000 l'ACA va sol·licitar a l'Ajuntament documentació
complementària, documentació que va ser presentada per l'Ajuntament en data
9 de juliol de 2001.

2. El 8 de gener de 2013 la lletrada de concessions va emetre informe jurídic en
el  qual  informa  favorablement  sobre  la  sol·licitud  de  concessió  amb  les
condicions fixades en els informes tècnics, si bé no es poden incloure la mina
La  Borda  i  el  pou  Borda  1-B  per  manca  d'informe  favorable  de  l'autoritat
sanitària.

3. El 30 de juny de 2015 es va emetre, per part de l'ACA, informe previ a la
resolució  de  la  concessió  d'aigües subterrànies  on es  proposa l'atorgament
d'una concessió de 250.000 m3 entre 10 pous per l'abastament complementari
de Caldes de Montbui i es considera que s'ha de requerir més documentació a
l'Ajuntament per resoldre definitivament l'expedient.

L'Ajuntament de Caldes de Montbui, en data 3 de setembre de 2015, va aportar
la documentació requerida per tal de poder resoldre l'expedient definitivament.

4. En data 9 de maig de 2016 el senyor Jaume Francisco i Sans, en nom de
l'empresa  municipal  Gestió  Municipal  de  Serveis  SA  (GMSSA),  va  emetre
informe en el qual manifesta la seva conformitat a les condicions exposades en
l'oferta de condicions de l'Agència Catalana de l'Aigua.

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

Estatut d'Autonomia de Catalunya, aprovat per la llei orgànica 6/2006, de 19 de
juliol.

Reial  decret  2646/1985,  de  27  de  desembre,  sobre  traspàs  de  funcions  i
serveis de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria
d'obres hidràuliques

Decret legislatiu3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la
legislació en matèria d'aigües de Catalunya.

Decret 86/2009, de 2 de juny, d'aprovació dels Estatuts de l'Agència Catalana
de l'Aigua.

Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei i el reglament del domini públic hidràulic.

Decret 171/2014, de 23 de desembre, del Pla de gestió del districte de conca
fluvial de Catalunya.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer.  Acceptar  de  forma  expressa  l'oferta  de  condicions  de  l'Agència
Catalana  de  l'Aigua,  referents  a  l'expedient  02199800575  de  concessió
d'aigües d'abastament per un termini de cinquanta (50) anys.

Segon. Comunicar aquest acord a l'Agència Catalana de l'Aigua.

5.  DECLARAR  QUE  LES  OBRES  SOL·LICITADES  PEL  DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT  DE  LA  GENERALITAT  DE  CATALUNYA  PER  A
REALITZAR  LA SUBSTITUCIÓ DE LA TANCA PERIMETRAL  DE SIMPLE
TORSIÓ  A  L’INSTITUT  MANOLO  HUGUÉ,  ES  CONSIDEREN  OBRES
D’ESPECIAL  INTERÈS PER CONCURRÈNCIA DE CIRCUMSTÀNCIES DE
CAIRE CULTURAL. EXPEDIENT NÚM. 65/2016 DE SERVEIS ECONÒMICS.

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,  aquestes  obres  començaran dilluns  vinent,  i  com sempre que es
tracta d'obres en equipaments educatius del municipi, proposem la bonificació
pertinent del  75% de l'impost  de construccions,  instal·lacions i  obres. Hi  ha
alguna intervenció? Sí? Senyora Dalmau.»
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Pren la paraula la senyora Dalmau:
«Gràcies, bona nit, bé només manifestar que el nostre vot serà favorable, com
ja  hem manifestat  en  altres  ocasions,  doncs qualsevol  ajuda  que  es  pugui
donar a entitats o equipaments com en aquest cas, del municipi, creiem que és
benvinguda, gràcies.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, altres intervencions? No? Doncs fem la votació.»

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

             
                 ACORDA:   

Identificació de l’expedient

Expedient  núm.  65/2016  relatiu  a  la  sol·licitud  de  bonificació  per  obres
d’especial interès de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres per
realitzar la substitució de la tanca perimetral de simple torsió a l’Institut Manolo
Hugué.

Antecedents

1.El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, ha sol·licitat
una llicència urbanística per a realitzar la substitució de la tanca perimetral de
simple  torsió  a  l’Institut  Manolo  Hugué,  a  la  finca  situada  al  carrer  Josep
Germà, núm.2

2.L’article  6  de  l’Ordenança  reguladora  de  l’Impost  sobre  Construccions,
Instal·lacions  i  Obres,  indica  que,  en  el  cas  que  el  Ple  de  la  Corporació
determini que les obres es consideren d’especial interès o utilitat municipal per
concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de
l’ocupació, s’aplicarà una bonificació sobre la quota de l’impost del 75 %.

3.Les obres que tenen per objecte la millora i adequació a la normativa dels
edificis  on es duen a terme activitats  d’interès cultural  es consideren obres
d’especial interès.

4.D’acord amb el contingut de l’informe de la interventora accidental que consta
en l'expedient, s'acompleixen els requisits marcats a l'ordenança fiscal per a
l'aplicació del benefici fiscal si el Ple acorda que l'obra es considera d'especial
interès. 
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Fonaments de dret

-Article  6  de  l’Ordenança fiscal  reguladora de l’Impost  sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres.  

-Article 103 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

-Segons  competència  atribuïda  per  delegació  a  la  Junta  de  Govern  Local,
mitjançant el Decret d'Alcaldia número 000634/2015, dictat en data 15 de juny
de 2015, d'organització del cartipàs municipal 2015-2019.

-Segons competència atribuïda per delegació, a partir del dia 1 de gener de
2016,  a  la  Junta  de  Govern  Local,  mitjançant  el  Decret  d'Alcaldia  número
000982/2015,  dictat  en  data  30  de  desembre  de  2015,  d'organització  del
cartipàs  municipal  2015-2019,  pel  que  fa  a  les  contractacions  d'obres,  de
subministraments,  de  serveis,  de  gestió  de  serveis  públics,  els  contractes
administratius especials, i els contractes privats; a la disposició de despeses; a
l'aprovació de factures, certificacions d'obres i l'ordenació de pagaments, que
es detalla a les lletres a), b) i e) de l'apartat segon de la seva part resolutiva. 

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Declarar que les obres sol·licitades pel Departament d’Ensenyament de
la  Generalitat  de  Catalunya  i  per  a  dur  a  terme  obres  per  a  realitzar  la
substitució de la tanca perimetral de simple torsió a l’Institut Manolo Hugué, es
consideren  obres  d’especial  interès  per  concurrència  de  circumstàncies  de
caire cultural.

Segon.  Concedir  una  bonificació  del  75  %  de  la  quota  de  l’Impost  sobre
Construccions,  Instal·lacions  i  Obres  a  les  obres  indicades,  a  l’empara  de
l’article 6è de la vigent Ordenança reguladora.

Tercer.  Comunicar  els  presents  acords  a  l’Àrea  de  Serveis  Econòmics  i  al
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
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6. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 14/2016, MITJANÇANT
SUPLEMENTS DE CRÈDITS. EXPEDIENT NÚM. SEMC 9/2016 DE SERVEIS
ECONÒMICS.

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? Comencem per la senyora Romano.»

Pren la paraula la senyora Romano:
«Gràcies, bé, en aquest punt, vist l'expedient hem pogut veure que aquestes
modificacions de crèdit és perquè la majoria, és perquè són subvencions que
s'han demanat i que no s'ha pogut justificar el total de la subvenció peticionada,
per tant entenem que aquí hi ha alguna cosa que no ho estem fent prou bé?
Entenem que si demanem una subvenció hem de ser capaços de poder rebre
el 100% del que hem demanat, no quedant-se a mig camí, i per tant en aquest
punt el nostre vot serà en contra, gràcies.»

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

Pren la paraula el senyor Martínez:
«Sí,  bàsicament  el  mateix  sentit,  és  cert  que aquí  es  parla  d'una  sèrie  de
subvencions de diversos, de la Generalitat o de la Diputació, i que sembla com
si no s'haguessin pogut justificar totalment, no sé quin és el motiu, m'agradaria
conèixer aquests motius, gràcies.»

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

Pren la paraula el senyor Ortega:
«Gràcies senyor alcalde, bona nit, només manifestar el sentit del nostre vot,
tant aquesta modificació com les quatre següents serà l'abstenció, gràcies.»

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

Pren la paraula el senyor Marañés:
«Bé, de fet m'agradaria fer una petita puntualització, en el primer cas, més que
derogar una subvenció, va ser el canvi de destí de la subvenció, per tant, com
que la partida va quedar fluixa, l'hem d'implementar.
En el cas de la Piqueta, injustament ens van tombar una subvenció que no li
trobem encara avui en dia el sentit, però bé hem de fer front al deute.
En el següent cas vam preveure quatre mil euros de subvenció i ens en van
donar 3.999,05.»
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Pren la paraula el senyor alcalde:
«Molt bé, doncs si no hi ha més intervencions? Fem la votació.»  

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta dels presents [9
vots favorables dels membres del grup municipal d’ERC (9); 7 abstencions de
SOM CALDES (2);  CiU (2); del PSC (2); 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
14/2016 del pressupost municipal de l’exercici 2016, mitjançant suplements de
crèdits.

Antecedents

1.  De la  liquidació  pressupostària  de  l’exercici  2015 aprovada mitjançant  el
decret d’alcaldia núm. 000214/2016 de data 28 d’abril de 2016 se’n desprèn
que hi ha hagut dèficits de finançament, per un import total de 94.004,04 euros,
en els següents projectes d’inversió, per l’import que s’especifica i pel motiu
que s’exposa: 

 Projectes, estudis i direccions d’obres (projecte 2014/2/INVER/8): hi ha
un dèficit de finançament per import de 19.034,60 euros, degut a que la
subvenció de la Diputació que finançava aquest projecte finalment es va
destinar  a  finançar  el  projecte  de  Campanya  d’asfaltats  2015
(2015/2/INVER/2). 

 Recuperació  La  Piqueta,  Club  d’Emprenedors  (projecte
2012/2/INVER/4):   hi  ha  un  dèficit  de  finançament  per  import  de
25.533,37 euros. La resolució final de la Generalitat de la subvenció del
projecte “Espai de suport a la creació i consolidació d’empreses- Club de
l’emprenedor La Piqueta” inclòs al FEDER programa operatiu 2007-2013
ha estat de 86.808,74 euros en comptes dels 112.342,11 euros resolts
inicialment;  per  tant,  hi  ha  un  dèficit  de  finançament  per  import  de
25.533,37 euros.

 Material  inventariable  (projecte  2014/2/INVER/10):  hi  ha  un dèficit  de
finançament per import de 0,95 euros degut a que la subvenció de la
Diputació  per  la  millora  de  la  senyalització  turística  per  import  de
4.000,00 euros es va justificar per 3.999,05 euros.

