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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió

Núm.:  5 / 2016
Caràcter: Ordinari 
Data: 28 d'abril 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. Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària anterior de
data 31 de març de 2016.

2.  Aprovar  el  contingut  íntegre  i  la  signatura  del  V  conveni
interadministratiu de col·laboració per a la coordinació, la programació i
el  finançament  de  serveis  socials,  a  formalitzar  entre  l’Ajuntament  de
Caldes de Montbui i  el Consell Comarcal del Vallès Oriental.  Expedient
núm. 6.2.15.2/2016 d’Acció social. 

3. Aprovar la sol·licitud a l'Organització Mundial de la Salut de l'adhesió
de   Caldes  de  Montbui  a  la  Xarxa  Mundial  de  Ciutats  amigues  de  les
persones grans.  Expedient  número 6.2.21/2016 d'Acció  Social  i  Igualtat
d'Oportunitats.

4.  Aprovar  inicialment  l’Ordenança  Municipal  de  Transpariència  i
Administració  Electrònica de  l'Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui.
Expedient núm. G1410-2016-000069 de Serveis Generals.

5.  Aprovar  inicialment  la  modificació  puntual  del  Pla  d'Ordenació
Urbanístic 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.

6.  Aprovar  definitivament  la  relació  de  béns  i  drets  afectats  per
expropiació  per  alineació  de  vial  per  a  la  realització  de  l’obra  de
construcció d’un aparcament a les Hortes de Baix i  urbanització de la
plaça  del  Sindicat  de  Caldes  de Montbui.  Expedient  núm.  TC601-2015-
000053 de Serveis Territorials.

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

8. Mocions d'urgència

8.1 Moció que presenten ERC, CiU i SOM CALDES al Ple de l'Ajuntament
de Caldes de Montbui  contra l’acord entre la Unió Europea i l’Estat de
Turquia sobre el retorn de persones refugiades. Expedient núm.  AA002-
2016-000004.

8.2  Moció  que  presenta  el  grup  municipal  de  SOM CALDES al  Ple  de
l'Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui,  per  instar  a  la  Generalitat  de
Catalunya a recuperar la gestió de l'empresa d'abastament d'aigua en alta
“Aigües Ter-Llobregat”. Exp. núm. AA002-2016-000005.
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8.3  Moció  que  presenta  el  grup  municipal  de  SOM CALDES  al  Ple  de
l'Ajuntament de Caldes de Montbui, fem un pas cap a la independència,
sense por, moció instant a la desobediència.

8.4  Moció  que  presenta  el  grup  municipal  de  SOM CALDES  al  Ple  de
l'Ajuntament de Caldes de Montbui de suport als ajuntaments investigats
per l'audiència nacional  i  al  dret  a decidir,  moció solidària i  pel  dret a
decidir.

9. Precs, preguntes i interpel·lacions

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1.  APROVAR  L’ESBORRANY  DE  L’ACTA  DE  LA  SESSIÓ  PLENÀRIA
ORDINÀRIA ANTERIOR DE DATA 31 DE MARÇ DE 2016.

No hi ha intervencions.

L’alcalde  obre  la  sessió  i  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 31 de març de 2016.

2. APROVAR EL CONTINGUT ÍNTEGRE I LA SIGNATURA DEL V CONVENI
INTERADMINISTRATIU  DE COL·LABORACIÓ  PER A LA COORDINACIÓ,
LA  PROGRAMACIÓ  I  EL  FINANÇAMENT  DE  SERVEIS  SOCIALS,  A
FORMALITZAR  ENTRE L’AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI I  EL
CONSELL  COMARCAL  DEL  VALLÈS  ORIENTAL.  EXPEDIENT  NÚM.
6.2.15.2/2016 D’ACCIÓ SOCIAL.

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

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, hi ha intervencions sobre aquest punt? Molt bé, doncs comencem pel
senyor Ortega.»

Pren la paraula el senyor Ortega:
«Gràcies  senyor  alcalde,  bona  nit,  bé,  la  setmana  passada  a  la  Comissió
Informativa, la senyora secretària i el cap d'àrea de Serveis Personals ens van
fer una explicació molt entenedora dels dubtes que hi havia en aquest punt, val
a dir que després, revisant un altre cop l'expedient, et torna a crear dubtes.
Però, el que ens val a nosaltres són les explicacions que ens van donar. 
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El que sobreval és que els guanys que tenim amb aquest conveni són molt
superiors a les despeses que té, per tant el nostre vot serà favorable, gràcies.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies,  senyor  Boluda.  Disculpes,  comencem  per  la  senyora  Dalmau  i
després la senyora Romano.»

Pren la paraula la senyora Dalmau:
«Gràcies, bona nit a tothom, bé, nosaltres volem comentar que el nostre vot
serà favorable, com ha dit el nostre company del grup Socialista, celebrem que
Caldes es pugui  beneficiar  de tots  els  serveis  que en aquest  moment està
proporcionant el Consell Comarcal en l'àmbit de l'assistència social tal com molt
bé  ens  van  explicar  a  la  Comissió  Informativa.  Sí  que  m'agradaria  o  ens
agradaria  afegir  una  reflexió,  un  pensament,  diguem-li  com  vulguem,  no?
Recordem tots plegats que a Caldes el cent per cent de les necessitats encara
no estan cobertes, llavors nosaltres sabem que des de l'Ajuntament es treballa
per donar assistència al major nombre de famílies possibles, i celebrem que
així  sigui,  i  el  que volem és animar a que així  continuï,  no? I  que d'alguna
manera el llegir no ens faci perdre l'escriure i que les grans obres i les grans
reformes que anem abordant al poble no ens facin perdre el món de vista. I
animem a  que  seguiu  treballant,  i  seguim treballant  tots  plegats  per  donar
l'assistència necessària a tots els Calderins, gràcies.»

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

Pren la paraula la senyora Romano:
«Moltes gràcies, bona nit, bé en aquest punt nosaltres, igual que vam dir ja en
l'anterior  ple,  entenem  que  la  Llei  vigent  és  molt  clara  i  diu  que  les
competències que no són pròpies dels ajuntaments, han de ser assumides per
la Generalitat  en el  seu cost,  al  cent per cent.  Aquesta és la Llei  i  per tant
nosaltres  no entenem que l'Ajuntament tingui que assumir un cost que li toca a
la Generalitat o en aquest cas al Consell Comarcal. 
Així mateix, tampoc hem trobat a l'expedient cap estudi de costos o cap informe
econòmic  que  justifiqui  on  aniran  a  parar  els  diners  i  que  se'n  faran  de
l'Ajuntament de Caldes, per tant el nostre vot serà en contra, gràcies.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies,  una  vegada més vull  deixar  molt  clar  que aquest  Ajuntament  no
deixarà de prestar els serveis socials que creiem que hem de seguir prestant, i
que són una demanda i, a més a més, una necessitat malauradament de bona
part de la ciutadania, i per tant el nostre compromís és claríssim, per això no
varem acabar d'entendre per què es va haver de retirar el punt de l'ordre del dia
en el  darrer  ple?  L'hem tornat  a  portar,  nosaltres  no  hem canviat  d'opinió,
seguim  pensant  el  mateix,  prestem  i  seguirem  prestant  serveis  que  la
ciutadania necessita.
Passem doncs, si no hi ha més intervencions, a la votació d'aquest punt.» 
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En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per  majoria absoluta dels presents
[15 vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); de SOM
CALDES (2);  de CiU (2); del PSC (2); 1 abstenció d'UP CALDES (1) i 1 vot en
contra del PPC (1)],           

                 ACORDA:
   
Identificació de l’expedient

Expedient número 6.2.15.2/2016, d’Acció social, de l'aprovació del contingut del
V  conveni  interadministratiu  de  col·laboració  per  a  la  coordinació,  la
programació i el finançament de serveis socials entre l’Ajuntament de Caldes
de Montbui i el Consell Comarcal del Vallès Oriental pel període 2016-2019.

Antecedents   

1.  L’administració de la Generalitat de Catalunya, els ajuntaments i els consells
comarcals estableixen convenis de cooperació per tal  d’estendre de manera
progressiva la cobertura de la xarxa bàsica de serveis socials de responsabilitat
pública, així  com la coordinació, la cooperació financera i la cooperació tècnica
d’acord amb les determinacions de la Cartera de Serveis Socials corresponent.

2.  El Consell Comarcal del Vallès ha notificat a l'ajuntament en data d'entrada
el  dia  26  de novembre de 2015,  número de registre  012183,  l’acord  de la
Comissió de Govern 2015/10 en el qual es dictamina l’aprovació del contingut i
la signatura de les del V conveni interadministratiu de col·laboració per a la
coordinació,  la programació i  el  finançament de  serveis socials pel període
2016-2019.

3.  En  l’apartat  de  PACTES  1.  Objecte d’aquest  conveni  és  establir  la
col·laboració  entre  ambdues  parts  per  a  la  programació,  la  coordinació,  la
prestació  i  el  finançament  total  o  parcial  de  projectes,  els  programes i  les
accions  en  matèria  de  serveis  socials  establerts  o  per  al  seu  establiment,
incorporats a aquest conveni mitjançant l'addenda 2016, que consta al conveni,
mitjançant  annexos  de  l'1  a  l'11,   per  tal  de  garantir  la  continuïtat  en  la
concertació de les politiques públiques de serveis socials.

