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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió
Núm.:  12 / 2016
Caràcter: Ordinari 
Data: 24 de novembre de 2016
Horari: 20’10 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 

Francisco Martínez Boluda, regidor 

Montserrat Romano Bosch, regidora 

Secretari
Maria Remei Sala Leal, secretària gral.

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

0. Modificacions respecte l'ordre del dia.

0.1 L’alcalde proposa que es voti la urgència d’una moció per incorporar-
la a l’ordre del dia d’aquesta sessió, essent aquesta la següent:

- Moció que presenta el grup municipal d’ERC al Ple de l'Ajuntament de Caldes
de  Montbui  per  la  defensa  del  dret  de  les  dones  al  treball  en  igualtat
d’oportunitats.

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per  majoria absoluta dels presents
[16 vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); de SOM
CALDES (2); de CiU (2); del PSC (2) i d'UP CALDES (1) i 1 abstenció del PPC
(1)], ACORDA incorporar la moció a l’ordre del dia de la sessió.

0.2 L’alcalde proposa que es voti la ratificació de la inclusió a l'ordre del
dia de la sessió plenària per aprovar la urgència de l’acord que es porta a
aprovació, expedient  núm.  TC104-2015-000063  de  Serveis  Generals,
essent aquest el següent:

-  Adjudicar  les obres “Aparcament a les Hortes de Baix i  urbanització de la
plaça del Sindicat. Fase I”, a Caldes de Montbui, a Vias y Construcciones, SA,
expedient núm. TC104-2015-000063 de Serveis Generals.

Pren la paraula el senyor Martínez:
«Bona nit senyor alcalde, entenc la urgència segons el que vostè manifesta,
sincerament no sóc especialista en Dret Administratiu, en aquest sentit, el tema
dels  cinc  dies  no  ho tinc  present,  vull  dir,  ja  m'ho miraré  ben  bé,  però no
recordo ara exactament que hi hagi aquests cinc dies a la Llei de contractació
d'Administracions Públiques, no recordo que posin cinc dies. Gràcies.»

Pren la paraula la senyora Redondo:
«Per què no se'ns va comunicar a la informativa? Entenc que la Llei ho pot
preveure, però vostès haurien de preveure que aquests dies són aquests i que
per tant ho podien haver entrat a la informativa corresponent.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Pel que fa a la segona pregunta, és perquè a la informativa encara l'empresa
no havia entrat la documentació, i pel que fa a la primera pregunta passo la
paraula al regidor Vicenç Personat.»
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Pren la paraula el senyor Personat:
«Bé, en resposta al senyor Martínez Boluda, és l'article 151.3 que estableix que
el órgano de contratación haurá d'adjudicar el contrato dentro de los cinco días
hábiles siguientes a la recepción de la documentación.
Cinc dies màxim, llavors teníem dos solucions, o presentar-ho ara per urgència
al  Ple,  malgrat  podem  presentar  per  urgència  fins  i  tot  sense  enviar  la
documentació,  sinó  portant  l'expedient  sobre  la  taula,  i  dir,  mira  això  és
d'urgència, i no haguéssiu ni vist que us hem enviat la documentació perquè la
poguéssiu mirar, en temps, potser no suficient, però, bastant suficient per poder
mirar  aquesta documentació,  i  més vostès que han estat  a totes les taules
d'obertures de sobres i  d'adjudicacions,  per tant,  estan super ben informats,
eh? I evidentment, tenim l'altre solució que era fer un ple extraordinari, tinguen
el ple que tenim ara aquí, per què hem de fer un ple extraordinari, podent-ho
presentar per urgència amb tota la legalitat que estableix la Llei?

Pren la paraula el senyor alcalde:
«En tot cas m'agradaria recordar al públic present que després hi haurà un torn
de  paraules,  i  mentre  no  arribi  aquest  moment,  els  demanaria  que  no
interrompin el discorre del ple, gràcies.
Hi ha alguna altra paraula abans de fer la votació? Doncs fem la votació.
Hi havia una paraula? Senyora Romano.»

Pren la paraula la senyora Romano:
«Gràcies senyor alcalde, bé, una mica en la línia que deien la resta de partits,
entenem doncs que sí que hi ha un article de la Llei de contractacions que diu
que hi ha cinc dies màxim, però a nosaltres el que ens hagués semblat més
lògic en tot cas, senyor Personat,  és que el  dilluns quan vostès ens envien
l'acta del ple on ens posen els punts que s'han aprovat, que han passat per
informativa  i  inclouen  sense  dir  res  en  el  correu,  inclouen  el  punt  de
l'aparcament, perquè vostè creu que entrar-ho per urgència, sense informació,
la motivació ens l'acaba de donar el senyor Alcalde, però dintre de l'expedient
tampoc  hi  ha  cap  tipus  de  motivació  que  nosaltres  poguéssim  entendre.
Entenem que tenir que esperar al dia del ple perquè el senyor alcalde sigui qui
ens informi de la motivació de la urgència, ens a sembla prou greu, així mateix
entendríem que si ens ho envien el dilluns, tenen cinc dies màxim, ens avisen
el mateix dilluns de la inclusió del punt, que no es va fer, ens el van enviar així
amb la resta, ens donen termini fins al divendres que és el cinquè dia, fem un
ple extraordinari i es debat aquest tema, que crec que queda palès que és un
tema que està a la població dia a dia i  fer les coses depresa i corrents, no
entenem que ens porti a enlloc, gràcies.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Molt bé, doncs passem a la votació.»         
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En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per  majoria absoluta dels presents
[11 vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9) i de CiU (2);
i 6 en contra de SOM CALDES (2); del PSC (2) i d'UP CALDES (1) i del PPC
(1)], ACORDA ratificar la inclusió d'aquest punt a l’ordre del dia de la sessió.

0.3 L’alcalde proposa que es voti retirar el punt núm. 8 de l’ordre del dia
d’aquesta sessió, essent aquest el següent:

-  Aprovar els  serveis essencials  i  prioritaris,  als efectes de nomenament  de
personal funcionari interí o de contractacions de personal laboral temporal, als
efectes  del  que  disposa  l'article  20.  DOS)  de  la  Llei  48/2015,  de  29  de
desembre  de  PGE  pel  2016,  expedient  núm.  RH/177/2016  de  Recursos
Humans.

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

Ordre del dia

1. Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària anterior de
data 27 d'octubre de 2016.

2. Aprovar la verificació del Text refós de la modificació puntual del Pla
d’ordenació urbanístic municipal de Caldes de Montbui referent al Polígon
d'Actuació PA-11, Teneria Riba, i  al Polígon d’Actuació PA-27, Sandvik,
que  incorpora  les  prescripcions  derivades  de  l'acord  de  la  Comissió
Territorial  d'Urbanisme  de  Barcelona  de  data  21  de  juliol  de  2016,
expedient núm. TP202-2014-000019 de Serveis Territorials.

3. Aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança municipal reguladora
de guals i estacionaments reservats, amb la modificació dels articles 29 i
41, expedient núm. TL601-2015-000226 de Serveis Territorials.

4. Declarar que les obres sol·licitades per la fundació Casino de Caldes,
Fundació Privada es consideren obres d'especial interès per concurrència
de circumstàncies socials i culturals, expedient núm. TL101-2016-000346.

5.  Aprovar  inicialment  la  modificació  puntual  del  Pla  d’Ordenació
Urbanístic  Municipal  de  Caldes  de  Montbui pel  que  fa  al  canvi  de
qualificació  urbanística  d'un  terreny  situat  al  complex  esportiu  Les
Cremades, expedient núm. TP202-2016-24 de Serveis Territorials.
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6. Adjudicar les obres “Aparcament a les Hortes de Baix i urbanització de
la  plaça  del  Sindicat.  Fase  I”,  a  Caldes  de  Montbui,  a  Vias  y
Construcciones,  SA,  i  ratificar la inclusió a l'ordre del  dia de la sessió
plenària de 24 de novembre de 2016 per aprovar la urgència de l’acord
que es porta a aprovació, expedient núm. TC104-2015-000063 de Serveis
Generals.

7.  Aprovar  la  revissió  de  preus  de  l'exercici  2016,  corresponent  a  la
concessió  demanial  per  l'explotació  d'un  bar-cafeteria  a  l'equipament
sociocultural  Les Cases del Mestres, expedient núm. G511201100010 de
Serveis Generals.

8. Aprovar els serveis essencials i prioritaris, als efectes de nomenament
de  personal  funcionari  interí  o  de  contractacions  de  personal  laboral
temporal, als efectes del que disposa l'article 20. DOS) de la Llei 48/2015,
de  29  de  desembre  de  PGE pel  2016,  expedient  núm.  RH/177/2016  de
Recursos Humans.

9.  Donar  compte  de  l’acord  de  JGL  del  08.11.16  corresponent  a
l’aprovació  de  les  obligacions  trimestrals  de  subministrament
d’informació  de  les  entitats  que  formen  la  Corporació  Local
corresponents al 3r. trimestre de 2016, Expedient núm. 27/2016 de l’Àrea
Econòmica. 

10.  Donar  compte  al  Ple  dels  informes de  tresoreria  corresponents  al
tercer  trimestre  de  l’any  2016,  sobre  els  compliments  dels  terminis
previstos a la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per la qual s’estableixen mesures
de lluita contra la morositat de les operacions comercials. Expedient núm.
12/2016 de l’Àrea Econòmica.

11. Donar compte al Ple dels indicadors relatius als càlculs del període
mitjà  de  pagament,  de  les  ràtios  de  les  operacions  pagades  i  de  les
operacions del pendents de pagament corresponents al tercer trimestre
de l’any 2016 (RD 635/2014). Expedient núm. 13/2016 de l’Àrea Econòmica.

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

13. Mocions d'urgència

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

1.  APROVAR  L’ESBORRANY  DE  L’ACTA  DE  LA  SESSIÓ  PLENÀRIA
ORDINÀRIA ANTERIOR DE DATA 27 D'OCTUBRE DE 2016.

No hi ha intervencions.

El  Ple,  per  unanimitat  dels presents  [17 vots favorables  dels  membres dels
grups municipals d’ERC (9); de SOM CALDES (2);  de CiU (2); del PSC (2);
d'UP CALDES (1)  i  del  PPC (1)],  aprova l’esborrany  de l’acta  de la  sessió
anterior del dia 27 d'octubre de 2016.