 Campanya d’asfaltats 2015 (projecte 2015/2/INVER/2): hi ha un dèficit
de  finançament  per  import  de  18.347,52  euros  degut  a  que  per  una
banda es va preveure una subvenció de la Generalitat, PUOSC 2012,
per import  de 134.298,67 euros i  que finalment hi  ha un finançament
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consolidat de  85.951,14 euros; i, per l’altra banda, aquest projecte es va
finançar, en part, amb una subvenció de la Diputació de Barcelona amb
codi 14/X/112147 per import de 30.000,00 euros.

 Expropiació  terrenys  (projecte  2015/2/INVER/4):  hi  ha  un  dèficit  de
finançament  per import de 13.309,53 euros.

 Millores  enllumenat  (projecte  2015/2/INVER/13):  hi  ha  un  dèficit  de
finançament per import de 11.781,84 euros degut a que es va generar
crèdit pressupostari provinent d'una concessió d’una subvenció per part
de la Diputació de Barcelona per finançar les ventades del 09.12.14 per
un import  superior  a  les  despeses que finalment  es  van  justificar  en
aquest projecte.

 Millores espais públics (projecte 2015/2/INVER/26): hi ha un dèficit de
finançament per import de 5.996,23 euros. 

S’han cobrir els esmentats dèficits de finançament amb les modificacions de
crèdits  que  siguin  necessàries.  Es  preveu  que  es  portin  a  aprovació  en  el
plenari  de  30  de  juny  de  2016  les  modificacions  de  crèdit  núm.14/2016,
mitjançant  suplements  de  crèdits,  i  la  núm.15/2016,  mitjançant  crèdits
extraordinaris.

2. Amb la modificació de crèdits núm.14/2016, mitjançant suplements de crèdits
que es preveu es que porti a aprovació en el plenari de 30 de juny de 2016, es
proposa suplementar les següents aplicacions pressupostàries: 20.1510.60999
Projectes,  estudis  i  direccions  d’obres  (2014/2/INVER/8)  per  import  de
19.034,60 euros, 31.1532.61908 Campanya d’asfaltats 2015 (2015/2/INVER/2)
per  import  de  18.347,52  euros,  i  30.1510.60009  Expropiació  terrenys
(2015/2/INVER/4) per import de 13.309,53 euros. 

Aquests  dèficits  de  finançament  per  un  import  total  de  50.691,65  euros  es
preveu  que siguin  compensats  amb baixes de crèdits  de  despeses d’altres
projectes d’inversió del pressupost vigent no compromeses, les dotacions de
les quals s’estimen reductibles sense perturbació del servei. Aquests imports
corresponen  a  una  sèrie  de  crèdits  disponibles  no  afectats  a  compliments
d’obligacions reconegudes i finançats amb romanent afectat.

3. Amb la modificació de crèdits núm. 15/2016, mitjançant crèdits extraordinaris
que es preveu es que porti a aprovació en el plenari de 30 de juny de 2016, es
proposa  crear  les  següents  aplicacions  pressupostàries:  11.1510.60999
Recuperació la Piqueta, Club d’Emprenedors (2012/2/INVER/4)  per import de
25.533,37 euros,  20.9200.62999 Material inventariable  (2014/2/INVER/10) per
import  de 0,95 euros,  31.1650.61909 Millores enllumenat  (2015/2/INVER/13)
per  import  de  11.781,84  euros,  i  31.1530.61999  Millores  espais  públics
(2015/2/INVER/26) per import de 5.996,23 euros. 
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Aquests dèficits de finançament,  per un import  total  de 43.312,39 euros, es
preveu  que siguin  compensats  amb baixes de crèdits  de  despeses d’altres
projectes d’inversió del pressupost vigent no compromeses, les dotacions de
les quals s’estimen reductibles sense perturbació del servei respectiu. Aquest
imports  corresponen  a  una  sèrie  de  crèdits  disponibles  no  afectats  al
compliment d’obligacions reconegudes i finançats amb romanent afectat. 

4. Per tant, l’expedient que es presenta té per objecte aprovar una modificació
de crèdits mitjançant suplements de crèdits per un import total de 50.691,65
euros amb l’objectiu d’eixugar part  dels dèficits de finançament de projectes
d’inversió  derivats  de  la  liquidació  pressupostària  de  l’exercici  2015  de
l’Ajuntament de Caldes de Montbui.

5. Vist  l'informe de la Intervenció Municipal.

Fonaments de dret

Articles 169, 170, 171 i 177 del  RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals; articles 35,36, 37 i 38
del RD 500/1990, de 20 d’abril; i, articles 6, 7, i 8 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  14/2016,  del
pressupost de l’Ajuntament de Caldes de Montbui de l’exercici 2016, mitjançant
suplements de crèdits, per un import total de 50.691,65 euros, segons el detall
següent, on s’especifiquen les aplicacions pressupostàries que es suplementen
i  les  seves  fonts  de  finançament  que  és  a  càrrec  de  baixa  de  crèdits  de
despeses d’unes altres aplicacions pressupostàries:

Org. Prog. Eco. Descripció
Suplements
de crèdits

Baixa de
crèdits per
anul.lació

20 1510 60999 Projectes, estudis i direccions d’obres 19.034,60

30 1510 60009 Expropiació terrenys 13.309,53

31 1532 61908 Campanya d’asfaltats 2015 18.347,52

11 1530 60999 Accessibilitat Passeig de la Riera 620,50

11 4320 62909 Pla de dinamització turística 2,91
20 1510 60909

Projectes, estudis i direccions d’obres
31.428,12
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20 9200 62509 Mobiliari equipaments municipals 5.039,55

20 9200 62909 Material inventariable 9.092,92

22 9200 62609 Maquinari informàtic 30,40

44 3420 63209 Millores equipaments esportius 4.477,25

                                                  TOTAL 50.691,65 50.691,65

Total modificació:  50.691,65 €

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 LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 15/2016, MITJANÇANT
CRÈDITS  EXTRAORDINARIS.  EXPEDIENT  NÚM.  SEMC  9/2016  DE
SERVEIS ECONÒMICS.

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

No hi ha intervencions.

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

             
                 ACORDA:

Identificació de l’expedient

Expedient  número SEMC 9/2016,  relatiu a la modificació  de crèdits  número
15/2016  del  pressupost  municipal  de  l’exercici  2016,  mitjançant  crèdits
extraordinaris.
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Antecedents

1.  De la  liquidació  pressupostària  de  l’exercici  2015 aprovada mitjançant  el
decret d’alcaldia núm. 000214/2016 de data 28 d’abril de 2016 se’n desprèn
que hi ha hagut dèficits de finançament, per un import total de 94.004,04 euros,
en els següents projectes d’inversió, per l’import que s’especifica i pel motiu
que s’exposa: 

 Projectes, estudis i direccions d’obres (projecte 2014/2/INVER/8): hi ha
un dèficit de finançament per import de 19.034,60 euros, degut a que la
subvenció de la Diputació que finançava aquest projecte finalment es va
destinar  a  finançar  el  projecte  de  Campanya  d’asfaltats  2015
(2015/2/INVER/2). 

 Recuperació La Piqueta,Club d’Emprenedors (projecte 2012/2/INVER/4):
hi  ha  un  dèficit  de  finançament  per  import  de  25.533,37  euros.  La
resolució final de la Generalitat de la subvenció del projecte “Espai de
suport a la creació i consolidació d’empreses- Club de l’emprenedor La
Piqueta”  inclòs  al  FEDER programa  operatiu  2007-2013  ha  estat  de
86.808,74 euros en comptes dels 112.342,11 euros resolts inicialment;
per tant, hi ha un dèficit de finançament per import de 25.533,37 euros.

 Material  inventariable  (projecte  2014/2/INVER/10):  hi  ha  un dèficit  de
finançament per import de 0,95 euros degut a que la subvenció de la
Diputació  per  la  millora  de  la  senyalització  turística  per  import  de
4.000,00 euros es va justificar per 3.999,05 euros.

 Campanya d’asfaltats 2015 (projecte 2015/2/INVER/2): hi ha un dèficit
de  finançament  per  import  de  18.347,52  euros  degut  a  que  per  una
banda es va preveure una subvenció de la Generalitat, PUOSC 2012,
per import  de 134.298,67 euros i  que finalment hi  ha un finançament
consolidat de  85.951,14 euros; i, per l’altra banda, aquest projecte es va
finançar, en part, amb una subvenció de la Diputació de Barcelona amb
codi 14/X/112147 per import de 30.000,00 euros.

 Expropiació  terrenys  (projecte  2015/2/INVER/4):  hi  ha  un  dèficit  de
finançament  per import de 13.309,53 euros.

 Millores  enllumenat  (projecte  2015/2/INVER/13):  hi  ha  un  dèficit  de
finançament per import de 11.781,84 euros degut a que es va generar
crèdit pressupostari provinent d'una concessió d’una subvenció per part
de la Diputació de Barcelona per finançar les ventades del 09.12.14 per
un import  superior  a  les  despeses que finalment  es  van  justificar  en
aquest projecte.

 Millores espais públics (projecte 2015/2/INVER/26): hi ha un dèficit de
finançament per import de 5.996,23 euros 
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S’han cobrir els esmentats dèficits de finançament amb les modificacions de
crèdits  que  siguin  necessàries.  Es  preveu  que  es  portin  a  aprovació  en  el
plenari  de  30  de  juny  de  2016  les  modificacions  de  crèdit  núm.14/2016,
mitjançant  suplements  de  crèdits  i  la  núm.15/2016,  mitjançant  crèdits
extraordinaris.

2. Amb la modificació de crèdits núm.14/2016, mitjançant suplements de crèdits
que es preveu es que porti a aprovació en el plenari de 30 de juny de 2016, es
proposa suplementar les següents aplicacions pressupostàries: 20.1510.60999
Projectes,  estudis  i  direccions  d’obres  (2014/2/INVER/8)  per  import  de
19.034,60 euros, 31.1532.61908 Campanya d’asfaltats 2015 (2015/2/INVER/2)
per  import  de  18.347,52  euros,  i  30.1510.60009  Expropiació  terrenys
(2015/2/INVER/4) per import de 13.309,53 euros. 

Aquests  dèficits  de  finançament  per  un  import  total  de  50.691,65  euros  es
preveu  que siguin  compensats  amb baixes de crèdits  de  despeses d’altres
projectes d’inversió del pressupost vigent no compromeses, les dotacions de
les quals s’estimen reductibles sense perturbació del servei. Aquests imports
corresponen  a  una  sèrie  de  crèdits  disponibles  no  afectats  a  compliments
d’obligacions reconegudes i finançats amb romanent afectat.

3. Amb la modificació de crèdits núm. 15/2016, mitjançant crèdits extraordinaris
que es preveu es que porti a aprovació en el plenari de 30 de juny de 2016, es
proposa  crear  les  següents  aplicacions  pressupostàries:  11.1510.60999
Recuperació la Piqueta, Club d’Emprenedors (2012/2/INVER/4)  per import de
25.533,37 euros,  20.9200.62999 Material inventariable  (2014/2/INVER/10) per
import  de 0,95 euros,  31.1650.61909 Millores enllumenat  (2015/2/INVER/13)
per  import  de  11.781,84  euros,  i  31.1530.61999  Millores  espais  públics
(2015/2/INVER/26) per import de 5.996,23 euros. 