4. Aquest conveni entra en vigor l'endemà que hagi estat firmat per dos terços
de les parts que integren el Fons de Solidaritat, i estén els seus efectes des de
l'1 de gener de 2016 fins al 31 de desembre de 2019. Nogensmenys, podrà ser
prorrogat  per  acord  exprés  de  les  parts  signants  en  les  condicions  que
estableixin.

5. En l'apartat de Pactes, capítol II. El Règim Econòmic, hi ha la distribució de
la previsió econòmica dels Fons de Solidarita el qual estableix que l'Ajuntament
fa efetiva la quota en dos pagaments anuals.
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6. La cap del departament d’Acció social de l’Ajuntament ha emès un informe,
en data de 23 de febrer de 2016, on acredita la seva conformitat.

7.  A  l'expedient  administratiu  hi  consta  el  document  d'Autorització,  de
Disposició i de Reconeixement de l'obligació, signat per la interventora, el qual
acredita que hi ha suficient consignació pressupostària per atendre la despesa
que es detalla la part dispositiva d'aquest acord.

8. D'acord amb el contingut de l'informe jurídic emès pel tècnic d'administració
general de l'àrea de Serveis Generals.

Fonaments de dret

-L’article 84.2 lletra m) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya aprovat per la Llei
orgànica 6/2006, de 19 de juliol, preveu que els governs locals de Catalunya
tenen en tot cas competències pròpies en els termes que determinin les lleis en
matèria  de regulació  i prestació  dels  serveis  d'atenció a les persones,  dels
serveis  socials  públics  d'assistència  primària  i  foment  de  les  polítiques
d'acolliment dels immigrants.

-L’epígraf primer de la disposició addicional tercera de la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local, preveu que
les  disposicions  d’aquesta  llei  són  d’aplicació  a  totes  les  Comunitats
autònomes, sens perjudici de les seves competències exclusives en matèria de
règim local  assumides  en  els  seus  estatuts  d’autonomia,  en  el  marc  de  la
normativa  bàsica  estatal  i  amb  estricta  subjecció  als  principis  d’estabilitat
pressupostària,  sostenibilitat  financera  i  racionalització  de  les  estructures
administratives. 

-L’article 85 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, els articles 25 i 26 del Text
refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat mitjançant el
Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, i els articles 27 i 36.1 i 36.2.8 del
Programa  d’actuació  comarcal  (d’ara  endavant  PAC)  pel  que  fa  a  les
competències del Consell Comarcal.

-La Directriu V del PAC, pel que fa als serveis comarcals de serveis socials,
així com els d’atenció comunitària, a persones amb disminució, a la vellesa, a
la infància i a l’adolescència i a la dona. 

-Els articles 18 i 19 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, en
endavant Llei de serveis socials, pel que fa al serveis d’atenció especialitzada.

-Els  articles  31,  32  i  la  Disposició  transitòria  segona  de  la  Llei  de  serveis
socials, pel que fa a les competències dels ajuntaments i del Consell Comarcal
en el Sistema Català de Serveis Socials.
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-L’article 17 de la LBRL, els articles 39 i següents del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de
28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya (d’ara endavant LMRLC) i l’article 81 del Reial  decret 1690/1986,
d’11  de  juliol,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  de  població  i  demarcació
territorial de les entitats locals, pel que fa al padró municipal.

-L’article  108.3  de  la  Llei  26/2010,  del  3  d’agost,  de  règim  jurídic  i  de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, l’article 150 de la
LMRLC i els articles 303 a 311 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals, aprovat mitjançant el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que fa a la
instrumentació de la col·laboració interadministrativa mitjançant conveni.

-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.  Aprovar  el  contingut  íntegre  i  la  signatura  del  V  conveni
interadministratiu  de  col·laboració  per  a  la  coordinació,  la  programació  i  el
finançament de serveis socials, a formalitzar entre l’Ajuntament de Caldes de
Montbui  i  el  Consell  Comarcal  del  Vallès  Oriental.  L’esmentat  conveni,  que
consta a l'expedient,  es pot  formalitzar  a  través del  web  www.eacat.cat,  en
l’apartat Aplicacions/SIGNA (Sala virtual de signatura), mitjançant la signatura
electrònica per part d’alcaldia i de secretaria.

Segon.  Aprovar el contingut íntegre i la signatura de l'addenda de l'any 2016 al
V  conveni  interadministratiu  de  col·laboració  per  a  la  coordinació,  la
programació i el finançament de serveis socials, d'acord amb el redactat dels
annexos de l'1 a l'11 que consta a l'expedient. 
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Tercer. Aprovar un document d’Autorització, de Disposició i d’Obligació per un
import  de  1.998,26 euros  a favor  del  Consell  Comarcal  del  Vallès Oriental,
corresponent al  50% de la quota de participació en el   Fons de Solidaritat,
segons  consta  en  l'apartat  de  PACTES  al  punt  dotzè  del  Capitol  I.
DISPOSICIONS GENERALS  del  conveni  esmentat  en  el  Primer  punt  de  la
Resolució,  i  ingressar  aquesta  quantitat  al  compte  corrent
2013.0046.82.0200998227, a càrrec de l’aplicació pressupostària número 48-
2310-46501  (Conveni  CCVO,  finançament  programes  serveis  socials)  del
pressupost municipal de 2016.

Quart. Comunicar l’acord al departament de Serveis Econòmics de l’Ajuntament
i al Consell Comarcal del Vallès Oriental.

3.  APROVAR  LA  SOL·LICITUD  A  L'ORGANITZACIÓ  MUNDIAL  DE  LA
SALUT DE L'ADHESIÓ DE  CALDES DE MONTBUI A LA XARXA MUNDIAL
DE  CIUTATS  AMIGUES  DE  LES  PERSONES  GRANS.  EXPEDIENT
NÚMERO 6.2.21/2016 D'ACCIÓ SOCIAL I IGUALTAT D'OPORTUNITATS.

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 qüestió sobre aquest punt? Sí? Senyora Millán.»

Pren la paraula la senyora Millán:
«Bon vespre a tothom, des del nostre punt de vista, no podem està més que
d'acord, no? Amb el fet  que Caldes es faci  Ciutat Amiga de la Gent Gran i
considerem que la gent gran del nostre municipi no només ha de ser activa i
sana, sinó també activa socialment i associativament, ja que no només avui en
dia formen part d'un col·lectiu molt important, sinó també d'un col·lectiu vital en
el desenvolupament social, ja que molts d'ells acaben sent els caps de família
avui en dia. Considerem també que ja que el projecte pretén treballar l'anàlisi
de  diferents  àrees,  com  ja  vam  comentar  en  el  seu  moment,  doncs
consideraríem que totes aquelles propostes que es rebin des del col·lectiu de la
gent gran, acabin siguen vinculants en l'acció de govern que es porti a cap en
els anys següents, no? Que si estiguem parlant sobre mobilitat i  transport o
habitatge, doncs que també es tinguin en compte les propostes que aporta la
gent  gran  en  el  futur  desenvolupament  de  les  àrees  al  respecte,  moltes
gràcies.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, passo la paraula a la regidora de gent gran, Pilar Aznar.»
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Pren la paraula la senyora Aznar:
«Hola, bona nit a tothom, comentar sobre aquest tema que són 33 ciutats ara
en el món les que pertanyen a aquest projecte de l'OMS. Nosaltres seríem la
34 i  per a mi és un orgull  que la nostra ciutat  estigui  en aquesta xarxa de
l'OMS.
Les actuacions que es faran, es faran de manera participativa, o sigui, crearem
un consell de gent gran que prèviament es farà un diagnosi de la detecció, la
fotografia de Caldes, la ciutat que tenim ara mateix i a partir d'aquí doncs es
proposaran actuacions per fer que aquesta ciutat sigui cada vegada més amiga
de la gent gran, fins a aconseguir que l'OMS ens doni el segell de Ciutat Amiga
de la Gent Gran.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, ha demanat la paraula també la senyora Dalmau.»

Pren la paraula la senyora Dalmau:
«Gràcies, bé, com comentàvem abans, l'envelliment és una realitat que tenim a
la nostra societat, i tenim la sort de viure en un poble on el teixit associatiu té
una gran força i en especial jo crec que aquí Caldes el teixit de la gent gran,
tenim  també  entitats  que  es  dediquen  gairebé  única  i  exclusivament  a
promoure l'envelliment saludable, i això és una cosa evidentment positiva i per
tant nosaltres celebrem que Caldes faci un pas endavant per unir-se a la Xarxa
Mundial de Ciutats Amigues de les Persones Grans, no? 
Entenent, a més a més, que és un projecte transversal, i per tant entenem que
no  és  només des  del  departament  d'acció  social,  sinó  des  de  molts  altres
departaments,  o  pràcticament  tots  els  departaments  de  l'Ajuntament  que
d'alguna manera s'hi hauran d'involucrar, perquè al final a allò que ens estem
comprometen és a una filosofia de poble, no? Aquí entenem que hi haurà una
coordinació  amb el  Pla  Estratègic  que  també ja  està  començant  les  seves
passes a executar-se i que per tant des del govern es dotarà del pressupost
necessari  també  per  fer  honor  a  aquest  compromís  que  estem  assumint,
gràcies.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Molt bé, gràcies, si no hi ha més intervencions, passarem a la votació sobre
aquest punt.»  
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [17 vots
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); de SOM CALDES
(2);  de CiU (2); del PSC (2); d'UP CALDES (1) i del PPC (1)],   
         

                 ACORDA:
   
Identificació de l’expedient

Expedient número 6.2.21/2016 d'Acció Social i Igualtat d'Oportunitats, relatiu a
la sol·licitud d'adhesió a la Xarxa Mundial de Ciutats Amigues de la Gent Gran.
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Antecedents

1. L'Organització Mundial de la Salut (OMS) impulsa el programa Age-friendly
cities en favor de la salut i  benestar de les persones grans i que té com a
principal objectiu afavorir l'envelliment actiu en el marc d'una xarxa mundial de
ciutats que cerquen la mateixa finalitat.