2.  APROVAR LA VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTIC MUNICIPAL DE CALDES
DE  MONTBUI  REFERENT  AL  POLÍGON  D'ACTUACIÓ  PA-11,  TENERIA
RIBA,  I  AL POLÍGON D’ACTUACIÓ PA-27,  SANDVIK,  QUE INCORPORA
LES  PRESCRIPCIONS  DERIVADES  DE  L'ACORD  DE  LA  COMISSIÓ
TERRITORIAL D'URBANISME DE BARCELONA DE DATA 21 DE JULIOL
DE  2016,  EXPEDIENT  NÚM.  TP202-2014-000019  DE  SERVEIS
TERRITORIALS.

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

No hi ha intervencions.

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

ACORDA:

Identificació de l’expedient

Expedient  TP202-2014-000019 relatiu  a  la  verificació  del  text  refós  de  la
modificació  puntual  del  Pla  d’Ordenació  Urbanístic  Municipal  de  Caldes  de
Montbui,  Polígon d'Actuació PA-11 (Teneria Riba) i Polígon d’Actuació PA-27
(Sandvik).

Antecedents

1. El Ple de l'Ajuntament, en data 30 de juliol de 2015, va aprovar els acords
següents:
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“Primer.  Aprovar  provisionalment  la  modificació  puntual  del  Pla  d’ordenació
urbanístic  municipal,  Polígon  d'Actuació  PA-11  (Teneria  Riba)  i  Polígon
d’Actuació PA-27 (Sandvik).

Segon. Elevar diligenciat l'expedient de modificació puntual del Pla d’ordenació
urbanístic  municipal,  Polígon  d'Actuació  PA-11  (Teneria  Riba)  i  Polígon
d’Actuació PA-27 (Sandvik) a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona
per a la seva aprovació definitiva.”

2. La Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, en sessió d'11 de febrer
de 2016, va aprovar l'acord següent:

“1. Aprovar definitivament la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanístic
Municipal  de Caldes de Montbui,  Polígon d'Actuació PA-11,  Teneria  Riba,  i
Polígon  d’Actuació  PA-27,  Sandvik,  de  Caldes  de  Montbui,  promoguda  i
tramesa per l'ajuntament, i supeditar-ne la publicació al DOGC i consegüent
executivitat a la presentació d'un text refós, per duplicat, verificat per l'òrgan
que ha atorgat l'aprovació provisional de l'expedient i degudament diligenciat,
que incorpori les prescripcions següents:

1.1. Cal ajustar el sostre global de la modificació al previst al POUM, inclòs el
sostre  que passa a considerar-se  dins  el  sòl  urbà consolidat  o  bé,  en  cas
contrari, cal donar compliment als requeriments de l'article 99 del Text Refós de
la Llei d'Urbanisme.

1.2. En relació a l'habitatge protegit,  manca establir els règims de protecció
aplicables que, com a mínim, han de correspondre al 20% destinat a règims
generals  i/o  especial  i  la  resta  a  preu  concertat.  Cal  esmenar  també  la
terminologia  en  el  global  del  document  per  referir-se  a  “habitatges  amb
protecció oficial” en comptes de “habitatges de protecció pública”.

1.3. Pel que fa a la gestió, cal suprimir la referència a la ponderació de sostres
d'acord al planejament vigent, atès que no és objecte del planejament general
establir els drets de les persones propietàries.

1.4.  Quan  a  l'apartat  normatiu,  cal  justificar  al  document  la  necessitat  de
modificar  en  el  conjunt  del  POUM aquells  articles  que  tenen  a  veure  amb
aspectes  d'ordenació.  En  tot  cas,  es  recomana  remetre  tots  els  aspectes
d'ordenació  al  planejament  derivat.  A  banda,  cal  esmenar  els  següents
aspectes:

• Art  229:  Mancaria  afegir,  al  redactat  de l'apartat  b  de la  definició  el
polígon PA-1 La Salut, fruit de la Modificació puntual de la normativa
urbanística  del  POUM referent  al  polígon  d'actuació  PA-1 (La  Salut)
(Exp. 2014/055206).  Cal  assenyalar que els paràmetres del  PA-1 La
Salut.

• Art 224: Cal suprimir de la taula 4 la concreció del sostre corresponent
al 10% de l'aprofitament urbanístic del PA-14 Molí d'en Ral, atès que és
un aspecte propi de la gestió urbanística.
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1.5. Cal esmenar les errades materials detectades a la reproducció de la fitxa
urbanística continguda al plànol 6.

2.  Indicar  l'ajuntament  que  el  text  refós  inclourà  el  text  de  les  normes
urbanístiques i els plànol d'ordenació en suport informàtic i en format editable
de tractament de textos, en compliment de l'article 17.6 del Reglament de la
Llei  d'urbanisme,  aprovat  pel  Decret  305/2006,  de  18  de  juliol,  i  de  l'ordre
PTO/343/2005,  de  27  de  juliol,  per  la  qual  s'estableixen  els  requeriments
tècnics de la presentació, en suport informàtic, de les normes urbanístiques de
les figures de planejament urbanístic als òrgans de la Generalitat de Catalunya
competents per a la seva aprovació definitiva.

3. Comunicar-ho a l'Ajuntament.”

3.  En data  18  d'abril  de  2016 el  senyor  Alberto  Font  Diago,  com apoderat
d'EDBALNU SL (societat  absorvent  d'ANOVA 2007 SL),  i  de JOSEL SL va
presentar un text refós de la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanístic
Municipal  de Caldes de Montbui,  Polígon d'Actuació  PA-11 (Teneria  Riba)  i
Polígon d’Actuació PA-27 (Sandvik) per a la seva verificació i posterior remissió
a la Generalitat de Catalunya, per a la seva publicació al DOGC.

4. En data 21 d'abril de 2016 l'arquitecte municipal va emetre un informe en
relació amb el text refós aportat, les conclusions del qual diuen:

“D’acord amb les consideracions exposades en el cos del present informe, en
termes  generals  es  pot  concloure  que el  text  refós  dona  compliment  a  les
prescripcions acordades per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona
(CTUB) en sessió del dia 11 de febrer de 2016, que permeti la seva verificació
pel Ple de l’Ajuntament.”

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

“Primer.- Aprovar la verificació del Text refós de la modificació puntual del Pla
d’ordenació  urbanístic  municipal  de  Caldes  de  Montbui,  referent  al  Polígon
d'Actuació PA-11, Teneria Riba, i al Polígon d’Actuació PA-27, Sandvik, que
incorpora  les  prescripcions  derivades  de  l'acord  de  la  Comissió  Territorial
d'Urbanisme de Barcelona, de data 11 de febrer de 2016. El text refós inclourà
el  text  de  les  normes  urbanístiques  i  els  plànols  d'ordenació  en  suport
informàtic i en format editable de tractament de textos.

Segon.-  Trametre  a  la  Comissió  d’Urbanisme  de  Barcelona,  degudament
diligenciat,  el  document  del  text  refós  de  la  modificació  puntual  del  Pla
d’ordenació  urbanístic  municipal  de  Caldes  de  Montbui,  referent  al  Polígon
d'Actuació PA-11, Teneria Riba, i  al  Polígon d’Actuació PA-27, Sandvik, per
duplicat, per a la seva aprovació definitiva.”

6. La Comissió Territorial  d'Urbanisme de Barcelona, en la sessió de 21 de
juliol de 2016, va aprovar l'acord següent:
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“1.  Mantenir  suspesa  la  publicació  al  DOGC,  i  consegüent  executivitat,  de
l'acord  d'aprovació  definitiva  la  modificació  puntual  del  Pla  d'ordenació
urbanística municipal de referència als Polígons d'actuació PA-11, Teneria Riba
, i PA-27, Sanvik, de Caldes de Montbui, de data 11 de febrer de 2016, fins que
mitjançant un text refós que es presentarà per duplicat, verificat per l'òrgan que
ha  atorgat  l'aprovació  provisional  de  l'expedient  i  diligenciat,  s'incorpori  la
prescripció següent:

1.1. Cal reduir l'edificabilitat del sector excloent tot el sostre corresponent a la
parcel·la que passa a considerar-se dins el  sòl  urbà consolidat,  considerant
l'edificabilitat que li atribueix el document de modificació puntual presentat.

2.  Indicar  l'Ajuntament  que  el  text  refós  inclourà  el  text  de  les  normes
urbanístiques i els plànols d'ordenació en suport informàtic i en format editable
de tractament de textos, en compliment de l'article 17.6 del Reglament de la
Llei  d'urbanisme,  aprovat  pel  Decret  305/2006,  de  18  de  juliol,  i  de  l'ordre
PTO/343/2005,  de  27  de  juliol,  per  la  qual  s'estableixen  els  requeriments
tècnics de la presentació, en suport informàtic, de les normes urbanístiques de
les figures de planejament urbanístic als òrgans de la Generalitat de Catalunya
competents per a la seva aprovació definitiva.

3. Comunicar-ho a l'Ajuntament.”

7. En data 30 de setembre de 2016 el senyor Alberto Font Diago, com apoderat
d'EDBALNU, SL, i de JOSEL, SL ha presentat un text refós de la modificació
puntual  del  Pla  d’Ordenació  Urbanístic  Municipal  de  Caldes  de  Montbui,
Polígon d'Actuació PA-11 (Teneria Riba) i Polígon d’Actuació PA-27 (Sandvik),
que incorpora la prescripció assenyalada per l'acord de la Comissió Territorial
d'Urbanisme de Barcelona en data 21 de juliol de 2016, per a la seva verificació
i posterior remissió a la Generalitat de Catalunya, per a la seva publicació al
DOGC.

8. En data 7 d'octubre de 2016 l'arquitecte municipal ha emès un informe en
relació al text refós aportat, les conclusions del qual diuen:

“D’acord amb les consideracions exposades en el cos del present informe, en
termes  generals  es  pot  concloure  que el  text  refós  dona  compliment  a  les
prescripcions acordades per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona
(CTUB) en sessió del dia 21 de juliol de 2016, que permeti la seva verificació
pel Ple de l’Ajuntament.”