Aquests dèficits de finançament,  per un import  total  de 43.312,39 euros, es
preveu  que siguin  compensats  amb baixes de crèdits  de  despeses d’altres
projectes d’inversió del pressupost vigent no compromeses, les dotacions de
les quals s’estimen reductibles sense perturbació del servei respectiu. Aquest
imports  corresponen  a  una  sèrie  de  crèdits  disponibles  no  afectats  al
compliment d’obligacions reconegudes i finançats amb romanent afectat. 

4. Per tant, l’expedient que es presenta té per objecte aprovar una modificació
de crèdits  mitjançant  crèdits  extraordinaris  per  un import  total  de 43.312,39
euros amb l’objectiu d’eixugar part  dels dèficits de finançament de projectes
d’inversió  derivats  de  la  liquidació  pressupostària  de  l’exercici  2015  de
l’Ajuntament de Caldes de Montbui.

5. Vist  l'informe de la Intervenció Municipal.
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Fonaments de dret

Articles 169, 170, 171 i 177 del  RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals; articles 35,36, 37 i 38
del RD 500/1990, de 20 d’abril; i, articles 6, 7, i 8 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  15/2016,  del
pressupost de l’Ajuntament de Caldes de Montbui de l’exercici 2016, mitjançant
crèdits extraordinaris, per un import total de 43.312,39 euros, segons el detall
següent, on s’especifiquen les previsions de les noves despeses i la seva font
de finançament que és a càrrec de baixa de crèdits de despeses d’unes altres
aplicacions pressupostàries:

Org. Prog. Eco. Descripció
Crèdits

extraordinaris

Baixa de
crèdits per
anul.lació

11 1510 60999

Recuperació La Piqueta, Club 
d’Emprenedors 25.533,37

20 9200 62999 Material inventariable                 0,95
31 1530 61999 Millores espais públics 5.996,23
31   1650 61909 Millores enllumenat 11.781,84

11 4320 62599 Pla de dinamització turística 5.785,88

11 4320 62909 Pla de dinamització turística 0,95

20 1510 60909 Projectes, estudis i direccions d’obres 3.108,40

20 1510 60999 Projectes, estudis i direccions d’obres 1.071,55

20 4910 64109 Web transparència 7.383,79

20 9200 62908 Jutjat de Pau 1.500,00

22 9200 64198 Programari informàtic 3.146,00

22 9200 64199 Programari informàtic 2.060,40

31 1510 60909 Protecció canalització aigua El Farell 4.133,42
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31 1530 62309 Maquinària i estris espais públics 111,52
40 3321 62909 Fons bibliogràfic biblioteca 313,83

40 3340 78008 Conveni Centre Democràtic i Progressista 0,01

40 3380 62309

Instal.lació quadres fixes per a 
esdeveniments 40,94

40 3380 62509 Mobiliari muntatge esdeveniments 60,92

40 3380 68909 Patrimoni festiu local 3.228,00

44 3420 63209 Millores equipaments esportius 4.624,75

45 3230 63299 Millores equipaments educatius 1.355,20

51 4190 60999 Reg hortes 59,47

51 4190 62909 Horts domèstics 2.000,00

60 1320 62408 Vehicles segways policia 2.200,00

60 1320 62409 Vehicle policia 1,75

60 1320 63909 Equipament policial 94,68

60 1320 63999 Equipament policial 1.030,92

60 1330 62409 Vehicle brigada policia 0,01

                                                  TOTAL 43.312,39 43.312,39

Total modificació:  43.312,39 €

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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 8. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 16/2016, MITJANÇANT
CRÈDITS  EXTRAORDINARIS.  EXPEDIENT  NÚM.  SEMC  9/2016  DE
SERVEIS ECONÒMICS.

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? Sí? Senyor Martínez Boluda.»

Pren la paraula el senyor Martínez Boluda:
«Sí,  gràcies  senyor  alcalde,  aquesta  modificació  de  crèdit,  si  no  tinc  entès
malament  a  l'expedient,  és  per  un  tema  d'unes  petites  obres  o  d'uns
arranjaments  de  la  plaça  Marqués,  perquè  hi  ha  unes  humitats,  la  meva
pregunta és: la situació o l'estatus jurídic d'aquesta plaça, perquè sí que té un
caràcter públic, però al final és d'una comunitat de propietaris, la part de baix,
és  la  pregunta,  no  tinc  molt  clar  quina  és  la  situació  jurídica  i  m'agradaria
aclarir-ho, gràcies.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, més intervencions en aquest punt? No? Doncs per la resposta passo
la paraula al regidor Vicenç Personat.»

Pren la paraula el senyor Personat:
«És el que vostè està dient, ho pensa, no? Realment la plaça és municipal i el
sota és particular.»

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

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

             
               ACORDA:

Identificació de l’expedient

Expedient  número SEMC 9/2016,  relatiu a la modificació  de crèdits  número
16/2016  del  pressupost  municipal  de  l’exercici  2016,  mitjançant  crèdits
extraordinaris.
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Antecedents

1. L’Àrea de Serveis Territorials ha sol.licitat dur a terme unes modificacions de
crèdits per tal de poder realitzar unes despeses que no es poden demorar fins
a l’exercici  següent i  que en el  pressupost de la Corporació no hi  ha crèdit
previst.  Es  proposa  la  creació  de  les  següents  aplicacions  pressupostàries:
31.1532.61901 Arranjament Plaça Marquès per un import de 50.000,00 euros i
l'aplicació  31.1521.74000  Aportació  Caldes  Habitatge,  SL  per  un  import  de
70.000,00  euros. S’adjunten  a  l’expedient  les  sol.licituds  amb  els  informes
justificatius.

2.  Es  detallen  les  aplicacions  pressupostàries  que  es  creen  finançades
mitjançant  la  baixa  de  crèdits  de  despeses  no  compromeses  de  vàries
aplicacions  pressupostàries,  les  dotacions  de  les  quals  es  consideren
reductibles sense pertorbació del servei respectiu.

Per tant, l’expedient que es presenta té per objecte aprovar una modificació de
crèdits mitjançant crèdits extraordinaris per un import total de 120.000,00 euros.

3. Vist l’informe de la Intervenció Municipal.

Fonaments de dret

Articles 169, 170, 171 i 177 del  RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals; articles 35,36, 37 i 38
del 

RD 500/1990, de 20 d’abril;  i,  articles 6, 7, i  8 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  16/2016,
mitjançant crèdits extraordinaris del pressupost de l’Ajuntament de Caldes de
Montbui de l’exercici 2016, per un import total de 120.000,00 euros, segons el
detall següent, on s’especifica la previsió de les noves despeses i la seva font
de finançament que és a càrrec de baixa de crèdits de despeses d’unes altres
aplicacions pressupostàries.
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Total modificació:  120.000,00 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.

9. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 17/2016, MITJANÇANT
SUPLEMENTS DE CRÈDITS. EXPEDIENT NÚM. SEMC 9/2016 DE SERVEIS
ECONÒMICS.

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,  sobre  aquesta  modificació,  hi  ha  algun  comentari?  Sí?  Senyor
Boluda.»

Pren la paraula el senyor Martínez:
«Sí, molt simple, aquesta va sobre la Junta de compensació La Salut 2 si no
m'equivoco, quina és la situació? Estarem en aquí anys amb aquesta Junta de
compensació tenint despeses? O hi ha alguna possibilitat de tirar endavant?
Perquè si no m'equivoco en aquesta Junta, molta part important de la propietat
correspon a l'Ajuntament, no?, gràcies.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, senyor Personat.»
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Org. Prog. Econ. Descripció
Crèdits 
extraordinaris

Baixa crèdits 
per anul.lació 

31 1532 61901 Arranjament Plaça Marquès 50.000,00
31 1532 61900 Campanya d'asfaltats 50.000,00

                                            Total 50.000,00 50.000,00

31 1521 74000 Aportació Caldes Habitatge, SL 70.000,00
20 1510 60900 Projectes, estudis i direccions d'obres 70.000,00

                                            Total 70.000,00 70.000,00

 



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 el senyor Personat:
«La  Junta  de  Salut  la  hem fet,  la  hem constituït  ara  i  s'aprovarà,  crec  la
setmana que ve. Hi ha l'expedient de parcel·lació i d'urbanització, un cop fet
això, s'expropiarà, bé, expropiar no, es comprarà un solar petit que hi ha, que
no volen entrar a la Junta de compensació, o sigui  estan dintre però volen
sortir-se'n i llavors el que quedi ja s'explicarà. I per tant crec que amb un any la
Junta pot quedar dissolta.»

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

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

             
                 ACORDA:

Identificació de l’expedient

Expedient  número SEMC 9/2016,  relatiu a la modificació  de crèdits  número
17/2016 del pressupost municipal de l’exercici 2016, mitjançant suplements de
crèdits.

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:
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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.

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. 
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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. 

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.
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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. 

3.  Tenint  en  compte  el  romanent  de  tresoreria  per  a  despeses  generals
disponible de l’exercici 2015, diferents àrees de l’Ajuntament han sol·licitat 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  expedient,  es  proposa  suplementar  les  següents  aplicacions
pressupostàries, per un total de 237.625,27 euros,  finançades 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.
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Org. Prog. Econ. Descripció
Suplements de 
crèdits

10 4910 22602 Informació i comunicació local 9.000,00
20 9200 20200 Lloguers 5.500,00
20 9200 62500 Mobiliari equipaments municipals               896,71
20 9200 62900 Material inventariable            7.000,00
20 9200 63900 Millores equipaments municipals 29.200,00
22 9200 62600 Maquinari informàtic 6.000,00
22 9200 64100 Programari informàtic 1.000,00
31 1500 22706 Serveis professionals externs SSTT 10.000,00
31 1520 22699 Oficina d'habitatge   5.000,00
31 1630 22700 Servei neteja viària           16.532,54
31 1650 61900 Millores enllumenat públic           35.384,79

33 1720 22697
Prevenció d'incendis i protecció del 
medi natural           24.542,74

40 3340 22608 Programació cultural             3.500,00
44 3410 48001 Conveni Club Hoquei Caldes           10.000,00
45 3230 63900 Millores equipaments educatius           22.242,35
52 4320 22699 Promoció turística           15.000,00
60 1300 22699 Manteniment servei policia            3.600,00
60 1320 21400 Manteniment flota de vehicles policia            5.000,00

60 1320 62300
Sistemes de videovigilància i control 
de trànsit          24.226,14

60 1320 63900 Equipament policial            4.000,00
Total 237.625,27

S’adjunten a l’expedient les sol·licituds amb els informes justificatius.