2.  Les persones  grans  de Caldes  de  Montbui  conformen un col·lectiu  molt
nombrós  de  persones,  majoritàriament  actives,  autònomes  i  amb  un  gran
potencial d'implicació en la vida ciutadana del nostre municipi. No és menys
cert  que  cal  vetllar  per  la  qualitat  de  vida  de  les  persones  que  en  aquest
col·lectiu – i en d'altres – estiguin sotmeses a risc d'exclusió social.

3.  Uns dels  objectius  estratègics  de l'Ajuntament  de  Caldes de Montbui  és
potenciar l'envelliment actiu de la nostra ciutadania. Aquest objectiu requereix,
necessàriament,  de  la  col·laboració  en  xarxa  de tots  els  agents  locals  que
treballin en aquest àmbit.

4. El projecte  Caldes de Montbui ciutat amiga de la gent gran és un gran
repte i una magnífica oportunitat per treballar conjuntament en el marc d'una
xarxa mundial, coneixent altres experiències més o menys similars a la nostra i,
especialment,  teixint  el  conjunt  de  complicitats  que  siguin  necessàries  per
assolir els objectius marcats.

5. Aquest projecte pretén treballar en l'anàlisi i millora de les vuit dimensions
entorn a les quals s'organitzarà tot el seu desenvolupament:

 la participació social i cívica
 la mobilitat i el transport
 l'accessibilitat I l'ús dels espais públics i privats
 l'habitatge
 els serveis socials i els de salut
 les relacions de suport i ajuda mútua 
 el respecte, les desigualtats i les condicions d'inclusió 
 la comunicació i la informació

6. Aquest ambiciós projecte requereix d'una construcció col·lectiva; per aquest
motiu iniciarem aquest camí en col·laboració amb la Diputació de Barcelona i
amb la Fundació Residència Santa Susanna que ens aniran acompanyant en
cadascuna de les fases a desenvolupar a partir d'ara.

7. El cap d'Àrea de Serveis Personals de l’Ajuntament ha emès un informe, en
data 11 d'abril de 2016,  on acredita la seva conformitat.

8. D'acord amb el contingut de l'informe jurídic emès pel tècnic d'administració
general de l'àrea de Serveis Generals.
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Fonaments de dret

-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. Aprovar la sol·licitud a l'Organització Mundial de la Salut de l'adhesió de
Caldes de Montbui  a la Xarxa Mundial  de Ciutats amigues de les persones
grans  amb  l'objectiu  de  treballar  conjuntament  amb  la  ciutadania  per
aconseguir un entorn que fomenti l'envelliment actiu de la població del nostre
municipi.

Segon. Donar trasllat del present acord a l'Organització Mundial de la Salut, a
la Diputació de Barcelona i la Fundació Residència Santa Susanna, a l'efecte
escaient.

4.  APROVAR  INICIALMENT  L’ORDENANÇA  MUNICIPAL  DE
TRANSPARIÈNCIA I ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA DE L'AJUNTAMENT
DE  CALDES  DE  MONTBUI. EXPEDIENT  NÚM.  G1410-2016-000069  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 sobre aquest punt? Sí? Doncs començarem també pel
regidor Xavier Ortega.»

Pren la paraula el senyor Ortega:
«Gràcies, bona nit senyor alcalde, bé, només manifestar el sentit del nostre vot
que  serà  l'abstenció,  atès  que  és  una  aprovació  inicial,  i  en  el  període
d'al·legacions si trobem algunes mancances, ja les faríem saber, gràcies.»
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Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, havien demanat també la paraula per Convergència i Unió, el senyor
Coral.»

Pren la paraula el senyor Coral:
«Bona nit, gràcies, bé en primer lloc, la primera percepció que rebem després
de llegir l'ordenança és que, dues coses, d'una banda és que és molt genèrica,
molt, excessivament genèrica, i de l'altre que sembla com si fes un recull, un
compendi  de  Lleis  que  ja  existeixen  a  Europa,  a  Espanya,  a  Catalunya,  i
l'ordenança  recull  per  contextualitzar,  per  tant  aquesta  és  una  percepció
primera, aquest excessiu, peca diguem de genèrica.
Veiem  que  la  Llei  que  regula  des  de  la  Generalitat  tot  el  que  és  la
transparència, l'accés a la informació i el bon govern, que és la Llei que es va
aprovar al 2014 i que ha entrat en vigor aquest 2016, tampoc no demana i no
obliga que l'ajuntament es doti d'una ordenança municipal i de fet moltes de les
coses que hauria de fer i hauria d'estar fent ja l'Ajuntament, ho hauria de fer
només per complir amb la Llei, no perquè ho digui aquesta ordenança que ara
aprovarem.
I a més a més, hi ha altres coses com temes de participació ciutadana i cito
textualment en els antecedents de la proposta on es diu: la creixent demanda
social de transparència per part de la ciutadania, ha de trobar una resposta en
l'ordenament jurídic local. Bé, és cert, aquest Ajuntament per això des del 2007
ja té reglament de participació ciutadana i per tant veiem que moltes de les
coses que s'haurien de fer, potser s'haurien d'incloure en aquest reglament, és
més, actualitzar-lo, perquè del 2007 al 2016 s'han produit tots aquests canvis i
aquesta creixent demanda de la ciutadania envers a poder participar de les
polítiques públiques i que el reglament de participació podria donar resposta a
tot això.
Entrant en concret amb alguna coseta de la pròpia ordenança, l'article 10, a la
pàgina 19 de l'ordenança, ho diré com a mostra del que deia abans, que és
molt  genèrica i  molt  poc concreta i  específica. Diu a l'article 10: es crearan
espais  de  participació  i  de  comunitats  virtuals,  i  també  diu:  es  crearan
indicadors de grau de satisfacció sobre gestió municipal. Clar, està molt bé dir
el que farem, el que passa que entenc que si fem una ordenança del propi
Ajuntament,  el  que  hauríem  de  dir  és  quins  espais  de  participació  creem,
quines comunitats virtuals creem i quins indicadors posarem en marxa, i per
tant doncs això ens falla molt.
I tot això ens porta a fer aquesta valoració que entenem que la nostra posició
ha de ser l'abstenció, perquè la voluntat hi és, però per l'altre veiem que és una
ordenança  poc  operativa  i  que  falta  passar  diguem a  l'acció,  hi  ha  moltes
paraules, però falta passar a l'acció.
Com  exemple  de  passar  a  l'acció,  com  a  mostra  de  que  de  moment
l'Ajuntament no ha caminat o no ha caminat bé en aquest sentit, no sé si us
consta com Ajuntament que el 22 d'abril, fa quatre dies, es va aprovar, es va fer
públic un informe de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat
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Autònoma de Barcelona on valora la qualitat i transparència de la comunicació
pública. 

És un informe on analitza cadascun dels ajuntaments de Catalunya i li posa
una nota, no sé si us consta? O si  en teniu coneixement? Però bé, ens ha
cridat l'atenció, ho hem anat a buscar i ens crida l'atenció perquè de 100 punts
l'Ajuntament  de  Caldes  en  té  48  en  aquest  moment,  per  tant  suspenem,
suspenem quan a qualitat i transparència de la comunicació pública. 
Creiem que aquest és un tema que el govern, l'equip de govern s'hauria de
mirar, perquè preocupa, no per la nota en sí, sinó perquè si suspenem com a
pàgina web el que estem fent és suspendre com a servei que estem oferint a la
ciutadania i per tant vol dir que no tenim una pàgina web i no tenim uns serveis
accessibles virtualment, i això ho hem de millorar.
És un informe que s'ha fet a partir de 52 indicadors, per tant jo us demanaria
que us mireu aquests 52 indicadors i que aquest suspens, aquesta suspensió
que tenim, aquesta nota que tenim per sota de l'aprovat, que l'any que ve el
puguem millorar.
Per últim, una pregunta sobre l'operativitat de l'ordenança, sobre el portal de la
transparència,  és  a  dir,  en  quin  moment  ens  trobem?  Quin  percentatge
d'execució està duen a terme ara l'Ajuntament? En quin moment ens trobem de
dur a terme aquest portal de transparència que com dic des de principis de
2016 hauríem de tenir-ho actiu?. Sé que és un tema complicat, voldria saber en
quin punt es troba, gràcies.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, havien demanat la paraula també els regidors Martínez Boluda i la
regidora Romano, comencem per senyor Martínez Boluda, endavant.»