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

Fonaments de dret

• Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per decret legislatiu 1/2010, de
3 d’agost i modificat per la Llei 3/2012.
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• Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per
decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

• Reglament de la Llei d'Urbanisme,  aprovat pel Decret 305/2006, de 18
de juliol.

• Pla d'ordenació urbanística municipal de Caldes de Montbui

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Aprovar la verificació del Text refós de la modificació puntual del Pla
d’ordenació  urbanístic  municipal  de  Caldes  de  Montbui  referent  al  Polígon
d'Actuació PA-11, Teneria Riba, i al Polígon d’Actuació PA-27, Sandvik, que
incorpora  les  prescripcions  derivades  de  l'acord  de  la  Comissió  Territorial
d'Urbanisme de Barcelona de data 21 de juliol de 2016. El text refós inclourà el
text de les normes urbanístiques i els plànols d'ordenació en suport informàtic i
en format editable de tractament de textos.

Segon.  Trametre  a  la  Comissió  d’Urbanisme  de  Barcelona,  degudament
diligenciat,  el  document  del  text  refós  de  la  modificació  puntual  del  Pla
d’ordenació  urbanístic  municipal  de  Caldes  de  Montbui  referent  al  Polígon
d'Actuació PA-11, Teneria Riba,  i  al  Polígon d’Actuació PA-27, Sandvik, per
duplicat, per a la seva publicació al DOGC.

3.  APROVAR  INICIALMENT  LA  MODIFICACIÓ  DE  L'ORDENANÇA
MUNICIPAL REGULADORA DE GUALS I ESTACIONAMENTS RESERVATS,
AMB LA MODIFICACIÓ DELS ARTICLES 29 I 41, EXPEDIENT NÚM. TL601-
2015-000226 DE SERVEIS TERRITORIALS.

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

No hi ha intervencions.

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

ACORDA:   
Identificació de l’expedient

Expedient TL601-2015-000226 relatiu a l'aprovació inicial de la modificació de
l'Ordenança  municipal  reguladora  de  les  llicències  de  guals  permanents  i
estacionaments reservats.
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Antecedents

1. El Ple de l'Ajuntament, en la sessió de data 24 de setembre de 2009, va
aprovar  inicialment  l'Ordenança  municipal  reguladora  de  guals  i
estacionaments reservats.

En data 2 de desembre de 2009 va finalitzar el termini d'informació pública i
d'audiència  als  interessats  establert  per  a  la  presentació  d'al·legacions,
reclamacions o suggeriments, durant el qual no se'n va presentar cap, quedant
d'aquesta manera definitivament aprovada.

2. Durant el temps de vigència de l'ordenança s'han detectat diferents aspectes
millorables en el seu articulat que fa recomanable la modificació de l’Ordenança
municipal  reguladora  de  guals  i  estacionaments  reservats  de  Caldes  de
Montbui.

3. Per Decret d'alcaldia 000470/2016, de 20 de setembre de 2016, es va iniciar
el  procediment  per a la modificació  de l’Ordenança municipal  reguladora de
guals i estacionaments reservats vigent a Caldes de Montbui i es va designar la
comissió  d'estudi  encarregada  de  redactar  el  text  de  l'avantprojecte  de  la
norma, que està integrada per:

Membres de la corporació:
1. Vicenç Personat i Pallarès (President)
2. Isidre Pineda i Moncusí
3. Josep Ramon Marañés i Vidal

Personal tècnic:
1. Joan Busquets i Xambó
2. Gemma riera Termes
3. Manuel Ruiz Sánchez

Secretari: Vicenç Conejos Sáez.

4. En data 10 de novembre de 2016 s'ha reunit la comissió d'estudi i ha pres els
acords següents:

“1.  Aprovar  la  redacció  definitiva  del  text  de  l'avantprojecte  de  la  norma,
corresponent a la modificació de l'Ordenança municipal reguladora de guals i
estacionaments reservats, amb el redactat següent:

1. REDACTAT ARTICLE 29

«Article 29. Per a l'atorgament de la llicència municipal de gual el local
ha de reunir els requisits següents:

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

a) La superfície del local permeti la col·locació d'un vehicle de com a
mínim quatre  rodes de mides mínimes  4,50 x  2,20 m.  La superfície
mínima del recinte serà de 20 metres quadrats lliures.

b) La porta d'accés tingui una amplada mínima lliure de 3 m.

c) L'amplada del local sigui igual o superior a 3 m.

d) la profunditat de l'esmentat local sigui igual o superior a 5 m.

Es podran autoritzar altres mides quan s'acrediti que el tipus de vehicle
que utilitzarà el  gual  és de mides reduïdes o per altra circumstància
fonamentada, i compatibles amb els usos de la via pública.»

2. REDACTAT ARTICLE 41

«Article 41. Mesurament de voreres als efectes fiscals.

L'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a
través  de  voreres  i  les  reserves  de  via  pública  per  a  aparcament,
càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena i l'Ordenança
fiscal  reguladora de la taxa per l'ocupació i  l'ús ocasional  del  domini
públic local que estiguin vigents, seran les que determinaran aquelles
particularitats que siguin necessàries per a la liquidació dels tributs tant
de guals com de reserves d'estacionament ocasionals o permanents.»

2.  Proposar  l'aprovació  del  text  esmentat  al  punt  anterior  al  Ple  d'aquest
Ajuntament.”

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

Fonaments de dret

El  Text refós de la Llei  municipal i  de règim local de Catalunya i el  ROAS
estableixen  el  procediment  d'aprovació  de  les  ordenances  i  reglaments
municipals que exigeix l'aprovació inicial, la submissió a informació pública , la
concessió  d'audiència  pública  als  interessats  i  l'aprovació  definitiva  amb
publicació íntegra del text. També disposen que les ordenances i reglaments
s'entendran aprovats definitivament amb caràcter automàtic si no s'hi presenta
cap reclamació ni al·legació durant la informació pública.

Article  22.2.d)  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d'abril,  Reguladora  de  les  Bases  de
Règim Local estableix que és competència del Ple municipal l'aprovació de les
ordenances.

Aquesta modificació de l'ordenança es pot aprovar per majoria simple (art. 47
LBRL).
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Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança municipal reguladora
de guals  i  estacionaments  reservats,  quedant  els  articles  modificats  amb la
redacció següent:

1. REDACTAT ARTICLE 29

«Article 29. Per a l'atorgament de la llicència municipal de gual el local
ha de reunir els requisits següents:

a) La superfície del local permeti la col·locació d'un vehicle de com a
mínim  quatre  rodes  de  mides  mínimes  4,50  x  2,20  m.  La  superfície
mínima del recinte serà de 20 metres quadrats lliures.

b) La porta d'accés tingui una amplada mínima lliure de 3 m.

c) L'amplada del local sigui igual o superior a 3 m.

d) La profunditat de l'esmentat local sigui igual o superior a 5 m.

Es podran autoritzar altres mides quan s'acrediti que el tipus de vehicle
que utilitzarà  el  gual  és  de  mides  reduïdes  o  per  altra  circumstància
fonamentada, i compatibles amb els usos de la via pública.»

2. REDACTAT ARTICLE 41

«Article 41. Mesurament de voreres als efectes fiscals.

L'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a
través de voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega
i  descàrrega  de  mercaderies  de  qualsevol  mena  i  l'Ordenança  fiscal
reguladora de la taxa per l'ocupació i  l'ús ocasional  del  domini  públic
local  que  estiguin  vigents,  seran  les  que  determinaran  aquelles
particularitats que siguin necessàries per a la liquidació dels tributs tant
de guals com de reserves d'estacionament ocasionals o permanents.»

Segon. Sotmetre a informació pública aquest expedient per termini de trenta
dies, a fi que s'hi puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments,
mitjançant els anuncis corresponents al BOPB, al DOGC, a un dels mitjans de
premsa escrita diària, al web municipal i en el tauler d'anuncis de la corporació.

Tercer. Disposar que, si no es formula cap al·legació, reclamació o suggeriment
durant el termini d'informació pública, l'ordenança que ara s'aprova inicialment
quedarà aprovada definitivament sense necessitat de cap més tràmit.
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Un cop aprovada definitivament, l'Ordenança es publicarà de la forma següent:

a) Al BOPB, al web municipal i al tauler d'edictes de l'Ajuntament: El text de
l'acord plenari adoptat i el text íntegre de la modificació.

b) Al DOGC: la referència al BOPB on s'hagi publicat l'acord plenari adoptat i el
text íntegre de la modificació.

Quart.  Aprovada  l'ordenança  definitivament,  se'n  donarà  trasllat,  de  l'acord
definitiu de l'ordenança i la còpia íntegra i fefaent d'aquesta, a l'Administració
de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya en el termini màxim de quinze dies, i
l'Ordenança entrarà en vigor quan s'hagi  publicat  íntegrament el  seu text al
Butlletí  Oficial  de la Província i  hagi  transcorregut  el  termini  de quinze dies
hàbils  previst a l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local.

4.  DECLARAR  QUE  LES  OBRES  SOL·LICITADES  PER  LA  FUNDACIÓ
CASINO  DE  CALDES,  FUNDACIÓ  PRIVADA ES  CONSIDEREN  OBRES
D'ESPECIAL  INTERÈS  PER  CONCURRÈNCIA  DE  CIRCUMSTÀNCIES
SOCIALS I CULTURALS, EXPEDIENT NÚM. TL101-2016-000346.

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 [15
vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); de CiU (2); del
PSC (2); d'UP CALDES (1) i del PPC (1); i 2 abstencions de SOM CALDES
(2)],     

ACORDA:
   
Identificació de l’expedient

Exp. número TL101-2016-000346 referent a una sol·licitud de bonificació de
l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres de la fundació “Casino de
Caldes, Fundació Privada”.