Per tant, l’expedient que es presenta té per objecte aprovar una modificació de
crèdits  mitjançant  suplements  de  crèdits  per  un  import  total  de  237.625,27
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. 
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- 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:

Primer.  Aprovar  l’expedient  de  modificació  de  crèdits  número  17/2016  del
pressupost de l’Ajuntament de Caldes de Montbui de l’exercici 2016, mitjançant
suplements de crèdits, per un import de total de 237.625,27 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

10 4910 22602 Informació i comunicació local 9.000,00
20 9200 20200 Lloguers 5.500,00
20 9200 62500 Mobiliari equipaments municipals 896,71
20 9200 62900 Material inventariable 7.000,00
20 9200 63900 Millores equipaments municipals 29.200,00
22 9200 62600 Maquinari informàtic 6.000,00
22 9200 64100 Programari informàtic 1.000,00

31 1500 22706
Serveis professionals externs 
SSTT

10.000,00

31 1520 22699 Oficina d'habitatge 5.000,00
31 1630 22700 Servei neteja viària 16.532,54
31 1650 61900 Millores enllumenat públic 35.384,79

33 1720 22697
Prevenció d'incendis i protecció 
del medi natural

24.542,74

40 3340 22608 Programació cultural 3.500,00
44 3410 48001 Conveni Club Hoquei Caldes 10.000,00
45 3230 63900 Millores equipaments educatius 22.242,35
52 4320 22699 Promoció turística 15.000,00
60 1300 22699 Manteniment servei policia 3.600,00

60 1320 21400
Manteniment flota de vehicles 
policia

5.000,00

60 1320 62300
Sistemes de videovigilància i 
control de trànsit

24.226,14

60 1320 63900 Equipament policial 4.000,00
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Org. Prog. Econ. Descripció
Suplements de 
crèdits

Romanent de 
tresoreria per a 
despeses 
generals 
disponible 2015

20 87000
Romanent de tresoreria per a 
despeses generals

237.625,27

Total 237.625,27 237.625,27

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.

10. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 18/2016, MITJANÇANT
CRÈDITS  EXTRAORDINARIS.  EXPEDIENT  NÚM.  SEMC  9/2016  DE
SERVEIS ECONÒMICS.

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

No hi ha intervencions.

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

                 ACORDA:

Identificació de l’expedient

Expedient  número SEMC 9/2016,  relatiu a la modificació  de crèdits  número
18/2016  del  pressupost  municipal  de  l’exercici  2016,  mitjançant  crèdits
extraordinaris.

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.
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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.
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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. 
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. 

3.  Tenint  en  compte  el  romanent  de  tresoreria  per  a  despeses  generals
disponible de l’exercici 2015,  diferents àrees de l’Ajuntament han sol·licitat 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 previst.
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En  aquest  expedient,  es  proposa  crear  les  següents  aplicacions
pressupostàries, per un import total de 116.078,80 euros, finançades 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
Crèdits 
extraordinaris

31 1510 47900
Aportació Junta Compensació La 
Salut 2 36.078,80

31 1521 74000 Aportació Caldes Habitatge, SL 40.000,00

60 1320 62400 Vehicle policia
        
40.000,00

Total
      
116.078,80

S’adjunten a l’expedient les sol·licituds amb els informes justificatius.

Per tant, l’expedient que es presenta té per objecte aprovar una modificació de
crèdits mitjançant crèdits extraordinaris per un import total de 116.078,80 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  18/2016  del
pressupost de l’Ajuntament de Caldes de Montbui de l’exercici 2016, mitjançant
crèdits extraordinaris, per un import de total de 116.078,80 euros, segons el
detall següent  on s’especifiquen les aplicacions pressupostàries que es creen i
la seva font de finançament que es a càrrec de part del Romanent de tresoreria
per a despeses generals disponible de l’exercici 2015: 

Org. Prog. Econ. Descripció
Crèdits 
extraordinaris

Romanent de 
tresoreria per
a despeses 
generals 
disponible  
2015

31 1510 47900 Aportació Junta Compensació La Salut 2 36.078,80
31 1521 74000 Aportació Caldes Habitatge, SL 40.000,00
60 1320 62400 Vehicle policia    40.000,00

20 87000
Romanent de tresoreria per a despeses 
generals 116.078,80
Total 116.078,80 116.078,80

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.

11. APROVAR LA PRÓRROGA,  PER UN ANY,  EL CONTRACTE PER LA
CONCESSIÓ  DEMANIAL  DE  L'EXPLOTACIÓ  D'UN  BAR-CAFETERIA  A
L'EQUIPAMENT  SOCIOCULTURAL  «LES  CASES  DELS  MESTRES»  DE
CALDES DE MONTBUI.  EXPEDIENT NÚM. G511201100010 DE SERVEIS
GENERALS.

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

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

Pren la paraula el senyor Martínez:
«Sí, el nostre vot serà a favor, perquè no hi veiem cap element que pugui fer
pensar el  contrari,  hi  ha algun estudi per això? És una qüestió, hi  ha algun
estudi respecte al servei que es dóna? Si els ciutadans que estan reben aquest
servei tenen queixes? Símplement això, gràcies.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, hi havia una altra pregunta, senyor Coral.»
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Pren la paraula el senyor Coral:
«Sí, la pregunta és si en les condicions que es prorroga aquesta concessió són
les mateixes? Sobre tot quan a preus públics del servei, dels productes.
I  l'altra  és  més  aviat  una  reflexió,  és  la  reflexió  que  evidentment  en  un
equipament d'aquestes característiques on els principals usuaris són gent gran
i que per tant el seu poder adquisitiu és mitjà, baix, és normal que s'ofereixin
serveis com els que ofereix el bar a aquests preus. 
Tot i així,  crec que també hem de posar sobre la taula que a la zona hi ha
diferents bars, restaurants que també diguem, busquen els mateixos clients i
que per tant tenen uns preus diferents i que a vegades t'han fet la reflexió de dir
que ells estan aquí, pagant un seguit de coses i que l'equipament del costat no
és així, no hi ha les mateixes condicions i per tant no és, nosaltres doncs com a
grup, evidentment, veiem perfectament l'opció de les cases dels mestres pel
què fa al  bar el tipus de concessió i condicions, no? Però tot i  així,  que en
siguem conscients també d'aquesta realitat, gràcies.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, per la resposta passo la paraula a la regidora Pilar Aznar.»

Pren la paraula la senyora Aznar:
«Hola, bona tarda, pel que fa a la pregunta de l'estudi, no hi ha cap estudi, sí
que hi ha un seguiment, i el seguiment no tenim incidències destacables ni de
importància, petites cosetes que hi ha un programa de neteja i una sèrie de
coses que estem fent un seguiment.
I al senyor Francesc Coral, el tema del bar de les Cases dels Mestres, el tema
preus, jo sempre m'he pronunciat a favor de mantenir els preus una mica per
sota dels preus de carrer i més que res pel perfil  dels usuaris. El perfil dels
usuaris allà són gent gran, són aturats, és un equipament municipal i compleix
una  funció  social,  llavors  amb  aquest  sentit  seguim  recolzant  el  tema  dels
preus.
De moment la prórroga són les mateixes condicions dels anteriors cinc anys.»

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

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

             
                 ACORDA:

Identificació de l'expedient

Expedient número G511201100010, de la concessió demanial de l'explotació
d'un bar-cafeteria a l'equipament sociocultural «Les Cases dels Mestres» de
Caldes de Montbui. 
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Antecedents

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

2.  El  dia  29  de  juliol  de  2011  es  va  formalitzar  la  concessió  demanial  en
document administratiu, i on consta en el seu pacte tercer que la duració de la
concessió serà de cinc anys,  a comptar des de la data de la signatura del
present acord. La concessió demanial podrà ser objecte de pròrroga, la qual
s'acordarà  per  l'òrgan  de  contractació,  sense  que  es  pugui  produir  pel
consentiment tàcit de les parts. La concessió es podrà prorrogar transcorregut
els cinc anys inicials, per períodes anuals, i  fins arribar a un màxim de deu
anys, incloent-hi el període inicial i les pròrrogues.

3. La vigència del contracte indicat en el punt anterior finalitza el proper dia 29
de juliol de 2016. 

4.  Pels  serveis  prestats  i  per  les  seves  necessites,  es  considera  adient
prorrogar el contracte interessat per un any més, és a dir, des del dia 29 de
juliol de 2016, fins al dia 29 de juliol del 2017.

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

Fonaments de dret

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

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

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primera. Prorrogar per un any el contracte, formalitzat en data 29 de juliol de
2011,  entre  l'Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui  i  el  senyor  Jorge  Alonso
Serrano,  per  la  concessió  demanial  de  l'explotació  d'un  bar-cafeteria  a
l'equipament sociocultural «Les Cases dels Mestres» de Caldes de Montbui, és
a dir, des del dia 29 de juliol de 2016 fins al dia 29 de juliol de 2017.
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Segona. Notificar al concessionari el present acord i citar-lo per a la signatura
del document administratiu de pròrroga de la concessió dins d'un termini màxim
de 10 dies hàbils a comptar des del dia següent al de la notificació.

12. RATIFICAR EL DECRET D’ALCALDIA NÚMERO  000332/2016, DICTAT
EN DATA 14 DE JUNY D’ENGUANY, PEL QUAL ES RESOL COMPARÈIXER
I OPOSAR-NOS EN LES INTERLOCUTÒRIES,  COM A CODEMANDATS  I
PART,  AL  RECURS  DE  CASSACIÓ  (RECURS  ORDINARI  NÚMERO
209/2012)  INTERPOSAT  PER  GEORGETT  BLANICH  BOUSQUET.
EXPEDIENT NÚM. G1500-2016-000002 DE SERVEIS GENERALS.

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

No hi ha intervencions.

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

                 ACORDA:
Identificació de l’expedient

Expedient número G1500-2016-000002, de compareixença i oposició en relació
amb el Recurs de Cassació, referent al recurs contenciós administratiu ordinari
número 209/2012 interposat per la senyora Georgett Blanich Bousquet, contra
l'acord  de  la  Comissió  d'Urbanisme  de  Barcelona  de  19  d'abril  de  2012,
d'aprovació definitiva del Pla parcial del sector sud (B-4) de Caldes de Montbui.
Expedient Contenciós número 2012_126.

Antecedents

1.  En  data  14  de  juny  de  2016,  el  senyor  Isidre  Pineda  Moncusí,  alcalde
accidental de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, ha dictat el Decret número
000332/2016,  pel  qual  resol  COMPARÈIXER  i  OPOSAR-NOS  en  les
interlocutòries, com a codemandats i part, al RECURS DE CASSACIÓ (recurs
ordinari número 209/2012) interposat per Georgett Blanich Bousquet davant la
Secció  Tercera  del  Tribunal  Suprem contra  la Sentència  número  194/2016
dictada,  en data 18 de març de 2016,  pel  Tribunal  Superior  de Justícia  de
Catalunya; CONFERIR la representació de l'Ajuntament, en el referit recurs, al
Procurador dels Tribunals senyor Angel Quemada Cuatrecasas de Barcelona; i
SOL·LICITAR  l'assistència  jurídica  consistent  en  la  defensa  judicial  en
l'esmentat recurs i DESIGNAR com a Lletrat/da el que nomeni la Diputació de
Barcelona.