Pren la paraula el senyor Martínez:
«Moltes  gràcies,  normalment  quan  parlem d'ordenances  ens  trobem que  o
sempre pensem, tendim a pensar que són unes regulacions per fer que els
ciutadans es comportin d'una forma, tinguem que pagar uns impostos. 
Quan parlem d'ordenança de transparència fiscal el concepte canvia, des del
meu punt de vista l'obligat és l'administració, l'obligat és l'Ajuntament.
Fer  una ordenança seguint  el  model  de Localred que està bé,  però que el
mateix Localred diu que és ordenança d'administració electrònica i no diu que
sigui de transparència, però nosaltres li diem que és de transparència, per a mi
queda curt, és a dir, ens anem a la Llei que la Llei és molt més àmplia i la Llei sí
que regula determinades coses que ens obliguen com administració.
Fer aquesta ordenança tan vaga, tan genèrica, és benvingut sigui, vull dir, per
dir que fem alguna cosa, però no té una aplicació real concreta, és a dir, des
del punt de vista de la transparència crec que ens hauríem d'obligar a anar a
més, la Llei estableix uns mínims i nosaltres com ajuntament per donar facilitats
als ciutadans, hauríem d'anar a més.
I  aquí  és  una cosa  que  sempre  estem amb una  qüestió  que  sempre  hem
comentat,  si  parlem d'administració electrònica és una qüestió absolutament
tècnica i per tant com a qüestió tècnica es pot discutir una mica.
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La  transparència  entesa  com  un  element  de  valor  polític  crec  que  és  un
element  que tots  hauríem de participar  i  no  hem tingut,  sobretot  els  partits
polítics  que  estem  aquí  asseguts,  no  hem  tingut  oportunitat  de  participar,
perquè esperem que us vinculi, els que esteu en el govern i els que estem a
l'oposició  actualment,  però  també  els  que  en  un  futur  estaran  al  govern  i
estaran a l'oposició, per tant crec que és molt important aquesta participació,
gràcies.»

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

Pren la paraula la senyora Romano:
«Gràcies,  bé  en  aquest  punt  nosaltres  seguint  una  mica  com  els  nostres
companys veiem que és una ordenança de transparència que té mancances,
que no arriba ni als mínims que ens marca la Llei, no vull entrar en detalls però
en l'article 11 trobem a faltar que es detalli, que es publiqui l'agenda política
dels càrrecs electes de govern, veiem que això no s'ha inclòs.
Altres  qüestions  que  hem trobat  a  faltar  és  que  no  es  publicarà  l'inventari
detallat dels béns i drets de la Corporació, exacte, per tant el nostre vot serà en
contra i presentarem al·legacions durant el tràmit d'exposició pública, gràcies.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, passo la paraula al regidor de govern obert, David Través.»

Pren la paraula el senyor Través:
«Bé, bona nit a tothom, començo contestant al regidor Coral, comentaves que
era  un  compendi  de  la  Llei  que  ja  existeix,  òbviament  que  sí,  de  fet  una
ordenança el  que fa és recollir  totes aquelles normes, siguin de l'àmbit  que
sigui, i el que fem és recollir-ho, potser per fer-ho una miqueta més entenedor
per tothom, el cert és que fer una ordenança municipal en aquest aspecte, no
és pas obligatori, a sigut un pas que vam decidir fer. Es va decidir fer aquest
grup de treball del qual està format ja des de finals de 2014, inicis del 2015, i el
que ajuda també és a la ciutadania a saber quins són els drets, els deures, les
obligacions i els canals que tindrà per a comunicar-se amb l'administració, en
aquest cas amb l'Ajuntament.
Dir que l'ordenança és una aprovació inicial, òbviament que es vaga, però és
que ho ha de ser,  perquè si  a  dia  d'avui  comencem a detallar  tot  el  tema
perminoritzat, el  que no ens agrada fer és dir tot allò que farem i poder no
acabar fent tot allò que hem dit, i això no ens agradaria fer-ho.
Comentaves potser per passar a l'acció que potser no s'havia d'escriure tant i
fer més, el cert és que si no recordo malament, en dues sessions plenàries els
vaig convidar jo mateix a que vinguéssiu a les sessions del grup de treball, no
hi heu vingut, no hi ha cap problema, de fet per això hi ha el període d'exposició
pública i podreu venir sense cap tipus de problema, d'acord? 
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Com he dit, és un compendi, d'acord, el fet que aquí regulem uns aspectes i
potser  no  acabi  de  sortir  tot  en  transparència,  no  vol  dir  que  ho  complim,
d'acord? Com ja he dit és un compendi.
Quan el regidor Boluda, dir que d'acord, que ho mirem, que sí, que d'acord, que
potser és, tampoc estaria d'acord amb dir que és vaga, sino que és un molt bon
inici per començar a treballar i com he dit també, vaig dir-ho aquí, que estem
oberts al grup de treball i poder fer totes aquestes aportacions abans. Tenim el
període,  l'obrim  i   totes  les  aportacions  que  calguin  seran  més  que
benvingudes.
Més que res comentar que crec recordar que va ser el seu grup també que va
presentar una ordenança tipus, de fet era la mateixa de Localred, igual, però
l'exemple d'un dels ajuntaments, de fet podíem haver acceptat aquella, però el
cert  és  que  aquella  estava  feta  amb  base  a  la  Llei  30/92.  Avui  en  dia  si
haguéssim aprovat aquella ja no ens serviria i estaríem fent una segona revisió
per adequar-la a la Llei 39/15.
Dir que ens hauríem de mirar l'ordenança no com un tot, sinó com un pas a pas
i anar agafant aquestes petites eines per acabar sent, que és la nostra voluntat,
un dels ajuntaments punters en transparència i participació a finals d'aquesta
legislatura. Ja dic, grans canvis provoquen grans rebuigs i fer la feina corrent i
dir que farem molt per realment no poder arribar a temps, doncs el cert és que
no ens agrada.
Crec que a la regidora Romano amb tot el que he anat dient li he contestat, si hi
ha alguna pregunta més? Gràcies.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, alguna intervenció més? Senyor Coral.»

Pren la paraula el senyor Coral:
«Només per puntualitzar, perquè quedi clar, el que us plantejava és que tenint i
disposant d'un reglament de participació ciutadana, que el podríeu actualitzar.
En  aquest  reglament  es  podria  definir  quins  espais,  quins  òrgans  de
participació  hi  hauria,  com es creen aquests  espais  i  que per  tant  aquesta
ordenança, jo no vull dir que sigui innecessària, i quan dic menys paraules i
més acció em refereixo a això. Vull dir que farem una ordenança i us estareu
treballant aquí amb el text,  però el que ens interessa és que la pàgina web
estigui al màxim d'accessible al més aviat possible i que per tant dediquem els
esforços a la part operativa i potser a la part, a la basant més teòrica que ja
existeix la basant teòrica, ja les tenim a les Lleis, i els ciutadans és difícil que
entrin a la pàgina web i busquin l'ordenança i es llegeixin les Lleis, el que volen
és buscar els documents, buscar aquella informació que necessiten.
Feia  dues  preguntes  que  no  m'has  respost,  si  us  constava  que  teniu  com
ajuntament o que tenim com ajuntament un suspès pel que fa a comunicació i
transparència de la nostra web? Us consta? 
I l'altra, en quin punt es troba el desenvolupament del portal de transparència?
Gràcies.»
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Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, senyor Través.»

Pren la paraula el senyor Través:
«Bé, sí que és cert que m'havia oblidat, el tema de l'estudi que em comentes
aquesta  universitat,  jo  no en tinc constància,  el  que sí  que és cert  és  que
treballem conjuntament amb Diputació, ells sí que ens van fer una diagnosi, a
partir d'aquella diagnosi s'ha anat millorant, de fet ja estem adscrits com vaig dir
en altres sessions plenàries el portal de transparència ja el tenim. S'han anat
fent avenços, no sé exactament en quina data es va fer aquest estudi,  des
d'aquell dia fins avui. Al més segur és que ja hem treballat i millorat aquest tant
per cent. El tant per cent, no ho mirem com a percentatge, sinó ho mirem com
un fi, com una meta que realment l'hem d'acabar aconseguint, i ara mateix no li
sabria dir, però li dic per un altre cantó perquè no ens preocupa si és un 30, un
15 o un 85, el que ens preocupa és poder arribar pas a pas per  arribar al cent
per cent, gràcies.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, doncs si no hi ha més intervencions? Passarem a la votació d'aquest
punt.»      

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

                 ACORDA:
  
Identificació de l’expedient

Expedient  número  G14102016000069  relatiu  a  l’aprovació  de  l’Ordenança
Municipal  de  Transparència  i  Administració  Electrònica  de  l'Ajuntament  de
Caldes de Montbui.