Antecedents

1.  La  senyora  Montserrat  Casadesús  Orti,  Secretària  del  Patronat  de  la
Fundació “Casino de Caldes, Fundació Privada” i en el seu nom, va presentar,
en  data  11  d'octubre  de  2016,  un  escrit  en  aquest  ajuntament  en  el  qual
exposava que en data 21 de setembre de 2016 (R.E. 009745) es va presentar
una sol·licitud de permís per a realitzar diverses obres a l'edifici del carrer Forn,
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15,  i  sol·licitava  que  s'apliqués  el  benefici  fiscal  que  estableix  l'art,  6.1  de
l'Ordenança  de  l'Impost  sobre  Construccions,  Instal·lacions  i  Obres  i  es
declaressin  obres  d'especial  interès  o  d'utilitat  municipal  per  concórrer
circumstàncies socials, culturals o històriques.

2.  La  senyora  Montserrat  Casadesús  Orti,  en  representació  de  “Casino  de
Caldes, Fundació Privada”, en data 21 de setembre de 2016, va sol·licitar una
llicència urbanística per diferents obres a la finca situada al carrer Forn, 15.

La senyora Montserrat Casadesús Orti en data 11 d'octubre de 2016 sol·licita
que s'apliqui el benefici fiscal que estableix l'art, 6.1 de l'Ordenança de l'Impost
sobre  Construccions,  Instal·lacions  i  Obres  per  les  obres  sol·licitades  i  es
declarin  obres  d'especial  interès  o  utilitat  municipal  per  concórrer
circumstàncies socials, culturals o històriques.

L'article 6.1 de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions,
instal·lacions i obres estableix que “les construccions, instal·lacions i obres que
siguin  declarades  d'especial  interès  o  utilitat  municipal  per  concórrer-hi
circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l'ocupació
que  ho  justifiquin,  podran  gaudir  d'una  bonificació  del  75% en  la  quota  de
l'impost.

La declaració d'interès o utilitat municipal correspondrà al Ple de la Corporació i
s'acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria
simple dels seus membres.”

3. L'informe dels serveis tècnics municipals és favorable.

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

Fonaments de dret

Article  6  de  l'Ordenança  fiscal  reguladora  de  l'impost  sobre  construccions,
instal·lacions i obres.

Article 103 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat
per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Declarar que les obres sol·licitades per la fundació “Casino de Caldes,
Fundació Privada”, amb expedient número TL101-2016-000346 es consideren
obres d'especial interès per concurrència de circumstàncies socials i culturals
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Segon. Concedir una bonificació del 75% de la quota, de la llicència d'obres
número d'expedient TL101-2016-000346, a l'empara de l'article 6è de la vigent
Ordenança fiscal  reguladora  de l'impost  sobre construccions,  instal·lacions  i
obres

Tercer. Comunicar els presents acords a l'àrea de Serveis Econòmics i a la
fundació “Casino de Caldes, Fundació Privada”.

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

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

5.  APROVAR  INICIALMENT  LA  MODIFICACIÓ  PUNTUAL  DEL  PLA
D’ORDENACIÓ URBANÍSTIC MUNICIPAL DE CALDES DE MONTBUI PEL
QUE  FA  AL  CANVI  DE  QUALIFICACIÓ  URBANÍSTICA  D'UN  TERRENY
SITUAT  AL  COMPLEX  ESPORTIU  LES  CREMADES,  EXPEDIENT  NÚM.
TP202-2016-24 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 intervencions en aquest punt? Senyor Coral.»

Pren la paraula el senyor Coral:
«Bona nit, gràcies, només és per justificar el vot positiu que donarem al punt.
Evidentment  veiem una  mesura  necessària  i  molt  útil  el  poder  adaptar  les
instal·lacions del pavelló a les necessitats de la competició i de l'activitat que
s'hi dóna en aquest moment, gràcies.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, aquesta modificació efectivament la fem per poder ampliar el pavelló
Torre  Roja,  el  pavelló  de  hoquei,  s'hi  disputen  bàsicament  competicions
d'aquest  esport,  el  pavelló  s'ha quedat  petit,  sobretot  des de que el  primer
equip està a les màximes categories, i per tant és una petició des de ja fa un
cert temps del club, però també una realitat, donat el fet que gairebé cada cap
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de setmana queda petit  el  pavelló.  El  fet  de poder-lo  ampliar,  pràcticament
doblarem l'aforament amb aquesta ampliació, que formarà part del pressupost
d'inversions de l'any vinent.
Hi ha alguna altre intervenció sobre aquest punt? No? Doncs passarem a la
votació.»

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

                 ACORDA:
  
Identificació de l’expedient

Expedient  TP202-2016-24 relatiu a l'aprovació inicial de la modificació puntual
del Pla d’ordenació urbanística municipal de Caldes de Montbui pel que fa al
canvi  de qualificació urbanística d'un terreny situat al  complex esportiu  “Les
Cremades”.

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. L'objectiu  de  la  proposta  és  modificar  la  qualificació  urbanística  d'una
parcel·la situada al límit sud-est de la zona esportiva Les Cremades, amb una
superfície total d'uns 1.267,54 m²,  que abasta els terrenys delimitats entre el
carrer de la Torre Roja, la Riera de Caldes i l'actual pavelló esportiu denominat
"Pavelló  de  la  Torre  Roja",  amb  l'objecte  d'integrar-lo  dins  la  zona
d'equipaments del complex esportiu Les Cremades a fi i efecte de possibilitar
l'ampliació d'un equipament existent impossible de materialitzar d'acord amb les
determinacions urbanístiques vigents.
 
 Fonaments de dret

Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu, 1/2010, de 3
d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text
refós de la Llei d’urbanisme.

Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol.

D’acord amb allò que disposa l’article 52 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
l’òrgan competent per a l’adopció de l’acord que es proposa és el Ple Municipal.
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Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer.  Aprovar  inicialment  la  modificació  puntual  del  Pla  d’Ordenació
Urbanístic Municipal de Caldes de Montbui pel que fa al canvi de qualificació
urbanística d'un terreny situat al complex esportiu “Les Cremades”.

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.

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.

6. ADJUDICAR  LES OBRES “APARCAMENT A LES HORTES DE BAIX I
URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL SINDICAT. FASE I”,  A CALDES DE
MONTBUI, A VIAS Y CONSTRUCCIONES, SA, I RATIFICAR LA INCLUSIÓ A
L'ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DE 24 DE NOVEMBRE DE
2016  PER  APROVAR  LA  URGÈNCIA  DE  L’ACORD  QUE  ES  PORTA  A
APROVACIÓ, EXPEDIENT  NÚM.  TC104-2015-000063  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, paraules demanades sobre aquest punt? En tenim dues, comencem
pel senyor Coral.»

Pren la paraula el senyor Coral:
«Gràcies, no, només explicar el que estem fent en aquest punt, i diferenciar el
que és el debat que genera aquest tema entre la ciutadania i entre els grups
polítics,  i  el  que  estem  fent  en  aquest  punt,  no?  És  a  dir,  crec  que  cal
diferenciar  que  el  tema  és  sensible,  com  és  evident,  i  que  genera  debat;
diferenciar-ho del que estem fent en aquest moment, que és adjudicar aquestes
obres que passa a ser un tràmit administratiu, procedimental, que pertoca en
aquest moment, per tant, nosaltres ens abstindrem, però evidentment volem
posar de manifest aquesta diferència de temes, que no es pot barrejar, diguem-
ho així, no? Aquest tràmit que estem fent en aquest punt número 6 del debat
que és cert que genera en el debat i que l'hem tingut aquí moltes vegades i que
hem explicat el nostre posicionament doncs en diverses ocasions.»

18



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

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

Pren la paraula la senyora Redondo:
«Bona nit, nosaltres com la resta de vegades que s'han portat el tema de les
Hortes,  votarem  en  contra,  també  demanant,  com  hem  demanat  altres
vegades, la moratòria, i també com s'ha volgut promoure una consulta vinculant
per tal que aquest tema, com genera controvèrsia, que es pugui parlar entre
tots i decidir, igual que es va fer a l'Avinguda Pi i Margall.
Doncs el nostre vot serà negatiu i aquí ho deixem.»

Pren la paraula el senyor alcalde: 
«Gràcies, doncs si no hi ha més intervencions? Passem a 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); 6 vots en contra de
SOM CALDES (2); del PSC (2); d'UP CALDES (1) i del PPC (1); i 2 abstencions
de CiU (2)],            

                 ACORDA:
Identificació de l’expedient

Expedient TC104-2015-000063 relatiu a l'adjudicació del contracte de les obres
“Aparcament a les Hortes de Baix i urbanització de la plaça del Sindicat. Fase
I”, a Caldes de Montbui. 

Antecedents

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

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

3. El Ple de l'ajuntament, en sessió de data 27 d'octubre de 2016, va prendre,
entre altres, els següents acords:

“Primer. Classificar per ordre decreixent les proposicions presentades:

1 VIAS Y CONSTRUCCIONES, SA 89,00

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

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

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

5 XAVIER ALSINA, SA 43,18
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Segon.  Requerir a VIAS Y CONSTRUCCIONES, SA,  perquè en el termini de
DEU dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en que hagués rebut el
present requeriment, presenti la següent documentació: 

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

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

La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres s’acreditarà de
conformitat amb el que disposen els articles 55 i 72 del TRLCSP.

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

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

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

Aquest acord va ser notificat a VIAS Y CONSTRUCCIONES SA en data 8 de
novembre de 2016.

4.  VIAS Y CONSTRUCCIONES, SA, en data 18 de novembre de 2016,  ha
presentat, en temps i forma, la documentació requerida.

5. L'informe jurídic acredita la legalitat de la proposta.
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6. A l'expedient administratiu hi consta el document comptable de disposició
signat  per  la  interventora,  el  qual  acredita  que  hi  ha  suficient  consignació
pressupostària  per  atendre  la  despesa  que  es  detalla  a  la  part  dispositiva
d'aquest acord.

Fonaments de dret

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

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Adjudicar a VIAS Y CONSTRUCCIONES, SA, el contracte de les obres
“Aparcament a les Hortes de Baix i urbanització de la plaça del Sindicat. Fase
I”, a Caldes de Montbui, per un preu total de 2.022.022,02 euros, IVA exclòs,
més IVA 21%, 424.624,63 euros, donant un total de 2.446.646,65 euros.

Segon. Aprovar el document comptable de disposició de la despesa, per import
de 2.446.646,65 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm.
31 1510 60999 Aparcament, del pressupost municipal vigent.