2. A continuació es transcriu el contingut literal de l’esmentat decret:
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“DECRET NÚM. 000332/2016

Identificació de l’expedient

Expedient número G1500-2016-000002, de compareixença i oposició en relació amb
el  Recurs  de Cassació,  referent  al  recurs contenciós  administratiu  ordinari  número
209/2012 interposat per la senyora Georgett  Blanich Bousquet,  contra l'acord de la
Comissió d'Urbanisme de Barcelona de 19 d'abril de 2012, d'aprovació definitiva del
Pla parcial del sector sud (B-4) de Caldes de Montbui. Expedient Contenciós número
2012_126.

Antecedents i Fonaments de dret

1. En data 27 de setembre de 2012 i amb registre d'entrada número 007616, aquest
Ajuntament  va  rebre  la  notificació  del  Lletrat  del  Servei  de  Coordinació  Jurídica  i
Recursos del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya,
en la qual se'ns va informar del recurs contenciós administratiu número 209/2012 que
havia interposat la senyora Georgett Blanich Bousquet contra l'acord de la Comissió
d'Urbanisme de Barcelona de 19 d'abril de 2012, d'aprovació definitiva del Pla parcial
del sector sud (B-4) de Caldes de Montbui.

2. En data 4 d'octubre de 2012, el senyor Angel Quemada Cuatrecasas, Procurador
dels Tribunals, i el senyor Eduard Lluzar López de Briñas, Lletrat, ambdós actuant en
nom i representació de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, van presentar un escrit de
personació i compareixença en les interlocutòries de l'esmentat recurs contenciós com
a codemandats i part, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, Secció 3A.

3. En data 18 de març de 2016, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala
Contenciosa administrativa, Secció Tercera, va dictar la Sentència número 194/2016,
mitjançant la qual es va decidir desestimar el recurs interposat per la representació de
Georgett  Blanich  Bousquet,  contra  l'esmentat  Acord  de  la  Comissió  Territorial
d'Urbanisme de Barcelona  de 19 d'abril  de 2012  i  va condemnar  a  la  recurrent  a
costes.  No  obstant  això,  contra  l'esmentada  sentència  podia  interposar  recurs  de
cassació davant la dita Sala.

4.  D'acord  amb  la  Diligència  d'Ordenació  de  31  de  maig  de  2016  de  la  Sala
Contenciosa  Administrativa  del  Tribunal  Superior  de  Justícia  de Catalunya,  Secció
Tercera,  el  procurador  representant  de  la  senyora  Georgett  Blanich  Bousquet  ha
presentat  un  escrit   pel  qual  es  té  per  presentat  Recurs  de  Cassació  contra  la
sentència dictada en aquest  procediment.  En la mateixa diligència s'emplaça a les
parts per tal que si ho consideren pertinent compareguin i interposin el recurs en el seu
cas, mitjançant procurador, en el termini de TRENTA DIES davant la Sala Tercera del
Tribunal Suprem.

5. D'acord amb el que disposa l'art. 21.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les bases de règim local, i considerant que és urgent comparèixer en dit recurs atès
que les Corporacions Locals tenen el  deure inexcusable de defensar el  seus drets
mitjançant l'exercici de les accions pertinents.
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6. De conformitat amb allò que estableixen els articles 48 a 50 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol,  reguladora  de  la  jurisdicció  contenciosa  administrativa  en relació  a  la
tramesa de l’expedient administratiu a l’òrgan judicial. 

7.  La  Diputació  de  Barcelona  presta  assistència  jurídica  en  la  seva  modalitat  de
defensa judicial a les entitats locals de la província en els procediments en els quals
aquestes  entitats  en  siguin  part,  segons  regula  el  Reglament  sobre  l'assistència
jurídica, tècnica i econòmica de la Diputació.

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

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

RESOLC:

Primer. COMPARÈIXER i OPOSAR-NOS en les interlocutòries, com a codemandats i
part,  al  RECURS DE CASSACIÓ (recurs ordinari  número 209/2012) interposat per
Georgett Blanich Bousquet davant la Secció Tercera del Tribunal Suprem contra la
Sentència  número  194/2016  dictada,  en  data  18  de  març  de  2016,  pel  Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa administrativa, Secció Tercera,
mitjançant la qual es va decidir desestimar el recurs interposat per la representació de
Georgett  Blanich  Bousquet  contra  l'esmentat  Acord  de  la  Comissió  Territorial
d'Urbanisme de Barcelona de 19 d'abril de 2012 (relatiu al Pla parcial del sector sud
(B-4) de Caldes de Montbui) i va condemnar a la recurrent a costes. 

Segon. CONFERIR la representació de l'Ajuntament, en el referit recurs, al Procurador
dels Tribunals senyor Angel Quemada Cuatrecasas de Barcelona.

Tercer.  SOL·LICITAR,  de  conformitat  amb  el  que  disposa  el  Reglament  sobre
l'assistència jurídica, tècnica i econòmica de la Diputació de Barcelona, l'assistència
jurídica  consistent  en la  defensa judicial  en l'esmentat  recurs i  DESIGNAR com a
Lletrat/da el que nomeni la Diputació de Barcelona.

Quart. RATIFICAR el present decret en el proper Ple de l'Ajuntament de Caldes de
Montbui.”

3.  Amb  motiu  que  l’òrgan  competent  per  aprovar  l'acord  de  comparèixer  i
oposar-nos  a  aquest  Recurs  de  cassació  és  el  Ple  de  l'Ajuntament,  és
necessari ratificar el transcrit decret per l’esmentat òrgan.

Fonaments de dret

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

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:
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Únic. RATIFICAR el Decret d’Alcaldia número 000332/2016, dictat en data 14
de juny d’enguany, pel qual es resol  COMPARÈIXER i OPOSAR-NOS en les
interlocutòries, com a codemandats i part, al RECURS DE CASSACIÓ (recurs
ordinari número 209/2012) interposat per Georgett Blanich Bousquet davant la
Secció  Tercera  del  Tribunal  Suprem contra  la Sentència  número  194/2016
dictada,  en data 18 de març de 2016,  pel  Tribunal  Superior  de Justícia  de
Catalunya; CONFERIR la representació de l'Ajuntament, en el referit recurs, al
Procurador dels Tribunals senyor Angel Quemada Cuatrecasas de Barcelona; i
SOL·LICITAR  l'assistència  jurídica  consistent  en  la  defensa  judicial  en
l'esmentat recurs i DESIGNAR com a Lletrat/da el que nomeni la Diputació de
Barcelona.

13.  DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚMERO  000302/2016,
DICTAT  EN  DATA  31  DE  MAIG  D’ENGUANY,  PEL  QUAL  ES  RESOL
APROVAR  LA  REVISIÓ  DEL  PADRÓ  MUNICIPAL  DE  CALDES  DE
MONTBUI.  EXPEDIENT  NÚM.  G5308-2016-000003  DE  SERVEIS
GENERALS.

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

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, amb aquesta dada el que fem és constatar un lleuger augment de la
població en relació amb l'1 de gener de 2015 de 39 persones i un 0'23% de la
població.  Recordar que a l'últim padró havíem perdut un habitant en relació
amb l'anterior any.
Hi ha alguna intervenció al respecte? Molt bé.»

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

Expedient número G53082016000003, relatiu a l'aprovació oficial de xifres de
població referida a l’1 de gener de 2016.

Antecedents

En  data  31  de  maig  de  2016,  el  Sr.  Jordi  Solé  i  Ferrando,  Alcalde  de
l’Ajuntament de Caldes de Montbui, ha dictat el Decret núm. 000302/2016 on
resol  aprovar  la  revisió  del  Padró  municipal  de  Caldes  de  Montbui  amb el
resultat de la xifra final de la gestió del padró de la Diputació de Barcelona de
17.116 habitants, referida a l’1 de gener de 2016. 
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A continuació es transcriu el contingut literal de l’esmentat decret:

         “DECRET NÚM. 000302/2016

Identificació de l’expedient

Expedient número G53082016000003, relatiu a l'aprovació oficial de xifres
de població referida a l’1 de gener de 2016.

Antecedents

1. D’acord amb la Resolució de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), de
25 d'octubre de 2005,  per  la  qual  es  dicten  instruccions tècniques als
Ajuntaments  sobre  la  revisió  anual  del  Padró  municipal  i  sobre  el
procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població, els
ajuntaments han d’aprovar la revisió dels seus Padrons municipals amb
referència a 1 de gener de cada any, formalitzant les actuacions dutes a
terme durant l’exercici anterior.

2. En data 31 de març de 2016, l’Institut Nacional d’Estadística, mitjançant
l’ofici presentat al registre d’entrada d’aquest ajuntament amb el número
0033857, ens comunica la proposta de xifra de població a 1 de gener de
2016 de 17.116 habitants.

3. En el mateix escrit demana a aquest Ajuntament que trameti abans del
dia 10 d’abril un ofici en el qual s’especifiqui la xifra de població resultant
de la revisió realitzada per aquesta Corporació municipal junt amb el fitxer
C08033AI.016,  còpia  del  padró  complet  a  1  de  gener  del  qual  s’hagi
deduït aquesta, ajustat a les  especificacions tècniques que es descriuen
a l’apartat IV de la Resolució de 25 d’octubre de 2005, de la Presidenta de
l’Institut Nacional d’Estadística i del Director General de Cooperació Local
per  la  qual  es  dicten  instruccions  tècniques  als  ajuntaments  sobre  la
revisió anual del Padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de la
proposta de xifres oficials de població. 

4. L’Ajuntament va trametre aquesta xifra així com el fitxer corresponent.

5.  Posteriorment,  l’INE  ha  resolt  unes  al·legacions  presentades  per
l’Ajuntament de Caldes de Montbui concretant la xifra de població a 1 de
gener de 2016 en: 17.137 habitants. 

6. És necessari per tant corregir o presentar esmenes a l’expressada xifra
o acceptar-la i aprovar-la  abans del 31 de desembre de 2015.

7. L’Ajuntament es mostra conforme amb aquesta xifra final de població
que amb l’acceptació de les al·legacions pertinents ha concretat l’INE.
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         Fonaments de dret

- Article 21 1. a),b),d) i s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.

-  Article  81  i  concordants  del  Reial  Decret  2612/1.996,  de  20  de
desembre, que modifica el reglament de Població i Demarcació Territorial
de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 1690/1.986 d’11 de juliol.

- Apartats IV, V, VI i concordants de la Resolució de 25 d’octubre de 2005,
de la Presidenta de l’Institut Nacional d’Estadística i del Director General
de Cooperació Local.

-  Apartats  IV,  V,  VI  i  concordants  de  la  Resolució  de  l’INE de  17  de
novembre de 2005.

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

RESOLC:

Primer. Aprovar la revisió del Padró municipal de Caldes de Montbui amb
el  resultat  de  la  xifra  final  de  la  gestió  del  padró  de  la  Diputació  de
Barcelona de 17.137 habitants, referida a l’1 de gener de 2016. 

Segon. Trametre el present decret a la delegació provincial de l’Institut
Nacional d’Estadística, junt, si escau, amb els corresponents fitxers.

Tercer. Donar compte d’aquest decret en la propera sessió plenària.»