Antecedents

1. L’adopció generalitzada de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació
en la nostra societat és ja un fet, que comporta canvis i ofereix oportunitats en
tots els àmbits d’activitat humana. Pel que fa a l’Administració, l’increment de
l’eficàcia i la possibilitat d’oferir nous serveis, són avui dia factors importants de
millora de la qualitat de vida i, més enllà, de la cohesió social. La innovació
constant  en  l’àmbit  de  les  xarxes  de  telecomunicacions  i  els  sistemes
informàtics requereix l’adaptació de la normativa vigent, per tal d’aprofitar-ne
els avantatges i dotar les actuacions administratives de plena validesa legal.
Mitjançant  aquesta  Ordenança  es  pretén  reforçar  la  consolidació  de
l’Administració Electrònica, tot garantint els drets de la ciutadania en un context
de seguretat jurídica i eficiència administrativa.
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D’altra  banda,  la  creixent  demanda  social  de  transparència  per  part  de  la
ciutadania ha de trobar una resposta en l’ordenament jurídic local, que faci front
a les necessitats d’obtenir informació així com a la possibilitat de participar en
les polítiques públiques.  Doncs bé, l’ús intensiu dels mitjans electrònics i  la
creixent  innovació  en  aquesta  matèria  obre  noves  possibilitats  en  tots  dos
sentits,  tot  possibilitant  la  rendició  de  comptes,  l’accés  a  la  informació,  la
publicitat activa i  l’apertura de les dades, entre d’altres accions, i,  en darrer
terme,  per  fer  efectiva  la  participació  de  la  ciutadania,  tenint  en  compte
l’existència d’una diversitat  cada cop major  de canals per  a  la  comunicació
entre l’Administració i la societat. Aquesta Ordenança està dirigida a incorporar
aquest nou àmbit d’acció i, així, aprofitar el potencial de les eines tecnològiques
existents  per  donar  compliment  a  les  disposicions  legals  vigents  de  forma
adaptada a les necessitats del món local.

2. El fonament jurídic d’aquesta Ordenança cal trobar-lo, en primer lloc, en el
mandat que imposa a les administracions l'article 103.1 de la Constitució, que
vincula la legitimitat en l'exercici de les potestats administratives als principis de
servei objectiu de l'interès general i, d'altra banda, en els principis definits a
l'article  3  de  la  Llei  30/1992,  de  26  de  novembre,  de  règim  jurídic  de  les
administracions públiques i  del  procediment  administratiu  comú i,  en  l'àmbit
local, a l'article 6 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim  local,  d'eficiència,  servei  als  ciutadans,  eficàcia,  coordinació,
transparència  i  participació.  Si  bé,  en  un  primer  moment,  aquestes  normes
constituïen el fonament primer de l’ús dels mitjans electrònics, en el moment
present, l’aprovació de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels
ciutadans  als  serveis  públics,  resulta  determinant  en  l’habilitació  i  impuls
definitiu dels mitjans electrònics per al compliment dels principis enunciats i, en
aquest  sentit,  aquesta  Ordenança  hi  troba  també  el  seu  fonament  jurídic
principal.

La redacció d’aquesta Ordenança té en compte l’aprovació de la normativa de
desenvolupament  de  la  Llei  d’Accés  Electrònic  dels  Ciutadans  als  Serveis
Públics  i,  significativament  l’Esquema  Nacional  de  Seguretat  i  l’Esquema
Nacional  d’Interoperabilitat;  per  la  seva  banda  les  lleis  del  Parlament  de
Catalunya 26/2010 i 29/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les
administracions públiques de Catalunya i d’ús dels mitjans electrònics al sector
públic  de Catalunya  respectivament,  encetaven un camí  de consolidació  en
l’adopció  dels  mitjans  electrònics  per  a  les  comunicacions  entre  les
administracions  i  la  ciutadania.  La  present  Ordenança  pretén  aprofundir  en
aquesta  projecció,  i  estableix  els  instruments  i  les  regles  necessàries  per
afavorir  la  plena  incorporació  dels  mitjans  electrònics  en  l’activitat
administrativa, tot tenint en compte les innovacions en matèria de règim jurídic i
procediment, com a resultat dels treballs de la Comissió per a la Reforma de
l’Administració (CORA).
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Quant a l’ordenament jurídic local, aquesta Ordenança s’aprova en ús de la
potestat d’autoorganització reconeguda a l’article 8 del Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, amb l’objecte de fixar els criteris generals i les regles específiques
per a l’ús dels mitjans electrònics per l’Ajuntament de Caldes de Montbui. Així
mateix, l'article 70 bis de la Llei de bases de règim local, introduït per la Llei
57/2003, de mesures per a la modernització del govern local, que estableix que
les entitats locals estaran obligades a "impulsar la utilització interactiva de les
tecnologies de la  informació i  la comunicació per  facilitar  la  participació i  la
comunicació  amb els  veïns,  per  a  la  presentació  de  documents  i  per  a  la
realització  de  tràmits  administratius,  enquestes  i,  si  escau,  consultes
ciutadanes".

Pel  que  fa  a  la  transparència  aquesta  ordenança  té  present  l’aprovació  de
normes  d’una  importància  cabdal,  com  ho  són  la  Llei  19/2013,  de  19  de
novembre,  de  transparència,  accés  a  la  informació  i  bon  govern  i  la  Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i  bon
govern,  del  Parlament  de  Catalunya.  La  incorporació  d’aquesta  matèria  a
l’Ordenança  permetrà  el  millor  compliment  de  la  Llei  en  benefici  de  la
participació de la ciutadania en els debats públics, que l’Ajuntament de Caldes
de  Montbui  ha  de  promoure  de  forma  activa,  tot  fent  ús  de  les  diferents
tecnologies disponibles. A aquests efectes, l’Ordenança incorpora l’habilitació
per a l’ús de tecnologies de xarxa social  i  la creació de comunitats virtuals,
entre d’altres, per tal de promoure la cooperació i la col·laboració entre el sector
públic i els diferents agents de la vida social.

La  present  Ordenança  també  incorpora  diferents  disposicions  aprovades
recentment  en  l’àmbit  comunitari.  Aquest  és  el  cas  del  Reglament  (UE)  nº
910/2014,  de  23  de  juliol,  del  Parlament  Europeu  i  el  Consell,  relatiu  a  la
identificació  electrònica  i  els  serveis  de  confiança  per  a  les  transaccions
electròniques  en  el  mercat  interior  i  per  la  que  es  deroga  la  Directiva
1999/93/CE,  que  introdueix  novetats  importants,  tot  incloent  normes
especifiques  en  matèria  d’identificació  i  establiment  de  determinades
obligacions per a l’ús dels diferents sistemes de signatura, amb l’objectiu de
permetre el reconeixement mutu dels documents i les signatures electròniques
en el si de la Unió europea. En l’àmbit de la contractació pública, la Directiva
2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell,  de 26 de febrer de 2014,
sobre  contractació  pública  i  per  la  qual  es  deroga  la  Directiva  2004/18/CE
estableix  un  calendari  per  a  la  gestió  exclusiva  dels  procediments  de
contractació,  de  manera  que  situa  un  horitzó  per  a  la  progressiva
implementació  de  sistemes  de  gestió  electrònica.  Finalment,  aquesta
Ordenança també incorpora la Directiva 2013/37/UE, del Parlament Europeu i
del  Consell,  de 26 de juny,  per la que es modifica la Directiva 2003/98/CE,
relativa  a  la  Reutilització  de  la  Informació  del  Sector  Públic,  aprovada  per
permetre  la  concessió  de  drets  exclusius  en  matèria  de  reutilització,  amb
caràcter  excepcional  i  amb  l’objectiu  de  facilitar  la  digitalització  de  fons
documentals.
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3. La plena incorporació dels mitjans electrònics a l’activitat administrativa es
realitza mitjançant  la disposició dels continguts de la present  Ordenança en
quatre títols seguits de disposicions transitòries i addicionals. El primer títol està
consagrat  a  l’enunciació  de  l’objecte  de  l’Ordenança,  que  incorpora  la
transparència,  l’accés  a  la  informació  i  la  reutilització  i  els  instruments  i
condicions per a la tramitació administrativa i, així mateix, els subjectes obligats
a la present Ordenança, entre els quals hi trobem l’Administració i els ciutadans
i  ciutadanes, tant  en la seves relacions de caràcter extern com intern, i  les
persones  i  entitats  que  resten  obligades  en  les  diferents  matèries,  des  del
procediment  fins  a  la  contractació,  la  transparència,  el  dret  d’accés  i  la
reutilització com, finalment, la facturació electrònica. Finalment, s’hi esmenten
els principis  que permetran una millor  aplicació  de l’Ordenança i  els  drets i
deures dels ciutadans i ciutadanes en les seves relacions amb l’Ajuntament de
Caldes de Montbui quan es realitzi per mitjans electrònics.

El Títol II està dedicat a l’exercici de la transparència, l’accés a la informació, la
reutilització  i  la  participació,  tota  vegada  que  no  s’exclou  la  possibilitat  de
reglamentar en una norma especial els processos de participació més formals.
La importància de les obligacions en matèria de publicitat activa i accés a la
informació s’ha d’entendre com una necessitat per a la millora progressiva de la
participació  democràtica  dels  ciutadans  i  ciutadanes  en  les  polítiques
municipals  i,  a  aquests  efectes,  el  seu  compliment  efectiu  ha  de  ser  fruit
d’avaluació. La promoció de la participació, no és només fruit de l’existència de
disposicions legals  vigents,  sinó  que forma part  de  les  funcions pròpies  de
l’Ajuntament  de  Caldes de Montbui,  motiu  pel  qual  s’hi  dediquen principis  i
apartats específics. L’ús dels mitjans electrònics és, per tant, una oportunitat
per incrementar la participació, de forma quantitativa com qualitativa. 