Tercer. Notificar, de conformitat amb el que disposa l'article 151.4 del TRLCSP,
aquesta adjudicació a la resta de licitadors.

Quart. Notificar a l’adjudicatari la present resolució i citar-lo per a la signatura
del contracte dins d’un termini màxim de 15 dies següents a aquell en què es
rebi la notificació de l'adjudicació als licitadors.

Cinquè.  Publicar  la formalització del  contracte en el  BOPB i  en el  perfil  del
contractant,  en  un  termini  no  superior  a  48  dies  des  de  la  data  de  la
formalització.

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

Tanmateix,  podeu  interposar  contra  aquest  acte  administratiu  recurs  de
reposició atès l’article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, en el termini d’un
mes a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació d’aquest
acord, i contra la seva resolució i en el termini de dos mesos recurs contenciós
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius. En el supòsit que
no es dictés resolució expressa en el termini d’un mes s’entendrà expedita la
via contenciosa durant sis mesos. 
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7.  APROVAR  LA  REVISSIÓ  DE  PREUS  DE  L'EXERCICI  2016,
CORRESPONENT  A  LA  CONCESSIÓ  DEMANIAL  PER  L'EXPLOTACIÓ
D'UN BAR-CAFETERIA A L'EQUIPAMENT SOCIOCULTURAL LES CASES
DEL  MESTRES,  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.

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)],       
     

                 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. Revisió preu Cànon any 2016.

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  on  s’estableix  que  el  cànon  anual  de  la  concessió
demanial,  aprovat  inicialment  per  un  import  anual  de  6.000,00  euros,  serà
revisat anualment d’acord amb l’increment de l’IPC català publicat per l’INE o
organisme que el substitueixi, corresponent a l’any anterior i que l'última revisió
de preus, de la concessió esmentada, corresponent a l’exercici 2015 resultant
un import anual de 6.184,83 euros.

3. L’índex de preus al consum interanual corresponent al mes de setembre de
2016 a Catalunya ha estat del + 0,3 per cent.
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4. Per acord del Ple de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, de data 30 de juny
de 2016 es va prorrogar la concessió demanial per un any més, és a dir, fins al
29 de juliol de 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.  Aprovar  la  revisió  de  preus  corresponent  a  la  concessió  demanial
atorgada al senyor Jorge Alonso Serrano, amb NIF número 34731175W, per
l’explotació  d’un  bar-cafeteria  a  l’equipament  sociocultural  «Les  Cases  del
Mestres»  de  Caldes  de  Montbui,  d’acord  amb l'´index  de  preus  al  consum
interanual de Catalunya del mes de desembre de 2015, que va ser del + 0,3
per cent resultant el cànon de la concessió per l’exercici 2016 per un import
anual de 6.203,38 euros. 

Segon.  Notificar  a l’àrea de serveis econòmics i  el  concessionari  el  present
acord.

8.  APROVAR ELS SERVEIS ESSENCIALS I PRIORITARIS, ALS EFECTES
DE  NOMENAMENT  DE  PERSONAL  FUNCIONARI  INTERÍ  O  DE
CONTRACTACIONS  DE  PERSONAL  LABORAL  TEMPORAL,  ALS
EFECTES DEL QUE DISPOSA L'ARTICLE 20. DOS) DE LA LLEI 48/2015,
DE 29 DE DESEMBRE DE PGE PEL 2016, EXPEDIENT NÚM. RH/177/2016
DE RECURSOS HUMANS.

Retirat de l'ordre del dia.
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9. DONAR COMPTE DE L’ACORD DE JGL DEL 08.11.16 CORRESPONENT
A  L’APROVACIÓ  DE  LES  OBLIGACIONS  TRIMESTRALS  DE
SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ DE LES ENTITATS QUE FORMEN LA
CORPORACIÓ LOCAL CORRESPONENTS AL 3R. TRIMESTRE DE 2016,
EXPEDIENT NÚM. 27/2016 DE L’ÀREA ECONÒMICA.

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

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

Pren la paraula el senyor Marañés:
«Bon vespre, un trimestre més enviem la documentació que ens requereix el
Ministeri, i és bàsicament lineal, i hem estat seguint les línies pressupostàries.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Hi ha alguna intervenció?»   

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

Identificació de l’expedient

Expedient número 27/2016 de l’Àrea Econòmica, corresponent a l’aprovació de
les obligacions trimestrals de subministrament d’informació de les entitats que
formen la Corporació Local.

Antecedents i Fonaments de dret

1. La Junta de Govern Local, en la sessió del dia 8 de novembre de 2016 , va
acordar  aprovar  les  obligacions  trimestrals  de  subministrament  d’informació
corresponent al 3r. trimestre de 2016 de les entitats que formen la Corporació
Local, el contingut del qual es transcriu literalment a continuació:

“Identificació de l’expedient
Expedient número 27/2016 de l’Àrea Econòmica, corresponent a l’aprovació de les
obligacions trimestrals de subministrament d’informació de les entitats que formen la
Corporació Local.

Antecedents i Fonaments de dret 

1.  L’Ordre  HAP/2082/2014,  de  7  de  novembre,  per  la  qual  es  modifica  l’Ordre
HAP/2105/2012,  d’1  d’octubre,  per  la  qual  es  despleguen  les  obligacions  de
subministrament  d’informació  previstes  a  la  Llei  Orgànica  2/2012,  de  27  d’abril,
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d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera estableix, en el seu article 10, que
abans del últim dia del mes següent a la finalització de cada trimestre de l’any, s’ha de
remetre la informació següent:

• L’actualització dels pressupostos en execució, incorporades les modificacions
pressupostàries que ja s’han tramitat i/o les que es preveu tramitar fins a final
d’any, i de les previsions d’ingressos i despeses de les entitats subjectes al Pla
general de comptabilitat d’empreses o a les seves adaptacions sectorials, i els
seus estats complementaris. 

• Les obligacions enfront tercers, vençudes, líquides, exigibles, no imputades al
pressupost.

• La  informació  que  permeti  relacionar  el  saldo  resultant  dels  ingressos  i
despeses  del  pressupost  amb  la  capacitat  o  necessitat  de  finançament,
calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes.

• L’actualització  de  l’informe  de  la  Intervenció  del  compliment  de  l’objectiu
d’estabilitat  i  del  límit  del  deute.  Així  mateix,  la  intervenció  ha  de  fer  una
valoració del compliment de la regla de la despesa al tancament de l’exercici.

• Un  resum  de  l’estat  d’execució  del  pressupost  acumulat  a  final  de  cada
trimestre,  dels  ingressos  i  despeses  del  pressupost,  i  dels  seus  estats
complementaris,  amb indicació els drets recaptats tant de l’exercici  corrent i
dels exercicis tancats i les desviacions respecte a les previsions.
Els estats d’execució, per al mateix període, dels ingressos i les despeses, per
a les entitats subjectes al Pla general de comptabilitat d’empreses o a les seves
adaptacions sectorials

• Les actualitzacions del Pla de Tresoreria i el detall de les operacions de deute
viu, que ha de tenir, almenys, informació relativa a: calendari i pressupost de
tresoreria amb cobraments i pagaments mensuals per rúbriques, distingint els
pagaments inclosos en el càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors i
incloent  la  previsió  del  seu  mínim  mensual  de  tresoreria;  previsió  mensual
d’ingressos; saldo del deute viu; impacte de les mesures d’estalvi i  mesures
d’ingressos previstes i calendari previst d’impacte en pressupost; venciments
mensuals de deute a curt  i  llarg termini;  calendari  i  quanties de necessitats
d’endeutament; evolució del saldo de les obligacions reconegudes pendents de
pagament tant de l’exercici corrent com dels anys anteriors, distingint l’import
de les obligacions pendents de pagament incloses en el càlcul del període mitjà
de pagament a proveïdors; perfil de venciments del deute dels propers 10 anys.

• Les  dades  d’execució  de  les  despeses  de  personal,  així  com  el  nombre
d’efectius referits a l’últim dia del trimestre anterior.

2. El 31 d'octubre de 2016 es va trametre la informació referent al 3r trimestre de 2016
de les  entitats  que  formen la  Corporació  Local  requerida  pel  Ministeri  d’Hisenda i
Administracions Públiques i que consta en l’annex I.

3. Vist l’informe de la intervenció municipal.

Resolució

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

PROPOSTA D’ACORD
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Primer.  Aprovar  les  obligacions  trimestrals  de  subministrament  d’informació
corresponent al 3r trimestre de 2016 de les entitats que formen la Corporació Local que
consten a l'expedient administratiu com a annex I.

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

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament resta assabentat:

Únic. Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local, en la sessió del dia
8  de  novembre  de  2016,  pel  qual  es  va  resoldre  aprovar  les  obligacions
trimestrals de subministrament d’informació corresponent al 3r trimestre de 2016
de  les  entitats  que  formen  la  Corporació  Local,  el  qual  s'ha  transcrit
anteriorment. 

10.  DONAR  COMPTE  AL  PLE  DELS  INFORMES  DE  TRESORERIA
CORRESPONENTS AL TERCER TRIMESTRE DE L’ANY 2016, SOBRE ELS
COMPLIMENTS DELS TERMINIS PREVISTOS A LA LLEI 15/2010, DE 5 DE
JULIOL, PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA
LA MOROSITAT DE LES OPERACIONS COMERCIALS. EXPEDIENT NÚM.
12/2016 DE L’ÀREA ECONÒMICA.

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

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

Pren la paraula el senyor Marañés:
«Bon  vespre  de  nou,  comentar  que  el  període  mig  de  pagament  d'aquest
trimestre ha estat de 44'47 dies i si ho comparem amb els darrers trimestres, ha
estat bastant lineal també.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Alguna intervenció?.»

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

Expedient  núm.  12/2016  relatiu  a  la  presentació  al  Ple  dels  informes  de
tresoreria  sobre  el  compliment  de  la  legislació  en  matèria  de  morositat  en
termes comptables corresponents a l’any 2016.  
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Antecedents

1. La Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’establien mesures de lluita
contra  la  morositat  en  les  operacions  comercials  va  incorporar  el  que  es
disposava a la Directiva 2000/35/CE del Parlament Europeu i del Consell.