Fonaments de dret

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament resta assabentat:

Únic. Donar compte del Decret d’Alcaldia número 000302/2016, dictat en data
31 de maig d’enguany, pel qual es resol aprovar la revisió del Padró municipal
de Caldes de Montbui amb el resultat de la xifra final de la gestió del padró de
la Diputació de Barcelona de 17.137 habitants, referida a l’1 de gener de 2016. 

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

Des del número 276, de data 24 de maig de 2016, fins al número 350, de data
21 de juny de 2016.
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La  senyora  Maria  Dalmau Xalabarder,  regidora  del  grup  municipal  de  CiU,
s'absenta de la sessió plenària.

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Passo la paraula a la regidora Roser Guiteras.»

Pren la paraula la senyora guiteras:
«Bona nit,  senzillament informar-los que l'institut Caldes de Montbui, que es
deia fins ara institut Caldes de Montbui, després d'un procés de selecció de
noms, va haver primer un procés de participació, en què la comunitat educativa
va  tenir  la  possibilitat  de  poder  participar-hi  i  de  poder  proposar  un  nom,
després es va crear una comissió que va escollir els quatre noms que més li
van agradar a aquesta comissió, o que hi havia més butlletes amb aquest nom,
i el van posar a votació dins el centre i el nom que va sortir és Pic del Vent, per
tant aquest institut a partir del setembre es dirà institut Pic del Vent.»

15. MOCIONS D'URGÈNCIA

15.1. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNCIPAL DE SOM CALDES AL
PLE  DE  L'AJUNTAMENT  DE  SUPORT  A  LA  DECLARACIÓ
INSTITUCIONAL-REFORMA LEGISLATIVA QUE PROPOSA EL GRUP QUE
NO PASE MÁS. EXPEDIENT NÚM. AA002-2016-000009 D'ALCALDIA.

L’alcalde llegeix literalment la moció.

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Passo la paraula al grup proposant. Som Caldes, endavant.»

Pren la paraula la senyora Mata:
«Bon  vespre  de  nou.  Aquesta  moció  la  presentem  com  en  tantes  altres
ocasions, com una eina de transmissió, és a dir, va arribar aquesta moció, de
fet és una moció que volíem presentar fa dos Plens, però és veritat que hi havia
masses mocions i vam decidir retirar-la per no allargar tampoc el Ple, i avui
doncs la tornem a presentar. Jo crec que sense més, vull dir, és la moció que el
que pretén és promoure un projecte de Llei per reconèixer les víctimes de les
negligències médiques i dels accidents mèdics, i d'alguna manera legislar per
protegir-les. Res més, gràcies.» 

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, passo la paraula a la resta de grups, de major a menor, per Esquerra
Republicana la regidora Pilar Aznar.»
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Pren la paraula la senyora Aznar:
«Hola de nou, des d'Esquerra Republicana fem les següents consideracions:

Primer:  Assimilar  els  accidents  sanitaris  com  a  negligències  médiques
constitueix un punt de confusió, hi ha un judici de valors implícit inacceptable.
Els  accidents  sanitaris  no  sempre  són  per  desídia  o  per  mala  praxis,
afortunadament. 

Segon: La creació d'un marc legal no és la via per reduir els accidents, són les
mesures de prevenció i la planificació de riscos les estratègies per evitar els
accidents.

Tercer: Té tota la premsa el text de no prevenir els accidents, sinó de crear un
marc  jurídic  per  establir  un  sistema  de  compensacions  econòmiques  o
indemnitzacions.

Quart: La demora en què s'aborden els judicis no és causada pel fet que siguin
accidents sanitaris, sinó el mal funcionament del sistema judicial en general.
Les vistes per accidents judicials presenten les mateixes disfuncions i dilacions
que els accidents d'altres causes.

Cinquè: La creació de jutjats especialitzats estaria justificada si la freqüència
dels accidents sanitaris tingués un índex elevat,  actualment no disposem de
dades en aquest sentit per la qual cosa es fa difícil una posició concreta.

Sisè: Si el problema és l'existència de buits legals, caldria identificar quins són
aquests buits i desenvolupar una legislació ad hoc.

Setè:  Exempció  de  costes  processals  caldria  reclamar-la  en  tot  tipus  de
processos i no selectivament als derivats d'accidents sanitaris.

Vuitè:  El  caràcter  no local  d'aquesta iniciativa permet pensar que l'espai  de
debat és més apropiat per fer-lo des del Parlament.     
   
Novè: El Col·legi de Metges de Barcelona per avaluar aquests casos disposa
d'un comitè deontològic que també avalua els casos en què hi hagi pogut haver
negligència i que com bé diu el document, probablement són poques. 
Dit tot això, el nostre vot serà l'abstenció.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, per Convergència i Unió, senyor Coral.»
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Pren la paraula el senyor Coral:
«Gràcies, bé en primer lloc mostrar el suport explícit el cent per cent i suport
humà a totes les víctimes que pateixen negligències mèdiques, això en primer
terme,  i  en  segon  creiem  que  tot  això  necessita  un  estudi  exhaustiu  que
segurament és el Parlament de Catalunya l'encarregat  de poder estudiar la
viabilitat d'aquest projecte de Llei, i segurament és la casa on s'ha de debatre
amb profunditat, i per tant deixem que aquest projecte de Llei pugui avançar en
el seu tràmit Parlamentari que és on es legisla i per tant que es faci des d'allà la
normativa o s'estudiï quina és la viabilitat.»

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

Pren la paraula el senyor Ortega:
«Gràcies de nou, bé, nosaltres volem donar tot el recolzament a les víctimes i
sobretot reforma legislativa que ens proposa aquest grup de «Que no pase
más» el nostre vot serà favorable, gràcies.»

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

Pren la paraula el senyor Martínez:
«Per part  nostra la votació  serà l'abstenció.  Bàsicament per una qüestió de
manca de coneixement, especial del tema del projecte de Llei, és una qüestió
extremadament complexe, no vol dir que no recolzem a les víctimes, però és
abstenció, gràcies.»

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

Pren la paraula la senyora Romano:
«Gràcies senyor alcalde, bé, el nostre vot en aquest cas, sí que potser és un
debat que s'ha de tenir al Parlament de Catalunya, però sí que entenem que
des dels municipis estem casi obligats a presentar aquestes mocions, perquè
és el que està demanant la ciutadania, és un grup de persones que hi creuen, i
entenem que des dels municipis també hi tenim a dir molt, no? Ens sorprèn que
Esquerra  Republicana  ens  digui  que  és  un  debat  del  Parlament,  quan  la
següent moció, hauríem de saber on hauríem de debatre eh, senyor alcalde? 
Bé, el nostre vot serà favorable, gràcies.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, passem a la votació. Vull fer constà que hi ha un vot menys perquè la
regidora Maria Dalmau s'hagut d'absentar del Ple.» 
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En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per  majoria absoluta dels presents
[11 abstencions dels membres dels grups municipals d’ERC (9); de CiU (1);
d'UP CALDES (1); 5 vots a favor de SOM CALDES  (2); del PSC (2);  i del PPC
(1)], ACORDA aprovar la moció, essent aquesta la següent:

   

El grup de treball “QUE NO PASE MÁS” el constitueixen un grup de persones
que pretenen donar visibilitat a la situació que viuen els afectats pels accidents
sanitaris (negligències mèdiques)  amb la finalitat  que es creï  un marc legal
específic  per  aquesta  matèria.  I  que,  d'alguna  manera,  acabi  amb  la
“invisibilitat” de les víctimes; així como amb el greuge comparatiu que pateixen
respecte  d'altres  víctimes que sí  s'han beneficiat  de  lleis  especials  que les
protegeixen.

El  Projecte  de  Llei  que  promou  el  grup  QUE  NO  PASE  MÁS  i  els  seus
assessors  jurídics  SERVICIOS  JURÍDICOS  VERDÚN pretén  una  sèrie  de
canvis necessaris per evitar que la víctima d'un accident mèdic es converteixi,
desgraciadament, a més a més en una víctima de la injustícia del sistema legal
i judicial actual,  castigant-los amb judicis de llarga durada (6-15 anys).

Aquest canvis  legislatius i judicials que es proposen són del tot viables. Bé per
existir ja en altres matèries del dret (dret de la circulació vial, normes aplicables
a les víctimes de la violència masclista…) o bé por existir en el marc normatiu
d'altres  països  de  la  Unió  Europea.  Per  tant,  la  seva  aplicació  és  del  tot
possible. I compliria no solament amb les garanties legals del nostre sistema
legal, sinó que a mes a més s'aproximaria una mica més al sistema legal de
països de la Unió Europea, en els quals sí existeix una regularització específica
per aquestes víctimes.

El Projecte de Llei que donem suport evitaria l'actual inseguretat jurídica que
pateixen les víctimes dels accidents sanitaris. Aquestes víctimes no compten ni
tant  sols  amb jutjats  especialitzats,  ni  disposen d'un barem específic  per  la
valoració dels seus danys. I han de litigar durant anys contra l'Administració
Pública o contra  companyies d'assegurances que s'aprofiten dels buits legals
que  els  ofereix  una  posició  privilegiada i  de  poder  respecte  la  víctima que
reclama.

Les víctimes ens mereixem, com els nostres veïns europeus, disposar de lleis i
jutjats  que  ens   emparin,  on  exercir  els  nostres   drets  amb  plenitud  de
garanties.  I  sense  la  por  d'una  posterior  IMPOSICICIÓ  DE  COSTES
PROCESSALS, que és una de les altres qüestions que es planteja modificar.

És per tot això que PROPOSEM a través d'aquest grup polític i de conformitat
amb el Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament de Caldes de Montbui,
juntament amb aquells grups municipals que ens donin el seu suport en aquest
Plenari els següents compromisos,
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En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

PRIMER: Manifestar el reconeixement de les víctimes dels accidents i errors
mèdics, amb la seva condició de víctima.

SEGON: Reconèixer el dret que tenen aquestes víctimes perquè tinguin una
normativa específica, amb la qual cosa donem el nostre suport al Projecte de
Llei que ens presenten.

I per tot això, treballar per a que des d'aquest Ajuntament de Caldes de Montbui
es promoguin els canvis necessaris mitjançant:

Vetllar  per  a  que  aquestes  víctimes  obtinguin  el  reconeixement  social  i
institucional que mereixen

Promoure des dels diferents grups polítics que composen aquest Ajuntament
de Caldes de Montbui, les iniciatives necessàries per a que el grup QUE NO
PASE MÁS sigui rebut per les Comissions de Sanitat i Justícia de El Congreso
de los Diputados y del Senado a fi de traslladar els canvis normatius i judicials
que pretenen portar a terme

Promoure en el possible des de l'Ajuntament de Caldes de Montbui i sobretot
en el que respecta als centres mèdics i hospitalaris que d'ell depenen, la total
protecció dels pacients que són víctimes d'accidents sanitaris a fi de reconèixer
els casos davant la companyia asseguradora que té contractada l'Assegurança
de  Responsabilitat  Civil  i  davant  els  jutjats  competents  quan  existeixi
reclamació judicial

Emprendre  la  coordinació  necessària  amb  les  diferents  institucions  per
promoure el Projecte de Llei.