Seguidament, al Títol III  es tracten els instruments fonamentals per a l’acció
administrativa:  el  portal  d’Internet,  la  seu  electrònica,  el  tauler  d’anuncis,  el
perfil  del  contractant  i  el  registre  electrònic.  La  incorporació  d’aquests
dispositius  en  l’Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui  millorarà  l’eficiència
administrativa, al temps que permetrà una gestió íntegrament electrònica de les
tasques d’informació i comunicació amb els ciutadans i les ciutadanes per a la
gestió  dels  expedients  administratius.  En  aquest  apartat  destaquen  la
incorporació  de  normes  específiques  per  millorar  l’eficàcia  administrativa
mitjançant l’ús d’aquests instruments, significativament el tauler d’anuncis, i la
concreció  de  normes  per  a  la  protecció  de  les  dades  dels  ciutadans  i  les
ciutadanes en l’ús d’aquests instruments per part de l’Administració.

La gestió electrònica dels procediments administratius rep tractament íntegre al
Títol  IV.  Aquesta  Ordenança  dóna  cabuda  a  la  totalitat  dels  sistemes  de
signatura  existents,  estiguin  basats  en  certificats  digitals  o  no,  i  en  aquest
aspecte,  s’integra  la  possibilitat  d’ús  de  sistemes  i  aplicacions  mòbils  i  els
sistemes de signatura basats en repositoris criptogràfics comuns. 
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L’existència  de  diferents  iniciatives  en  l’àmbit  dels  sistemes  d’identificació  i
signatura  no  criptogràfics  permetrà  a  l’Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui
adaptar  els  seus  serveis  i  procediments  a  les  tecnologies  més  eficients,  i
desplegar l’Administració Electrònica en les millors condicions possibles per als
ciutadans  i  ciutadanes.  En  aquest  sentit,  pren  una  rellevància  especial  la
Política de signatura, que haurà de determinar el procediment i els criteris per a
la incorporació d’aquests sistemes i la forma en què s’ha de procedir per aplicar
les normes vigents en matèria de seguretat. Aquest Títol també dóna cabuda a
la necessitat de regles concretes en matèria d’arxiu, gestió documental, gestió
electrònica  de  factures  i,  en  general,  la  contractació  pública.  Aquest  Títol
finalitza tot reconeixent la potestat sancionadora a l’Alcaldia per tal de donar ple
compliment a la legislació vigent, a la qual s’haurà d’ajustar l’exercici d’aquesta
concreta potestat administrativa.

Finalment, les disposicions addicionals i transitòries apleguen diverses normes
complementàries  per  tal  de  permetre  l’adaptació  de  l’organització  i  els
processos de l’Ajuntament de Caldes de Montbui a les obligacions establertes
en  la  present  Ordenança.  Així  mateix,  faculten  els  òrgans  competents  per
l’adhesió als diferents serveis i plataformes d’administracions de nivell superior,
en  el  benentès  que,  un  cop  realitzades  les  comprovacions  pertinents,
s’asseguri la seva capacitat per donar ple compliment a la present Ordenança. 

Fonaments de dret

A aquest expedient li és d’aplicació la següent normativa:

 Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, en els seus articles:

 6.2, pel que fa a la garantia del principi d’autonomia organitzativa.
 8.1a), pel que fa a la potestat d’autoorganització i a la reglamentària dels

municipis.
 46 i 66, pel que fa a la competència municipal.
 52.2d) pel que fa a l’òrgan competent per a l’aprovació.
 114.1, pel que fa al quòrum necessari per a l’aprovació.
 178, pel que fa al procediment per a la seva aprovació i publicació.

 La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, articles
1, 2.1, 4.1a), 22.2d) i 70.2, aquest últim pel que fa a la publicació. 

 Llei  30/1992,  de  26  de  novembre,  de  règim  jurídic  de  les
administracionspúbliques i del procediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, articles 68 a 101.

 Real Decret 2568/ 1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament
d’organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, articles 4 i
50.3.
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 Real Decret Legislatiu, article 7, 338/1990, de 2 de març, pel qual s’aprova
el  Text  articulat  de  la  Llei  de  Trànsit,  Circulació  de  vehicles  a  Motor  i
Seguretat Viària, del modificat per la Llei 18/2009, de 23 de novembre i en
concret  l’apartat  b),  que  atribueix  als  municipis  la  regulació  mitjançant
l’Ordenança Municipal de Circulació, l´ús de vies urbanes i fer compatible la
distribució equitativa dels aparcaments. 

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer.  Aprovar  inicialment  l’Ordenança  Municipal  de  Transparència  i
Administració Electrònica de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, i que s’adjunta
a l’expedient administratiu.

Segon.  Sotmetre  a  informació  pública  el  present  expedient  i  el  text  de
l’Ordenança per termini de trenta dies hàbils, per tal que s’hi puguin presentar
al·legacions, reclamacions o suggeriments,  mitjançant la inserció de l’anunci
corresponents al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP), al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament i a la web municipal. El termini d’informació pública
començarà a comptar des de l’endemà de la darrera de les publicacions oficials
esmentades.

Tercer.  Disposar  que,  si  no  s’hi  formula  cap  al·legació,  reclamació  o
suggeriment durant el termini d’informació pública i d’audiència als interessats,
l’Ordenança que ara s’aprova inicialment, es considerarà, de forma automàtica,
aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior. 

Un  cop  aprovada  definitivament,  l’Ordenança  íntegra  es  publicarà  Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la
web municipal, així com també una referència al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.  

Quart.  Donar  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 56.1 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
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5.  APROVAR  INICIALMENT  LA  MODIFICACIÓ  PUNTUAL  DEL  PLA
D'ORDENACIÓ URBANÍSTIC 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, obrim el  torn d'intervenció sobre aquest punt,  n'hi  ha una, senyor
Coral, endavant.»

Pren la paraula el senyor Coral:
«Bé, per nostra part la satisfacció en relació amb que hi hagi una possibilitat de
que Caldes es pugui dotar d'un equipament com aquest, de serveis funeraris,
vetlles,  tanatori,  com requereix  un municipi  de les nostres característiques i
tamany de població, evidentment es podria fer a altres llocs, potser a altres
llocs diguem més fora del centre, per tant valorem positivament que hi hagi
aquesta oportunitat, que des de la Fundació de la Residència Santa Susanna
es pugui dur a terme aquesta iniciativa.
Un punt a l'expedient vam veure que parlava d'una petita contradicció, entenc
que no tindrà més conseqüència però sí que en volem deixar constància, parla
l'expedient en un punt on parlava d'una contradicció entre l'article 192 i 198 on
en un lloc parlava només de tanatori,  en l'article  192 parla  de tanatori  i  en
l'article 198 parla de tanatori i sales de vetlla, entenc que això es corregirà i no
té més importància, i per tant refermar-me en això, en aquesta voluntat que es
pugui tirar endavant aquest equipament i per part del nostre grup creiem que
des de la Fundació Residència Santa Susanna, si la gestió pugués assumir-la
la pròpia entitat, la pròpia Fundació, seria molt positiu, gràcies.»

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

Pren la paraula el senyor Personat:
«Bon vespre a tothom, gràcies senyor alcalde, en principi, no sé si ho he entès
bé o no? Però he entès que es pugui fer en altres llocs fora del centre, aquesta
modificació  permet  fer-ho  en  altres  llocs  fora  del  centre  com  és  la  zona
industrial, com poden ser també les zones religioses i les zones d'equipaments,
equipaments on hi ha un dipòsit o una cosa d'aquestes municipals, també hi
podríem fer-hi, per tant, ho poden fer al centre, en aquest cas a la Residència i
ho poden fer fora del centre en altres llocs.
Quan a la contradicció dels dos articles que vostè m'està dient, evidentment al
final aquí es proposa la possibilitat que concretament les activitats de tanatori,
sala de vetlles i incineració, o sigui, tot. Sala de vetlles és una fase del que és
un tanatori, el tanatori en sí pot fer les tres opcions.»
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Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, senyor Coral.»

Pren la paraula el senyor Coral:
«Sí, està entès, nosaltres només refermàvem l'opinió que celebrem en tot cas
que fos una iniciativa per fer-lo  al  centre del  poble,  i  pel  que fa  a aquesta
contradicció,  entenem que els serveis funeraris ja inclouen tanatori,  sala de
vetlles i incineració, però el que dèiem és que l'expedient parlava d'una petita
contradicció, no recordo la pàgina, no la tinc apuntada, dels articles 192 i 198
on en un lloc parlava només de tanatori i en l'altre parlava de tanatori i sala de
vetlles,  però  ja  entenc que això  deu ser  un  error  material  o  un  petit  error,
gràcies.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Molt bé, si no hi ha més intervencions? Passem a la votació.»
  
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per  majoria absoluta dels presents
[11 vots favorables dels membres del grup municipal d’ERC (9) i de CiU (2); i 6
abstencions de SOM CALDES (2); del PSC (2); d'UP CALDES (1) i del PPC
(1)],            

                 ACORDA:
   
Identificació de l’expedient

Expedient  TP202-2014-000022 relatiu  a  l'aprovació  inicial  de  la  modificació
puntual del Pla d'Ordenació Urbanístic 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.
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3. L'objectiu de la proposta és:

Primer.-  Necessitat  d’incorporar  en  l’actual  text  normatiu  certes
disposicions que possibilitin la implantació de l'ús de serveis funeraris,
concretament les activitats de tanatori, sala de vetlles i la incineració, en
determinades qualificacions urbanístiques, ja siguin zones o sistemes,
que per llur característiques són susceptibles de donar compliment als
requisits  que  estableix  la  legislació  sectorial  en  matèria  de  serveis
funeraris. Prèvia definició d'aquest ús als efectes urbanístics, la proposta
determina  modificar  les  condicions  d’ús  dels  terrenys  que  el  POUM
qualifica  com  subzona  sectors  industrials  (clau  A9.2),  així  com  els
terrenys  qualificats  com sistema d'equipaments  comunitaris  següents:
Sanitari  assistencial  (clau  E2),  religiós  (clau  E3),  cementiri  (clau  E6),
serveis tècnics (clau E10).