2. Anys després de l’entrada en vigor de la Llei 3/2004, va esdevenir necessari
adaptar la legislació als canvis produïts en l’entorn econòmic.  La Llei 15/2010,
de  5  de  juliol,  va  determinar  l’obligatorietat  de  les  Corporacions  Locals
d’elaboració  i  remissió  al  Ministeri  d’Economia  i  Hisenda  i  al  Departament
d’Economia  i  Coneixement  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  d’un  informe
trimestral sobre el compliment dels terminis previstos per al pagament de les
obligacions  de  cada  Entitat  Local  que  havia  d’incloure  necessàriament  el
número i quantitat global de les obligacions de les quals s’estigués incomplint el
termini legal de pagament.

Concretament, per a les administracions públiques el termini legal de pagament
està  fixat  en  un  màxim  de  trenta  dies  a  comptar  des  de  la  data  del
reconeixement de l’obligació de les factures o l’expedició de les certificacions
d’obres.   El  procediment  de reconeixement  de l’obligació no pot  excedir  de
trenta dies des de la data en la que es reben els béns o serveis.   

3. La Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial
en  el  sector  públic  va  modificar  la  Llei  Orgànica  2/2012,  de  27  d’abril,
d’Estabilitat  Pressupostària  i  Sostenibilitat  Financera  imposant  l’obligació  de
publicar el seu període mitjà de pagament a proveïdors, a les Administracions
Públiques.

4. El Reial Decret 635/2014 de 25 de juliol va introduir un nou paquet de ràtios
a calcular per les entitats locals relatives als períodes mitjans de pagament.  És
necessari diferenciar els dos mètodes de càlcul tenint en compte que mesuren
coses similars i, evidentment, es basen en les mateixes dades, però no són
coincidents.  El present informe mesura la morositat en termes comptables que
equival a valorar com estan gestionant les factures les entitats locals, el temps
que tarden en pagar-se a comptar des de la data d’aprovació del document i el
temps transcorregut des de la seva entrada fins a la seva aprovació.

5.  L’Ordre  HAP/2105/2012,  d’1  d’octubre,  desenvolupa  les  Obligacions  de
Subministrament d’Informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i determina el procediment
a seguir per a la seva remissió.

6. El Reial Decret-llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de recolzament a
l’emprenedor  i  d’estímul  del  creixement  i  de  la  creació  d’ocupació,  la  Llei
Orgànica 9/2013,  de 20 de desembre,  de control  del  deute comercial  en el
sector  públic,  la  Llei  27/2013,  de  27  de  desembre,  de  racionalització  i
sostenibilitat  de l’Administració  Local  i  la  Llei  25/2013,  de 27 de desembre,
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d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en
el sector públic han modificat, en diferents aspectes, la legislació anterior.

7.  Recentment,  l’Ordre  HAP/2082/2014,  ha  modificat  l’Ordre  Ministerial
HAP/2105/2012 introduint canvis en la informació a subministrar relativa a la
morositat en les operacions comercials.

8. Per altra banda, en la Resolució ECO/2876/2014, de 16 de desembre del
Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, òrgan
a qui  l’Estatut  d’Autonomia atorga la  tutela financera de les Entitats Locals,
s’estableix que se suprimeix el model IT (informe de tresoreria) previst a l’annex
4 de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de
tutela financera dels ens locals.  

Aquesta  supressió  és  deguda  al  fet  que  la  publicació  del  període  mitjà  de
pagament a proveïdors a la Central d’Informació Econòmica i Financera de les
Administracions Públiques prevista a l’article 28 de la Llei Orgànica 2/2012, de
27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, fa innecessària
la tramesa d’aquest model a partir de l’entrada en vigor de la Resolució, l’1 de
gener de 2015.

9. L’informe que es presenta correspon al tercer trimestre de l’any 2016 i inclou
la informació preceptiva separada en quatre apartats:

a) Pagaments realitzats en el trimestre

b) Interessos de demora pagats en el període

c)  Factures  o  documents  justificatius  pendents  de  pagament  al  final  del
trimestre

d) Detall del període mitjà de pagament trimestral i acumulat a proveïdors.

10. L’Ajuntament de Caldes de Montbui, a 30 de setembre de 2016, compleix
els  terminis  legals  de  pagament  en  termes  comptables  per  a  operacions
comercials tal i com s’estableix a la legislació vigent.

11. Aquesta informació ha estat tramesa al Ministeri d’Hisenda i Administracions
i publicada al web de l’ajuntament per a la seva difusió dins del termini que
marca  l’Ordre  Ministerial  HAP/2105/2012  de  desenvolupament  de  les
obligacions de subministrament d’informació.

Fonaments de dret

Directiva 2000/35/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 de juny de
2000,  per  la  qual  s’estableixen mesures de lluita  contra la  morositat  en les
operacions comercials.
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Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials.

Llei 15/2010, de 5 de juliol, d’establiment de mesures contra la morositat que
modifica la Llei 3/2004.

Directiva 2011/7/UE del Parlament europeu i del Consell, de 16 de febrer de
2011, de modificació de l’anterior Directiva 2000/35/CE.

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

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

Reial  Decret  Llei  4/2013,  de  22  de  febrer,  de  mesures  de  recolzament  a
l’emprenedor i d’estímul al creixement i de la creació d’ocupació que modifica la
Llei 3/2004, de 29 de desembre.

Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el
sector públic.
Llei  27/2013,  de  27  de  desembre,  de  racionalització  i  sostenibilitat  de
l’Administració Local.

Llei 25/2013, de 27 de desembre d’impuls de la factura electrònica i creació del
registre comptable de factures en el Sector Públic.

Ordre Ministerial  HAP/2105/2012 de desenvolupament de les obligacions de
subministrament d’informació.

Ordre Ministerial HAP/2082/2014, de modificació de l’Ordre HAP/2105/2012.

Resolució  del  Departament  d’Economia  i  Coneixement  de  la  Generalitat  de
Catalunya ECO/2876/2014, de 16 de desembre, per la qual es modifiquen els
annexos  de  l’Ordre  ECF/138/2007,  de  27  d’abril,  sobre  procediments  en
matèria de tutela financera dels ens locals.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament resta assabentat:

Primer.  Donar compte al Ple dels informes de tresoreria corresponents al tercer
trimestre  de  l’any  2016  que  consten  en  l’expedient  i  que  s’han  tramès  al
Ministeri  d’Hisenda  i  Administracions  Públiques,  sobre  el  compliment  dels
terminis previstos en la legislació vigent per al pagament de les obligacions de
les Entitats Locals, en termes de morositat comptable.
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Segon. Donar compte de la publicació dels informes de tresoreria en el web
municipal.

11.  DONAR  COMPTE  AL  PLE  DELS  INDICADORS  RELATIUS  ALS
CÀLCULS DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT, DE LES RÀTIOS DE LES
OPERACIONS  PAGADES  I  DE  LES  OPERACIONS  DEL  PENDENTS  DE
PAGAMENT CORRESPONENTS AL TERCER TRIMESTRE DE L’ANY 2016
(RD 635/2014). EXPEDIENT NÚM. 13/2016 DE L’ÀREA ECONÒMICA.

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

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

Pren la paraula el senyor Marañés:
«Bon vespre de nou, aquest és l'altre mètode que ens fan fer per calcular el
període mig de pagament, en aquest cas són deu dies, que sumats als trenta
serien quaranta, que ve a ser similar a l'anterior.»

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

Expedient  de  l’Àrea  de  Serveis  Econòmics  núm.  13/2016  relatiu  a  la
presentació al Ple dels informes sobre el compliment de la legislació en matèria
de  morositat  en  termes  econòmics  en  relació  amb  el  Període  Mitjà  de
Pagament (PMP) corresponents a l’any 2016.  

Antecedents

1.  La  Llei  Orgànica  2/2012,  de  27  d’abril,  d’Estabilitat  Pressupostària  i
Sostenibilitat Financera va introduir el concepte de període mitjà de pagament
com al  temps  de  pagament  o  endarreriment  en  el  pagament  del  deute  en
termes econòmics.    

2. El Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, en desenvolupa la metodologia de
càlcul  i  estableix quines entitats han de calcular-lo,  comunicar-lo al  Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques i donar-ne publicitat mitjançant els propis
portals web.

3. El període mitjà de pagament definit en el Reial Decret 635/2014, de 25 de
juliol,  que mesura  el  retard  en  el  pagament  del  deute  comercial  en  termes
econòmics, pot prendre valors negatius, tant en les operacions pagades com
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en les que es troben pendents de pagament, si l’Administració paga abans que
hagin  transcorregut  trenta  dies  naturals  des  de  la  data  de  registre  de  les
factures o l’expedició de les certificacions d’obra o bé, si al final del període per
a la remissió de la informació encara no han transcorregut, en les operacions
pendents de pagament, aquests trenta dies.

4.  Aquest  mètode  de  càlcul  mesura  allò  que  les  administracions  públiques
estan pagant comptant el temps que transcorre des de la data d’entrada en el
registre i la data de pagament efectiu, sense tenir en compte el termini que es
tarda en aprovar el document.   La fórmula utilitzada en el càlcul és la següent: 

PMP=RàtioOP x Import P+RàtioOPP x Import PP
Import total P+ Import total PP

PMP = Període mitjà de pagament
OP = Operacions pagades
P = Pagaments realitzats
OPP = Operacions pendents de pagament
PP = Pendent de pagament

5. L’Ajuntament de Caldes de Montbui ha de publicar aquests indicadors de
forma trimestral, desglossada en els següents apartats:

a) Període de pagament trimestral i la seva sèrie històrica.
b) Ràtio trimestral de les operacions pagades i la seva sèrie històrica
c) Ràtio trimestral d’operacions pendents de pagament i la seva sèrie històrica.

6. Els indicadors referents al tercer trimestre de l’any 2016 presenten, a data
d’avui, el següent resultat:

Indicadors del Període Mitjà de Pagament segons el RD 635/2014 corresponents a 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui i relatius al 3r trimestre de 2016.