15.2.  MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPAL D’ERC I DE CiU
AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI PER UN NOU PAÍS
LLIURE DE CORRUPCIÓ D’ESTAT. EXPEDIENT  NÚM. AA002-2016-000010
D'ALCALDIA.

L’alcalde llegeix literalment la moció.

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Per Esquerra Republicana faré jo mateix el  posicionament,  és evident  que
l'escàndol que es va conèixer la setmana passada, en qualsevol democràcia de
qualitat i consolidada, hagués comportat no només un gran escàndol, com ha
comportat aquí, sinó també dimissions immediates de motu propi i sense que
ningú les hagués de demanar. Vull recordar que en altres països hi ha hagut
caps d'estat, mandataris, que han dimitit perquè algú se n'ha atès que havia
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plagiat una tesi doctoral, o perquè havia rebut un regal en forma de viatge. Aquí
tenim un ministre que potineja les institucions de l'Estat, fa el que li dóna la
gana  amb  elles  per  tal  de  perseguir  determinades  ideologies  polítiques  i
determinats polítics que tenim aquestes ideologies i no només no té la decència
que hauria de tenir qualsevol demòcrata de plegar per ell mateix, sinó que a
més a més converteix aquest escàndol en una suposada maniobra i el botxí es
converteix  en  víctima,  cosa  que  ja  ens  té  acostumats  abastament  el  Partit
Popular. 
I que el Director de l'Oficina Antifrau sortosament ja cessat pel Parlament,  li
dedica absolutament les mateixes paraules.
Per  això  volem  fer  un  País  Independent,  perquè  volem  viure  en  una
Democràcia de qualitat, ens estem alienant de l'Estat Espanyol perquè no és
una Democràcia com hauria de ser, no és una Democràcia avançada, no és
una Democràcia de qualitat, i a més a més volem fer un País nou per deixar
enrere  corruptes  i  pràctiques  corruptes  com  la  que  les  filtracions  dels
enregistraments del diari Público han deixat a la llum, no? Que és una forma de
corrupció d'estat. A la República Catalana totes aquestes pràctiques han de ser
absolutament foragitades.
Passo la paraula a la resta de grups, també de major a menor, per Som Caldes
senyora Redondo.»

Pren la paraula la senyora Redondo:
«Bé,  bona  nit,  a  nosaltres  per  desgràcia,  no  ens  sorprèn,  vull  dir,  no  ens
sorprèn que passin aquestes coses en aquest estat, tampoc és el primer cop
que el senyor Ministre de l'Interior està ficat en assumptes «turbios» de tot tipus
atemptant contra la Democràcia i els Drets Fonamentals, de fet, recordant un
dels primers casos que va tenir al 1981 va detenir a sis joves per portar una
pancarta que posava «Independència»,  vull  dir,  que ja  actuava des de feia
temps en la mateixa línia i seguia utilitzant el seu càrrec per fer de les seves,
no?
També  creiem  que  cal  destacar  que  el  senyor  de  l'Oficina  Antifrau  el  De
Alfonso, Daniel  De Alfonso crec que es diu, va ser nomenat a dit  pel pacte
entre Convergència i PP que hi va haver al 2011, vull dir que això fa cinc anys
escassament, i mireu el que ha passat. Després quan es fica la gent així a dit,
és després quan surt el «tiro por la culata», no? A tots.
En  qualsevol  cas,  no  es  pot  tolerar  aquestes  conspiracions  ni  contra
l'Independentisme, ni contra la Democràcia, creiem que s'han de renovar tots
els alts càrrecs que estiguin a dintre l'Oficina Antifrau de Catalunya,  perquè
creiem que és un organisme molt  necessari  i  que ha de funcionar  bé i  els
treballadors d'aquesta Oficina Antifrau no en tenen la culpa.
Per altra banda, la dimissió del Ministre, òbviament, la demanem per corrupte i
per atemptar contra la Democràcia, i esperem que el senyor De Alfonso a part
de la destitució, també se'n prenguin accions judicials contra ell per tràfic de
influències i prevaricació, entre moltes d'altres.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, per Convergència i Unió, senyor Coral.»
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Pren la paraula el senyor Coral:
«Gràcies,  bé  podríem  dir  que  és  un  episodi  més  dels  que  vivim  a  l'Estat
Espanyol, però segurament no és un episodi més, i podríem dir que és un dels
més greus en termes democràtics que s'han pogut viure en aquest País, més
greu juntament amb el fet d'enviar a tres exmembres del govern al jutjat per
haver col·locat les urnes el 9N. 
La veritat és que creiem, o veiem tan greu fins i tot fer el que s'ha fet, que és
intentar conspirar contra dos partits sobiranistes, perquè senzillament defensen
una opció política, com després d'haver comprovat el que s'ha comprovat amb
les escoltes, doncs ni reconèixer per part del ministre de l'interior, ni reconèixer
la seva culpabilitat.
Per tant, és una mostra més d'aquesta actitud, una actitud amb una manca de
Democràcia i d'honestedat flagrant i que, per tant, de tot això se'n deriva que la
societat Catalana hagi començat a emprendre un nou camí, en busca d'un País
nou, i evidentment d'un País nou lliure de corrupció.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, pel Partit dels Socialistes, senyora Millán.»

Pren la paraula la senyora Millán:
«Bon vespre a tothom, nosaltres entenem que la situació que hem viscut amb
tota aquesta situació ha sigut esperpèntica i incoherent, i una miqueta també
fins i tot que sembla de ficció, no? També és veritat que considerem que les
declaracions victimistes  de Fernández Díaz  dient  que ell  era la  víctima  per
haver sigut gravat, van ser dignes d'una pel·lícula gairebé de terror.
A part d'això, nosaltres també haguéssim trobat a faltar el fet que s'hagués fet
un atac directe a la llibertat d'expressió i premsa, no? El fet d'enviar a la policia
directament  sense  ordre  judicial  a  demanar  els  àudios  al  diari  Público,
considerem que és bastant greu també, no? Sí que és veritat que dins dels
acords, dins del tercer, nosaltres als grups proposants, hem demanat ja que,
llegeixo el punt que és donar suport a aquelles manifestacions de la societat
civil que defensin un nou País lliure de corrupció d'estat, hem demanat als dos
grups si podíem modificar el nou País lliure, ja que considerem que avui en dia
també necessitem un país lliure de corrupció d'estat.  Sí  que és veritat  que
Convergència  i  Unió,  no,  Convergència  Democràtica  estava  a  favor,  però
Esquerra Republicana no, ho ha acceptat, de totes formes nosaltres votarem a
favor la moció perquè considerem que el fons és necessari, però considerem
que si realment el que estem és treballant pel bé de la Democràcia de tots,
considerem que  tots  els  països  han  d'estar  lliures  de  corrupció  d'estat,  no
només un futur país possiblement independent o no? Sinó que també l'estat
Espanyol ha d'estar lliure de corrupció d'estat igual que tots els països d'aquest
món, no? 
I  si  realment  es  pretén  que  els  partits  sobiranista  pretenen  tenir  una
independència,  crec  que han de  ser  els  primers  que han  de  predicar  amb
l'exemple  i  aplicar  aquestes  polítiques contra  la  corrupció  d'estat  i  la  major
transparència.
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I clarament demanem que hi hagi responsabilitats i dimissions a tots els càrrecs
que es vegin afectats i estem totalment d'acord amb el fet que es revisi tota la
Oficina Antifrau i tot el personal que hi tingui.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, per Units per Caldes.»

Pren la paraula el senyor Martínez:
«Nosaltres, no m'allargaré, simplement votarem a favor, gràcies.»

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

Pren la paraula la senyora Romano:
«Gràcies senyor  alcalde,  bé en aquest cas no entrarem a valorar la moció.
Votarem en contra directament, perquè no estem d'acord ni en un punt ni en
una coma d'aquesta moció, per tant el nostre vot serà en contra, gràcies.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Passem a la votació.»      
   
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per  majoria absoluta dels presents
[15  vots  favorables  dels  membres  dels  grups  municipals  d’ERC  (9);  SOM
CALDES (2);  CiU (1); del PSC (2); UP CALDES (1); i 1 vot en contra del PPC
(1)], ACORDA aprovar la moció, essent aquesta la següent:

                 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El diari Público ha difós les gravacions d'unes converses entre el ministre de
l'interior  en  funcions  i  candidat  del  Partit  Popular  per  Barcelona,  Jorge
Fernández  Díaz,  i  Daniel  de  Alfonso,  cap  de  l'Oficina  Antifrau,  en  què  es
demostra la persecució dels poders de l'estat contra Esquerra Republicana de
Catalunya i Convergència Democràtica de Catalunya. Amb la intenció de fer
descarrilar  el  procés  d'independència,  el  ministre  Fernández  Díaz,  amb  la
connivència  del  cap  de  l'Oficina  Antifrau,  va  intentar  construir  casos  de
corrupció  per  desacreditar  els  partits  favorables  a  la  independència  de
Catalunya davant de la societat.

Malgrat els seus intents per desprestigiar els partits sobiranistes, els implicats
en aquestes gravacions, no han trobat cap indici de corrupció per a fer-ho. Les
forces  polítiques  independentistes  són  perseguides  per  tots  els  poders  de
l'Estat  espanyol  per  entorpir  que  compleixin  el  mandat  de  la  ciutadania  de
Catalunya. 

La publicació de les gravacions ha generat una ràpida reacció entre la societat
civil que ha convocat manifestacions per expressar el rebuig a aquests fets.
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Atès que l’Oficina Antifrau ha de ser una institució independent,  que ha de
treballar  per  enfortir  la  integritat  en  el  sector  públic  català,  mitjançant  la
prevenció i la investigació de la corrupció.

Atès que la llibertat ideològica és un dret fonamental i atempta contra aquesta
qualsevol intent de discriminació i persecució per raó de pensament i no poden
quedar impunes fets com els descrits, propis d’estat totalitaris.

Atès que la democràcia i la llibertat d’expressió han de ser els pilars bàsics
d’un Estat.

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. L’Ajuntament de Caldes de Montbui exigeix la dimissió, tant del Ministre
de l’Interior  en funcions,  el  Sr.  Jorge Fernàndez Díaz,  com del  Director  de
l’Oficina Antifrau de Catalunya, Sr. Daniel de Alfonso Laso, ja que en cas de
confirmar-se aquesta informació, haurien pogut fer un ús indegut del seu càrrec
a l’intentar perseguir i reprimir ideològicament a polítics independentistes.

Segon.  Manifestar  el  suport  de  l’Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui  a  les
accions que tant el Parlament de Catalunya com el Govern de la Generalitat
puguin  portar  a  terme per  esclarir  els  fets  i  demanar  responsabilitats  a  les
persones implicades.

Tercer.  Donar  suport  en  aquelles  manifestacions  de  la  societat  civil  que
defensin un nou país lliure de corrupció d’Estat. 