Segon.- Qualificar la finca situada al carrer Font i Boet, 12, com sistema
d'equipament  comunitari  amb  ús  sanitari  assistencial  (clau  E2)  de
titularitat privada, actualment qualificada com Subzona de cases en filera
alineades a vial (clau A4.1), amb la possibilitat d'admetre un increment
de sostre de fins al 5% en relació amb el planejament vigent. Aquesta
modificació comporta també determinar que els equipaments de nova
creació, que no siguin de fixació obligada, no siguin necessàriament de
titularitat pública. Actualment la normativa urbanística determina, sense
excepcions, que tots els equipaments de nova creació han de ser de
titularitat pública. 

Tercer.- Introduir en l'actual text normatiu que regulen les disposicions
generals  del  subsòl  del  sistema de comunicacions de la  xarxa  viària
urbana, un redactat que possibiliti la realització de passos de connexió
entre  edificis  quan  concorrin  circumstàncies  que  per  raons  d'interès
públic o seguretat així ho aconsellin.

Quart.- Rectificar les errades contingudes en el redactat d'alguns articles
que es modifiquen, concretament els següents:

▪ Es modifica l'enunciat de la subsecció 2ª de la secció 4ª del Títol
III.  On  diu  "Equipaments  comunitaris  E1/E9",  es  proposa
"Equipaments comunitaris E1 a E9".

▪ Es suprimeix  el  denominat  Equipament  torrent  Bugarai-tanatori
(E6) de  la  relació  d'equipaments  de  nova  relació  inclosa  en
l'apartat b) de l'article 194.
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4. La modificació possibilita un increment de fins al 5% dels sostre edificable de
la parcel·la situada al carrer Font i Boet, 12 respecte al planejament. L'article 99
del  TRLU  estableix  una  sèrie  d'especificacions  quan  les  modificacions
d'instruments de planejament general que comportin un increment del sostre
edificable que s'hauran d'incloure en la memòria.

5.  En  data  14  d'abril  de  2016,  la  senyora  M.  Isabel  Vilata  i  Calaf,  en
representació de la Fundació Privada Residència Santa Susanna, ha presentat
la documentació prevista per l'article 99.1 del Text refós de la Llei d'urbanisme.

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

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.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

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.

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.
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6.  APROVAR  DEFINITIVAMENT  LA  RELACIÓ  DE  BÉNS  I  DRETS
AFECTATS  PER  EXPROPIACIÓ  PER  ALINEACIÓ  DE  VIAL  PER  A  LA
REALITZACIÓ DE L’OBRA DE CONSTRUCCIÓ D’UN APARCAMENT A LES
HORTES DE BAIX  I  URBANITZACIÓ  DE LA PLAÇA DEL SINDICAT  DE
CALDES  DE  MONTBUI.  EXPEDIENT  NÚM.  TC601-2015-000053  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 sobre aquest punt? N'hi ha una, senyor Boluda.»

Pren la paraula el senyor Martínez Boluda:
«Sí, és ben coneguda la meva posició sobre el pàrquing i, a més a més, ara
sembla que a través de certs moviments ciutadans, especialment la plataforma
de les hortes que s'ha creat, doncs crec que es tindria que replantejar, ja sé
que vostès no en són favorables, però sí que es tindria de replantejar el tema
del pàrquing.
En aquest sentit nosaltres avui hem presentat una instància on demanem la
suspensió de qualsevol acta d'execució del projecte d'obra ordinària del tema
dels pàrquings, perquè la setmana que ve presentarem davant de la Comissió
d'Urbanisme de Barcelona una nul·litat de ple dret de l'expedient de canvi de
classificació  urbanística  dels  terrenys  que  és  l'expedient  TT201-2001-0007.
Entenem que es tracta d'una nul·litat  de ple dret  i  per tant estem encara a
temps i perquè no pugui causar altres perjudicis si es comença l'execució o
l'adjudicació  de  l'obra,  doncs  en  aquest  cas  hem  decidit  primer  presentar,
demanar  al  Consistori  la  suspensió  de  qualsevol  acte  relacionat  amb  el
pàrquing. En aquest sentit, evidentment el nostre vot serà en contra.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Molt  bé,  gràcies,  com  ja  hem  manifestat  públicament,  nosaltres  estem
fermament convençuts de la necessitat d'aquesta actuació, evidentment també
donem la benvinguda al debat que ha sorgit al voltant d'aquesta qüestió, però
la nostra posició és ben clara i per tant nosaltres seguirem endavant amb la
tramitació del que creiem que és una obra, no només necessària, sinó també
llargament esperada per una bona part de la ciutadania del nostre municipi.
Si no hi ha més punts, si no hi ha més intervencions, passarem a la votació
d'aquest punt.»    

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

                 ACORDA:
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Identificació de l’expedient

Expedient  TC601-2015-000053 relatiu  a  l'expropiació  de  mutu  acord  entre
l’Ajuntament  de Caldes de Montbui  i  la  Fundació Privada Residència Santa
Susanna.

Antecedents

1. El Ple de l'ajuntament, en sessió del dia 29 d'octubre de 2015, va prendre els
següents acords:

“Primer.  Aprovar inicialment  la  relació de béns i  drets afectats per expropiació per
alineació  de vial  per  la  realització  de l’obra  de construcció  d’un aparcament  a les
Hortes de Baix i urbanització de la plaça del sindicat de Caldes de Montbui, que són:

Propietat: Fundació privada residència Santa Susanna

Naturalesa de la finca: Sòl urbà-cases en filera.

Superfície a expropiar: 24,77 m2.

Situació: Carrer Raval Canyelles cantonada amb el carrer Sentmenat.

Referència cadastral: 0493104DG3009G0001JL.

Dades  registrals:  Finca  registral  inscrita  en el  Registre  de la  Propietat  núm.  2  de
Granollers, tom 2642, llibre 236, foli 6, finca 2612 de Caldes de Montbui, inscripció 9a.

Altres drets reals  i  càrregues sobre la  finca:  No n'hi  ha càrregues de procedència
registrades. Amb càrregues pròpies està la hipoteca a favor d'UNNIM BANC, SA

Fites: Pel seu front, Migdia, amb , est amb el carrer Font i Boet, per la dreta sortint
Migdia amb carrer Sentmenat, per darrera oest amb el camí de la Esperança, avui
Raval  Canyelles  i  per  l'esquerra  nord,  amb  la  finca  urbana  abans  dels  "Padres
Escolapios" avui dels seus "derecho-habientes".

“Part de la parcel·la situada en el carrer Font i Boet número 12-14, amb referència
cadastral 0493104DG3009G0001JL, de forma triangular amb una superfície de 24,77
metres quadrats, en forma triangular.

Llinda: pel seu front, Est, amb finca segregada resultant definida en l'apartat anterior,
amb una longitud de 24,77 metres; per la dreta sortint, Migdia, amb carrer Sentmenat,
amb una longitud de 2,00 metres; per l'esquena, Oest, amb camí de la Esperança,
avui anomenat carrer Raval Canyelles; i per l'esquerra, Nord, llinda existent amb finca
inicial.”

Segon.  Demanar  certificat  de titularitats  i  càrregues al  Registre de la  Propietat  de
Granollers núm. 2, i  del  resultat d’aquest  s’elaborarà la relació inicial  complerta de
béns i drets afectats.
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Tercer. Una vegada obtingut el certificat de l’apartat anterior, es procedirà a sotmetre
la relació de drets i béns afectats per un termini d’informació pública de 20 dies amb la
publicació de l’edicte al BOPB i al diari Ara.

Quart. Disposar que si en el termini d’informació pública no es presenten al·legacions
a la relació de béns i drets afectats publicada, esdevindrà definitiva sense necessitat
de cap altre tràmit.

Cinquè.  Aprovar  el  contingut  del  conveni  d’expropiació  de  mutu  acord  entre
l’Ajuntament de Caldes de Montbui i la Fundació Privada Residència Santa Susanna,
que es transcriu a continuació:

“CONVENI D'EXPROPIACIÓ  PER MUTU ACORD ENTRE L’AJUNTAMENT DE
CALDES DE MONTBUI I  FUNDACIÓ PRIVADA RESIDÈNCIA SANTA SUSANNA

Caldes de Montbui,       2015

Davant meu,  secretari/a general de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, compareixen,

D’una part, com a  representant de l’administració:

• L'alcalde/ssa, que en sessió plenària de constitució de l’Ajuntament de Caldes
de Montbui, va ser nomenat i va prendre possessió com a alcalde en la seva
sessió de data   13 de juny de 2015, amb domicili  a la Plaça Font del Lleó
número 11, de Caldes de Montbui.