Ràtio d’operacions pagades 14,47  dies

Import d’operacions pagades 2.059.757,98 euros

Ràtio d’operacions pendents de pagament -3,08 dies

Import d’operacions pendents de pagament 689.493,17 euros

Període Mitjà de pagament de l’Entitat 10,07 dies

7. L’Ajuntament de Caldes de Montbui, a 30 de setembre de 2016, segons els
informes que consten en l’expedient basats en les dades disponibles a data
d’avui, compleix els terminis legals de pagament per a operacions comercials
tal  i  com  estableix  la  legislació  vigent  en  matèria  de  morositat  en  termes
econòmics.
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8. Aquesta informació ha estat tramesa al Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques i publicada al web de l’ajuntament per a la seva difusió.

Fonaments de dret

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

Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, de desenvolupament de les obligacions
de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat financera.

Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre que modifica l’Ordre HAP/2105/2012
en relació a les obligacions de tramesa d’informació per a les Corporacions
Locals.

Reial  Decret  635/2014,  de 25 de juliol,  que desenvolupa la  metodologia  de
càlcul  del  període  mitjà  de  pagament  a  proveïdors  de  les  Administracions
Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims
de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament resta assabentat:

Primer.  Donar compte al Ple i als membres de la Comissió Informativa dels
indicadors relatius als càlculs del període mitjà de pagament, de les ràtios de
les  operacions  pagades  i  de  les  operacions  del  pendent  de  pagament
corresponents al tercer trimestre de l’any 2016, en termes econòmics, segons
el resum següent:

Indicadors del Període Mitjà de Pagament segons el RD 635/2014 corresponents a 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui i relatius al 3r trimestre de 2016.

Ràtio d’operacions pagades 14,47  dies

Import d’operacions pagades 2.059.757,98 euros

Ràtio d’operacions pendents de pagament -3,08 dies

Import d’operacions pendents de pagament 689.493,17 euros

Període Mitjà de pagament de l’Entitat 10,07 dies

Segon.  Donar compte de la tramesa de la informació esmentada al Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques.

Tercer. Donar compte de la publicació, juntament amb les sèries històriques de
cadascun dels indicadors, en el web municipal.
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12. CONEIXEMENT DE COMUNICACIONS OFICIALS I CONEIXEMENT DE
DECRETS D'ALCALDIA.

Des del número 529, de data 13 d'octubre de 2016, fins al número 571, de data
12 de novembre de 2016.

13. MOCIONS D'URGÈNCIA

MOCIÓ  QUE  PRESENTA  EL  GRUP  MUNICIPAL  D’ERC  AL  PLE  DE
L’AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI PER LA DEFENSA DEL DRET
DE LES DONES AL TREBALL EN IGUALTAT D’OPORTUNITATS.

L’alcalde llegeix literalment la moció.

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Atès que és una moció presentada per Esquerra Republicana, i per la seva
defensa, passo la paraula a la portaveu d'aquest grup, Núria Carné.»

Pren la paraula la senyora Carné:
«Gràcies, bona nit a tothom, ja fa 35 anys el 25 de novembre de 1981 que es
va declarar el dia internacional contra la violència envers les dones, i després
d'escoltar tot el que ha explicat, el que ha llegit el senyor Alcalde, doncs creiem
que queda molta feina per fer, i que l'hem de fer juntes i junts, ens hi hauríem
de posar tots.
Nosaltres  presentem  aquesta  moció  per  poder  fer  d'altaveu  en  qüestions
d'igualtat i sobretot tenint en compte que demà és un dia molt assenyalat, com
el dia contra la violència masclista, gràcies.» 

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, per la resta de grups que vulguin fer posicionament, passo la paraula
a la senyora Dalmau.»

Pren la paraula la senyora Dalmau:
«Gràcies, bona nit a tothom, bé, nosaltres per descomptat, com sempre estem
en contra de qualsevol manifestació de la violència, ja sigui física o verbal, per
tant, evidentment la total solidaritat amb el dia mundial que celebrarem demà, i
per una altra banda creiem que votarem a favor d'aquesta moció. Creiem que
és el moment de dir prou a aquesta judicialització que estem patín, prou a la
suspensió  de les nostres Lleis,  que al  final  no deixa  de ser  en contra dels
beneficis i dels drets socials que el nostre govern està intentant tirar endavant, i
per  descomptat  recolzar  qualsevol  acció  que  afavoreixi  els  plans  d'igualtat,
qualsevol tema relacionat amb la discriminació, gràcies.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, senyor Martínez Boluda.»
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Pren la paraula el senyor Martínez:
«Bon vespre de nou, a nosaltres en principi,  no hem tingut gaire temps per
estudiar la moció, però evidentment estem a favor de qualsevol acció que tingui
que veure amb la radicació de qualsevol tipus de violència i en especial amb
aquesta lacra que pateix la nostra societat i que és evident que l'hem de fer
cada dia més, aflorar més, que tothom en tingui més consciència, per veure si
d'un dia per tot som capaços de treure-la.
També sap greu, a vegades i és un fet que molts cops ens trobem en aquí amb
les mocions que és polititza extremadament, ja sé que estem fent política i no
tenim més remei, no? Però hi ha coses que són extremadament positives i fer-
les, treure-les sobre la taula i parlar-ne, és molt positiu i molt bo, i polititzar-ho
és a vegades una mica lleig, i en aquest cas tants tribunals i tantes coses i
tantes Lleis, crec que s'hauria de treballar més des del poble, des de fer coses
pel nostre poble i en lloc de fer coses tan grandiloqüents, buscar moltes més
coses que com el nostre poble, en aquest cas com l'acord número 4 que és
molt positiu i fer accions concretes per realment buscar la integració de la dona
en el lloc de treball, amb accions en el nostre poble. Sé que s'estan fent coses,
doncs apretem-ho i aprofitem el dia internacional contra la violència de genere i
per la integració de la dona, per fer coses més en el nostre poble, el nostre vot
serà positiu, gràcies.»

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

Pren la paraula la senyora Romano:
«Gràcies  senyor  Alcalde,  bé,  en  aquest  punt,  nosaltres  voldríem  dir  que
nosaltres estem a favor dels drets de la igualtat de les dones. Estem en contra
de la violència, però bé, vostès ens presenten per urgència, dos minuts abans
de que comenci el ple, una moció, que la veritat és que un cop llegida dius bé,
defensa de les dones i  de la igualtat  poc en parlem, d'ofensives del govern
Espanyol  sí  que en parlem, d'atemptat contra la sobirania del Parlament de
Catalunya. 
Miri senyor Alcalde, entenem que el dret de les dones és molt seriós, que el
tema de la violència la veiem dia a dia a les televisions i molts dels que estem
aquí ho tenim molt a prop de casa, i entenem que vostès estan fent aquí una
clara ideologia política cap a una independència, agafant-se a uns temes que
són  molt  sensibles,  senyor  Alcalde.  Perquè  vostès  utilitzin  de  tal  manera,
presentant mocions que em sembla que dels acords que presentem, l'únic que
realment té cara i ulls i que diu que l'Ajuntament farà alguna cosa que realment
podem fer, un o dos com a molt, vull dir per tant, el nostre vot en aquest cas
serà en contra, en contra d'utilitzar temes tan sensibles per la a ciutadania i
molt més per les dones, amb temes polítics i de la independència, gràcies.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, senyora Millán.»
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Pren La paraula la senyora Millán:
«Bon  vespre,  en  part  estic  d'acord  amb  coses  que  han  dit  els  companys,
considerem que tampoc no hem tingut gaire temps a estudiar la moció, ja que
se'ns ha entregat just a l'entrar i sí que és veritat que es fa una politització de la
qüestió de la igualtat bastant important i no entenem encara que té a veure que
tinguem que lluitar tots i totes en favor de la igualtat dels homes i de les dones
amb la sobirania del Parlament de Catalunya, però sí que és veritat que estem
a favor d'un pacte d'Estat contra la violència masclista, cosa que considerem
que té que ser una qüestió unànime i de consens total de tots els partits, sigui
aquí, sigui allà, o més enllà de les nostres fronteres, fins i tot a nivell Europeu
podríem començar a parlar també de qüestions d'igualtat, que és una cosa que
com  bé  sabreu  a  Europa  s'està  tractant  bastant  i  amb  uns  serveis  més
avançats potser dels que tenim aquí.
Estem parlant de garantir el compliment de l'Ajuntament de l'article 15 de la Llei
17/2015, del que estem parlant al fons és que el nostre comitè d'empresa tingui
un  delegat  o  delegada  d'igualtat,  els  plans  d'igualtat  són  obligatoris  en
empreses de més de 150 treballadors, estem encantats i encantades que el
nostre Ajuntament tingui un pla d'igualtat, esperem que sigui un pla d'igualtat
molt més extens del que poden tenir les empreses privades, ja que considerem
que la pública ha de donar exemple en aquest àmbit.
Així  també ens alegrem que el  que estigueu avui  pretenent  fomentar  és  la
participació sindical de dins de l'Ajuntament, que sempre fa falta, per un altre
cantó  també  ens  agradaria  que  es  consideressin  dins  d'aquests  plans  de
igualtat i dins l'Ajuntament, a l'igual que des de l'administració pública i que com
exemple  sembla  ser  a  la  població,  que  tem  també  la  qüestió  dels
micromasclismes a la feina, i gual que a la societat, i considerem que sí que és
veritat que es podria relacionar amb el 25 de novembre, perquè la violència a la
feina, és una de les violències masclistes, sí que considerem que es podrien
haver  presentat  moltes  més  coses,  a  que  fins  i  tot  podríem haver  fet  una
proposta  de tots,  de fer  una moció  molt  més complerta,  sobre tot  tipus de
violències masclistes,  potser l'any que ve és el que podem fer,  seure tots i
buscar per fer un pla perquè Caldes sigui  un poble més contra la violència
masclista i que també considerem que és una moció que podem portar bastant
amb referència amb una moció  que ja  vam aprovar,  que van presentar  les
companyes de Som Caldes contra la violència masclista a les dones en l'àmbit
polític, que també caldria fer memòria d'ella, 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 coses tan òbvies com
el tema de la urgència o altres aspectes que ja s'han comentat, evidentment
demà és 25 de novembre, és el dia internacional contra la violència vers les
dones,  podríem parlar  de  les  51 dones mortes  en  els  darrers  quatre  anys,
perdoneu,  mortes  no,  assassinades,  podem  parlar  de  les  vuit  dones
assassinades  aquest  mes  d'octubre  en  mans  de  les  seves  parelles  o
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exparelles,  a  mi  m'agrada  molt  parlar  d'igualtat,  d'integració,  de  no
discriminació, és veritat que per sort també tenim el vuit de març que és el dia
internacional de la dona treballadora, demà és el dia internacional contra les
violències, i no és només aquestes dos dades que he donat, que són potser les
més significatives, les que veiem a les notícies o les que ens impacten més,
sinó  aquelles  violències  que  per  desgràcia  són  invisibles,  aquella  violència
judicial, aquella violència econòmica, aquella violència laboral, aquella violència
de quan vas pel carrer i et sents assetjada, aquells micro masclismes que ara
per sort se'n comença a parlar i  comencem a detectar, potser sí que estem
madurant evidentment com a societat, però a la vegada com a societat hem de
fer  una reflexió  molt  important,  i  l'assassinat,  com deia,  és  l'expressió  més
extrema, no? Però que hem hagut d'arribar a aquest extrem i amb aquestes
dades, és vergonyós símplement.
Nosaltres votarem a favor, evidentment, però esperem que no quedi amb paper
mullat, que des de l'Ajuntament i des de tots els serveis municipals s'hi treballi,
que  ja  confio  que  s'hi  fa,  però  al·legant  sempre  que  aquesta  violència  no
desapareixerà, no només quan deixin d'haver-hi assassinats, sinó quan deixi
d'existir qualsevol tipus de violència contra les dones, gràcies.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, doncs passem a la votació d'aquesta moció.»         