Quart. Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació
de Municipis de Catalunya i a l’Associació de Municipis per la Independència. 

15.3. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D'ERC, DE SOM
CALDES I  DE CiU AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI
PER  DECLARAR  CALDES  DE  MONTBUI  COM  A  POBLACIÓ
ANTIFEIXISTA.  EXPEDIENT NÚM. AA002-2016-000011 D'ALCALDIA.

L’alcalde llegeix literalment la moció.

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Passo la paraula al grup proposant, senyora Redondo.»

Pren la paraula la senyora Redondo:
«Bé, bona tarda, a mi els companys d'ARRAN m'han passat l'escrit, així que el
llegiré literalment perquè consti en l'acta.
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ARRAN Caldes va promoure la pintada antifeixista ara fa uns anys i ho varen
fer per decència, alguns podran dir que el feixisme no és un problema al nostre
municipi, però això no és cert. Les parets d'aquest mateix mural ens ho han
demostrat, doncs han estat atacades amb simbologia feixista i nazi des de que
es van pintar. Però no són tot les parets d'un mural, aquesta moció no és una
rebequeria d'un grup de joves que no volen veure bruta la seva paret, estem
parlant de coses molt més serioses, ser antifeixista és una declaració d'amor a
la vida, és tractar de lluitar contra la discriminació, com l'homofòbia, el sexisme,
el racisme o la restricció de les llibertats civils, és el dret de l'autodeterminació
dels pobles, és el dret d'estimar com vulguem, es tracta del dret d'acollida de
les  refugiades  de  les  guerres,  però  sobretot  és  memòria,  memòria  als
combatents  antifranquistes,  pels  nostres  avis  i  àvies  que  van  morir  per  la
Democràcia, per Guillem Agulló i per totes les víctimes del feixisme.
Per  tots  aquest  motius,  avui  volem  declarar  Caldes  de  Montbui  municipi
antifeixista, perquè com diu el mural: «Mai més enlloc contra ningú».

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies,  per  Esquerra  Republicana  passo  la  paraula  a  la  regidora  Núria
Carné.»

Pren la paraula la senyora Carné:
«Gràcies senyor alcalde, bona nit. Nosaltres estem d'acord en declarar Caldes
de  Montbui  un  municipi  antifeixista  perquè  rebutgem  tots  aquells  grups
organitzats que ataquen sistemàticament a la Democràcia i  al  respecte a la
diversitat  i  a tot  el  que la Democràcia implica.  Per això estem totalment  en
contra de les pintades feixistes i  de qualsevol altre tipus d'expressió feixista
com serien  insults,  violència  física  -sigui  com sigui-,  ja  que  amaguen  odi  i
violència com bé dèieu i afegiríem que també intolerància.
És per això que hi votarem a favor.»

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

Pren la paraula el senyor Coral:
«Gràcies, nosaltres també hi votarem, com no pot ser d'altra manera, a favor.
Tot el que sigui lluitar en contra de l'apologia del racisme, de la xenofòbia, del
genocidi  o  les  discriminacions,  és  poc.  Malauradament  avui  dia  encara  és
necessari, i, per tant, votarem a favor que Caldes de Montbui sigui declarada
població antifeixista, gràcies.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, pel PSC senyora Millàn.»
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Pren la paraula la senyora Millán:
«Crec que és una moció que és prou clara com per tindre que afegir cap cosa
més, no? Tot el que sigui defensar que el nostre poble sigui antifeixista i lluitar
contra aquest tipus d'atacs i de violència, sobra dir que és una obligació moral
que tenim. Per tant lògicament votarem a favor.»

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

Pren la paraula el senyor Martínez:
«Sí, gràcies, nosaltres el nostre vot serà a favor com no podia ser d'una altra
forma, gràcies.»

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

Pren la paraula la senyora Romano:
«Gràcies senyor alcalde, bé en aquest cas no tenim res a dir, el nostre vot serà
a favor, gràcies.»

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

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

El 24 de juliol de 2014, un grup de joves de Caldes, es van reunir a l ’entrada
del municipi per repintar el mural  ‘‘Independència Palestina-Països Catalans’’,
atacat any rere any per nazis i feixistes. Fruit d’aquests atacs constants van
decidir fer una declaració popular pintant un altre mural al costat per deixar clar
que Caldes de Montbui és un poble antifeixista.

Han passat els anys i hem pogut veure com el feixisme avança mica en mica a
la  nostra  comarca ,  amb presència  de  nazis  a  la  Universitat  Autònoma de
Barcelona,  atacs  al  col·lectiu  LGBT,  a  joves  independentistes  i  a  casals
populars. Pintades feixistes han aparegut al nostre municipi , en molts casos
fetes  a  la  llum del  dia  i  sembla  que  amb total  impunitat.  Mai  s ’ha  fet  cap
comunicat de rebuig , pel que sembla una simple pintada, però aquesta, el que
amaga és odi i violència sobre tots els habitants de Caldes de Montbui, un fet
molt greu el qual mereix una resposta per part del nostre consistori.
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‘‘Mai més en lloc, contra ningú’’ aquesta és la frase que diu al mural Antifeixista
de Caldes.  Les joves organitzades del poble l’hem fet nostra. Ara ha arribat el
moment en que tot el poble la faci seva.

Davant d’aquesta situació l’Ajuntament té la obligació de fer front a aquest tipus
d’ideologies  garantint  un  espai  públic  net  d’aquest  tipus  de  propaganda,  ja
siguin pintades, adhesius, cartells, etc. 

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

1. Declarar Caldes de Montbui municipi antifeixista. 

2. Que l'Ajuntament condemni públicament, a través dels mitjans que cregui
més oportuns (agenda, web, xarxes socials, notes de premsa, etc.), totes les
manifestacions i declaracions que facin apologia del racisme, la xenofòbia, el
genocidi  o la  discriminació contra els  drets  humans produïdes a Caldes de
Montbui.

 3. Que l’Ajuntament netegi de forma permanent i sistemàtica qualsevol tipus de
propaganda feixista, ja siguin cartells, pintades, adhesius, murals, etc. 

4.  Que  l’Ajuntament  no  cedeixi  cap  espai  públic  perquè  organitzacions  de
tipologia feixistes organitzin actes o activitats.

16. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Demanen la paraula la senyora Romano i el senyor Coral. Comencem per la
senyora Romano.»

Pren la paraula la senyora Romano:
«Bé, jo tenia una pregunta, a la Junta de Govern Local del passat 14 d'abril,
varen aprovar les bases reguladores i la convocatòria del tècnic de l'oficina de
l'habitatge, en la següent Junta de Govern de 26 d'abril ho varen deixar sense
efecte  per  tal  de  fer  una  nova  valoració,  actualment  aquesta  plaça  està
ocupada per una persona, ens podrien dir com s'ha fet aquesta contractació?
Quan tenen previst obrir aquesta convocatòria? 
I una segona pregunta és que m'han preguntat diversos ciutadans, què s'està
fent al carrer Estació? I al carrer que passa per darrera del carrer Estació, que
estan fent unes obres, estan fent forats molt grans i la gent pregunta a veure
què s'està fent? Simplement és això, gràcies.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, senyor Coral.»
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Pren la paraula el senyor Coral:
«Gràcies, bé, veïns de Torre Negrell ens han fet arribar que l'urbanització de
Torre Negrell no disposa de cap zona verda, de cap zona habilitada on els nens
puguin anar a jugar, algun tipus de parc infantil, i els nens juguen al carrer amb
el  perill  que  suposa  que  passi  algun  dia  algun  cotxe  i  es  produeixi  algun
accident, que esperem que no sigui així. 
El  que voldríem preguntar a l'equip de govern és si  ha estudiat  o si  hauria
alguna possibilitat que es trobés algun espai, algun racó on poder habilitar una
zona de parc infantil o similar a Torre Negrell, gràcies.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies,  hi  havia  dues  preguntes  sobre  qüestions  d'espais  públics  i  de
serveis,  obres al  carrer  Estació  i  demanda de parc a Torre Negrell,  senyor
Mauri, si us plau.»

Pren la paraula el senyor Mauri:
«Sí gràcies, les obres del carrer Climent Cuspinera són per un ensorrament del
clavegueram.  El  clavegueram d'aquest  poble,  malauradament  el  tenim molt
vell,  cada cop es deteriora més. Estic treballant per l'any que ve fer un pla
directori de renovació de clavegueram, això són molts diners, anirem veien per
fases, anirem veien com ho podem pagar. Però tenim una problemàtica que
sota del nostre poble doncs està molt vellet i  ens hem de posar a treballar
immediatament. Això són coses que no es veuen, perquè queden sota terra,
però quan hem fet campanyes d'asfaltat, hem passat maquinàries, autobusos,
etc.,  doncs  s'ha  anat  detectant  que  hi  havia  un  esfonsament.  Aquest
esfonsament  ja  sospitàvem coses,  hem passat  càmeres i  les  càmeres  han
detectat  que l'obra estava molt  deteriorada, són canonades que estan fetes
amb maons de ves a saber quants anys? 
Em deien de la claveguera de la tenería que baixava per allà, i estem parlant de
clavegueram  molt  antic,  i  en  la  mesura  de  les  possibilitats  econòmiques
d'aquest Ajuntament, l'any que ve la meva intenció és emprendre un pla de
renovació del clavegueram.
Llavors a Torre Negrell ja és un tema que vam atendre amb l'associació de
veïns en la passada legislatura, vam mirar possibles terrenys municipals i no
n'hi ha cap, l'únic que hi ha és el de Tir en Arc que ja està cedit al club de Tir en
Arc.  No hi  ha espais.  Alguna cosa que queda pública com els  barrancs,  el
demés  són  terrenys  privats  per  poder  edificar,  no  hi  ha  zones  verdes
disponibles a Torre Negrell, no hi ha res públic, tot és privat i el que hi ha públic
doncs ja està cedit al club que té una activitat molt important.
Jo entenc la preocupació dels pares i les mares dels nens per on poden jugar,
però clar, la planificació d'aquesta urbanització es va fer així en la seva època i
no tenim espais per poder ficar-hi cap parc, si haguéssim tingut algun terreny
públic, lògicament ja ho haguéssim fet immediatament.
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Vam fer una visita amb els veïns, vam anar revisant amb el tècnic de Serveis
Territorials, sobre mapa, vam anar veien coses que en el paper semblaven que
ho aguanta tot, però llavors veiem que hi havia uns fondos molt grans i vam
arribar a la conclusió de que no hi ha res.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, hi havia la pregunta sobre l'oficina d'habitatge, senyora Aznar.»

Pren la paraula la senyora Aznar:
«Pel que fa al tema de la Junta de Govern Local va haver-hi un error a l'hora de
posar  la  jornada d'aquest  tècnic  en  la  convocatòria  i  es  va  corregir,  es  va
corregir, va ser un error. Hi havia alguna pregunta més? Penso que no.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:
«Molt bé, si no hi ha més preguntes? Que em sembla que és el cas, tanquem el
Ple aquí.»

L’alcalde aixeca la sessió a les 21 hores i 12 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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