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

«Catalunya  es  troba  davant  d’una  nova  ofensiva  del  govern  espanyol  en
funcions de judicialitzar la política i de recórrer davant el Tribunal Constitucional
normes que afecten els drets bàsics de la ciutadania i que atempten contra la
sobirania del Parlament de Catalunya. Des de principis d’any, hem assistit a la
suspensió de diverses lleis catalanes a partir de recursos presentats pel govern
en funcions davant un tribunal mancant de legitimitat.

Una de les lleis recentment suspeses és la llei 17/2015 d’igualtat efectiva entre
dones i homes que té l’objectiu de fer efectiu el dret a la igualtat  i  a la no-
discriminació per raó de sexe en tots els àmbits, etapes i circumstàncies de la
vida. Concretament, els articles suspesos pel Tribunal Constitucional són els
que fan referència al dret al treball en igualtat d’oportunitats per dones i homes,
així com les mesures per garantir l’aplicació de la llei.

La suspensió  afecta les mesures de prevenció de l’assetjament  sexual  i  de
l’assetjament per raó de sexe a les empreses, la obligatorietat d’implantar plans
d’igualtat  a  les  empreses,  la  figura  d’una  persona  responsable  sindical
d’igualtat,  la  presència  de  dones  i  homes  a  la  negociació  col·lectiva,  la
incorporació  de  la  perspectiva  de  gènere  en  els  expedients  de  regulació
d’ocupació i a la prevenció de riscos laborals. 
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L’informe Human Rights  Report  2015 elaborat  pel  Departament d’Estat  dels
Estats Units d’Amèrica va destacar com a exemple de bones pràctiques la llei
17/2015 i alguns dels articles ara suspesos. L’estudi anual sobre drets humans
assegura que la norma "emfasitza la lluita contra l'assetjament sexual" i  que
"estableix la igualtat de representació en l'administració pública, la coeducació
a  les  escoles,  els  plans  d'igualtat  a  les  grans  empreses  i  la  prohibició  de
difondre contingut sexista en els mitjans públics".

El  preceptes  suspesos  tenen  un  fort  impacte  social  ja  que  a  Catalunya  la
diferència  entre  el  guany  salarial  entre  dones  i  homes  és  del  24,8%  i  la
segregació  ocupacional  i  la  temporalitat  continuen  sent  una  constant  en  la
realitat laboral de les catalanes. Els plans d’igualtat  són una eina eficaç per
complir el principi d’igualtat en l’àmbit laboral i les accions de protecció davant
l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe garanteixen el dret de les
dones a eradicar aquesta forma de violència de gènere.

Atès que el president en funcions del govern espanyol va promoure un recurs
d’inconstitucionalitat de contra els articles 33, 36 (apartats de l’1 al 4), 39, 40,
41, 44 i del 59 al 64.

Atès  que  el  Tribunal  Constitucional  ha  admès  a  tràmit  el  recurs
d’inconstitucionalitat número 2257-2016 provocant la suspensió de la vigència i
aplicació dels articles impugnats. 

Atès que el  Parlament  de Catalunya representa el  poble  català,  exerceix  la
potestat legislativa i és la seu on s’expressa el pluralisme i es fa públic el debat
polític.

Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar el passat 19 de maig la moció
37/XI sobre la judicialització de la política insta el Govern de la Generalitat “a
fer tots els passos, les accions i el desplegament legislatiu necessaris per a
assegurar que els drets socials assolits per la ciutadania de Catalunya per mitjà
de les dites lleis recorregudes puguin ésser garantits en tots els casos, i per
tant deixar sense efecte pràctic la suspensió del Tribunal Constitucional”.

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Donar suport al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat
en les iniciatives legislatives que permetin fer plenament aplicables i efectives
les lleis suspeses pel Tribunal Constitucional.

Segon.  Participar  de  les  accions  que es  puguin  organitzar  en  rebuig  de  la
suspensió  de les  lleis  catalanes i  a  favor  de la  sobirania  del  Parlament  de
Catalunya.
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Tercer. Garantir el compliment per part de l’Ajuntament de l’article 15 de la llei
17/2015  sobre  l’obligatorietat  d’elaborar,  aprovar,  executar  i  avaluar  un  pla
d’igualtat de dones i homes  destinar al personal al seu servei, així com d’un
protocol per prevenir i abordar l’assetjament sexual i per raó de sexe.

Quart. Donar suport a les empreses del municipi sobre els plans d’igualtat i les
mesures per prevenir i abordar l’assetjament sexual i per raó de sexe en l’àmbit
laboral, així com fer-los arribar la recomanació d’inscriure els respectius plans
al  Registre  de  Plans  d’Igualtat  del  Departament  de  Treball,  Afers  Socials  i
Famílies.

Cinquè.  Fer arribar  aquest  acord a les entitats de dones del  municipi,  a  la
representació dels treballadors i treballadores del consistori i a tots els grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya.»

14. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Passem  a  l'apartat  de  precs,  preguntes,  ho  farem  de  menor  a  major
representació, de manera voluntària, per tant començaríem per, a veure, qui
tindrà preguntes? Només el senyor Coral, doncs endavant.»

Pren la paraula el senyor Coral:
«Gràcies, dues qüestions, la primera pregunta si a partir del gener que l'Alcalde
ocupi la nova responsabilitat a Brussel·les, a qui el felicitem de nou, doncs si
des del govern municipal es prendran algunes mesures de coordinació? O hi
haurà algun tipus de canvi? També doncs per conèixer si hi haurà algun canvi
de funcionament?
I  la  segona pregunta,  conèixer  si  ja  s'han acabat  els  treballs  de  l'enquesta
ciutadana  que  s'estava  realitzant  de  satisfacció  ciutadana?  I  si  aquests
resultats seran públics? Tindran un tractament intern? O quan la ciutadania o
els grups els podrem consultar? Gràcies.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, bé, pel que fa a la primera pregunta, en principi i a l'espera de veure
quin és realment el dia a dia de la nova responsabilitat que assumiré a partir del
mes de gener, no tenim previst fer cap canvi substancial en l'organigrama o en
el Cartipàs.
I per la pregunta sobre l'enquesta, doncs passo la paraula a la regidora Núria
Carné.»

Pren la paraula la senyora Carné:
«Bona nit de nou, bé, efectivament l'enquesta de satisfacció s'ha acabat, es va
acabar i ja tenim el resultats. Avui precisament, just abans del ple, uns minuts
abans hem fet una roda de premsa per informar a ciutadania,  aleshores us
podem fer uns cinc cèntims dels punts més importants.  S'ha preguntat  a la
ciutadania si estan satisfets amb els serveis que oferim, no? Que en són vint.
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Hem preguntat vint serveis, aleshores s'ha agafat una mostra representativa
calculada, s'ha separat per sexe, s'ha separat també per edat i s'ha fet una
enquesta  telefònica  que  durava  al  voltant  d'uns  quinze  minuts.  Aleshores,
d'aquí en podem treure bàsicament tres conclusions, que el 96% de la població
amb la gent que hem parlat estan satisfets de viure a Caldes, que la majoria de
serveis valorats han estat valorats positivament. Cal destacar que les notes són
notable i cap ha estat suspès, i que el 80% de la població creu que el poble
està millorant i encara més important que seguirà millorant  de cara al futur.
També us hem de dir que la pitjor nota que no ha estat suspès sinó que ha
sigut un bé, recau en la demanda d'aparcament.  Vull dir per tant, bé, tot això,
no sé si amb això responc la seva pregunta?»  

Pren la paraula el senyor Coral:
«Sí, el document amb tots els resultats es penjarà a la web i serà públic?»

Pren la paraula la senyora Carné:
«El  podran  consultar,  serà  públic,  i  bé  aquesta  enquesta  l'ha  fet  l'empresa
Neoples com us vam informar fa temps. Des de setembre fins a octubre i s'han
fet totes aquestes trucades.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Molt bé, una pregunta sobrevinguda, senyora Mata.»

Pren la paraula la senyora Mata:
«Disculpeu, de fet no és una pregunta, és només un oblit, en relació amb el 25
de novembre, recordar-vos que demà a dos quarts de vuit  del vespre hi ha
convocada al Canaletes una concentració per denunciar la violència contra les
dones, se m'havia passat, gràcies.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, doncs tanquem així el ple.»
     
L’alcalde aixeca la sessió a les 20 hores i 47 minuts, de la qual cosa, com  a
secretària gral., estenc aquesta acta.

La secretària gral.  Vist i plau
L’alcalde

Maria Remei Sala Leal         Jordi Solé i Ferrando
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