D’altra part:

• El senyor Xavier Blanco Castro, major d’edat,  amb DNI 46.574.836-C, amb
domicili fiscal al carrer Font i Boet núm. 16 de Caldes de Montbui que actua
com a representant de la Fundació Privada Residència Santa Susanna, entitat
propietària de la finca sobre la que recau aquest conveni.

Tots  ells  es  reconeixen  capacitat  jurídica  i  d’obrar  per  a  la  signatura  del  present
conveni i tal com actuen, exposen els següents,

ANTECEDENTS:

1.- Que  l’Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui,  com  a  Administració  expropiant,  i
beneficiària  de l’expropiació,  amb competències  urbanístiques per  tal  d'executar  el
planejament urbanístic de la finca objecte d'aquest conveni li afecta, vol tramitar un
conveni d'expropiació forçosa de la finca urbana situada en front al carrer Font i Boet
número 12-14, propietat de la Fundació Privada Residència Santa Susanna,  que es
relaciona a continuació:

 Part  de  la  parcel·la  situada  en  el  carrer  Font  i  Boet  número  12-14,  amb
referència cadastral  0493104DG3009G0001JL,  de forma triangular  amb una
superfície de 24,77 metres quadrats.

2.- Descripció, física, jurídica, del bé afectat i motiu de l'expropiació.
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2.1.- Descripció física i jurídica del bé afectat:

Casa-torre situada a Caldes de Montbui, amb façana al carrer Font i Boet número 12-
14. Es composa d'una planta soterrani, planta baixa i planta pis, amb coberta plana i
jardí als dos costats i en la seva part posterior. Aquesta edificació ocupa una parcel·la
que  té  una  amplada  de  quaranta  metres  i  de  llarg  o  fondo  pel  seu  llindar  Nord
quaranta-sis metres i pel llindar de Migdia setanta-dos metres, formant amb totes les
dimensions la total superfície de dos mil cent setanta metres quadrats (2.170 m2) o
aquella major o menor superfície que es contingui dins dels seus llindes.

Llinda: per el seu front, Est, amb carrer Font i Boet; per la dreta sortint , Migdia, amb
carrer Sentmenat;  per l'esquena,  Oest,  amb camí de la Esperança,  avui anomenat
carrer Raval Canyelles; i per l'esquerra, Nord, amb finca urbana, abans dels Pares
Escolapis, avui del seus drethavents.

Referència cadastral:  0493104DG3009G0001JL  

Inscrita a favor de la  FUNDACIÓ PRIVADA RESIDÈNCIA SANTA SUSANNA, amb
NIF G58044595, titular amb caràcter privatiu, en ple domini de la totalitat per títol de
compravenda,  segons escriptura amb data 30 d'octubre de 2007,  per el  Notari  de
Caldes de Montbui,  Don Jorge Figa López – Palop,  amb  el número 2129 del seu
protocol, que va motivar, en data 22 de novembre de 2007, la inscripció 9ª, al foli 6,
del  tom  2.642  del  Arxiu,  llibre  236,  finca  inscrita  de  Caldes  de  Montbui,  amb
número 2.612.  

2.2.-  Motiu de l'expropiació: Pla General d’Ordenació Urbanístic Municipal de Caldes
de Montbui.

Qualificació  urbanística:  Parcel·la  amb  referència  cadastral  0493104DG3009
G0001JL,  que  es  està  afectada  per  una  nova  alineació  en  front  al  carrer  Raval
Canyelles.

Classificació del sòl: sòl urbà

2.3.- Descripció de la part de la finca a expropiar:

Porció de terreny per destinar-lo a vial,  a favor de l'Ajuntament  de Caldes de Montbui,
d'acord amb el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal vigent, amb una superfície de
vint-i-quatre metres i setanta-set centímetres quadrats (24,77 m2), en forma triangular.

Llinda: Pel seu front, Est, amb finca segregada resultant definida en l'apartat anterior,
amb una longitud de 24,77 metres; per la dreta sortint, Migdia, amb carrer Sentmenat,
amb una longitud de 2,00 metres; per l'esquena, Oest, amb camí de la Esperança,
avui anomenat carrer Raval Canyelles; i per l'esquerra, Nord, llinda existent amb finca
inicial.

3.- Que els compareixents, en la qualitat  amb la qual actuen, estan interessats en
arribar a un mutu acord per l’adquisició per part de l’Ajuntament de la finca descrita
que  afecta  a  la  propietat  de  la  Fundació  Privada  Residència  Santa  Susanna,  de
conformitat  amb allò establert  en l’article  24 de la  Llei  d’Expropiació Forçosa,  i  als
articles 74 i següents de la Llei de la Jurisdicció Contenciós Administrativa, per la qual
cosa es procedeix a subscriure el present conveni amb les següents  
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CLÀUSULES 

Primera.- 

L'expropiació  es  porta  a  terme de mutu  acord,  de conformitat  amb el  que preveu
l'article  24  de  la  Llei  d'Expropiació  Forçosa,  entre  aquest  Ajuntament,  que  és
l’Administració expropiant i beneficiària de l'expropiació i el titular del bé, la Fundació
Privada Residència Santa Susanna com a expropiada, ja que és titular de la finca i del
dret objecte d'expropiació inclòs en aquest conveni.
 
L’Ajuntament de Caldes de Montbui,  com a Administració expropiant,  i  la Fundació
Privada  Residència  Santa  Susanna,  com  a  expropiada,   mitjançant  el  present
document,  estableixen,  de  mutu  acord,  el  preu  just  de  liquidació  més  les
indemnitzacions corresponents en la quantitat de 13.309,53 euros.

El preu just acordat té la condició de partida alçada per tots els conceptes, incloent els
valors que poguessin fixar-se en retaxació, els interessos per demora o similars o per
qualsevol altre concepte que hagi pogut produir-se fins a la data d’aquest conveni o
que pugui produir-se en el futur en relació amb la finca objecte del conveni, així com
del 5% de premi d'afecció previst en l'article 47 de la Llei d'expropiació Forçosa. 

En aquest pagament està comprès el preu just total de liquidació per tots els béns i
drets,  que  consten  en  els  antecedents,  afectats  pel  planejament,  propietat  de  la
Fundació Privada Residència Santa Susanna.

El  pagament  del  preu  pactat  es  produirà  en  el  moment  de  la  signatura  de  l'acta
d'ocupació dels terrenys.

Si no es produís el pagament en els terminis previstos aquest conveni quedarà sense
efecte i l'Ajuntament es veurà obligat a retornar la part de la parcel·la objecte d'aquest
conveni en l'estat en que el va rebre. 

Segona.- 

Així mateix, s’inclou en el preu just de liquidació la indemnització que correspon a la
finca, la transmissió de la qual es formalitza mitjançant aquest conveni en relació amb
la qual existeix legitimació expropiatòria, i que es descriu a continuació:                     

Porció de terreny amb una superfície de vint-i-quatre metres i setanta-set centímetres
quadrats (24,77 m2), en forma triangular.

Llinda:  pel  el  seu  front,  Est,  amb  finca  segregada  resultant  definida  en  l'apartat
anterior, amb una longitud de 24,77 metres; per la dreta sortint, Migdia, amb carrer
Sentmenat, amb una longitud de 2,00 metres; per l'esquena, Oest, amb camí de la
Esperança,  avui  anomenat  carrer  Raval  Canyelles;  i  per  l'esquerra,  Nord,  llinda
existent amb finca inicial.

Inscripció registral: Finca registral número 2612 de Caldes de Montbui, ve descrita en
la seva inscripció 9ª, obrant al foli 6 del volum 2.642 de l'Arxiu, llibre 236 de Caldes de
Montbui.
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Referència cadastral:  0493104DG3009G0001JL    

Superfície valorada: 24,77 m2.

Tercera.- 

Prèviament  al pagament de la quantitat pactada, l'entitat Fundació Privada Residència
Santa Susanna haurà de tenir inscrita la seva finca al Registre e la Propietat, si no ho
estès. En cas que no es realitzi la inscripció, no s’abonarà l'esmentada quantitat fins
que no s’acrediti la inscripció registral.

Les despeses que s’originin per la segregació i parcel·lació de la finca aniran a càrrec
de l’Ajuntament.

Quarta.- 

Totes  les  parts,  tant  l'entitat  Fundació  Privada  Residència  Santa  Susanna,  com
l’Ajuntament  renuncien  en  aquest  acte  a  iniciar  accions  legals  i  els  recursos
contenciosos administratius interposats en virtut de qualsevol expedient d’expropiació
forçosa incoat per aquesta Corporació i, fins i tot, a executar les sentències fermes
que contravinguessin aquest conveni. La renúncia a les accions per part dels titulars
s’entén  condicionada  a  l’efectiu  compliment  d’aquest  Conveni,  en  els  terminis  de
pagament previstos, sempre que, per la seva banda, hagi complert amb la obligació de
la clàusula tercera.

Cinquena.- 

El titular sotasignat renuncia expressament al dret de reversió sobre la finca objecte
d’aquest conveni.

Sisena.- 

L’Ajuntament es farà càrrec de la reconstrucció del mur de la finca que afecta a la part
objecte d’expropiació, a la vegada que es posarà d’acord amb la Fundació sobre la
seva forma d’execució i  seguint  el  Projecte Bàsic i  Executiu  de l'aparcament a les
Hortes de Baix, que inclou la urbanització de la seva coberta per integrar-la amb el
solar on s'emplaçava l'antic Sindicat,  i  les obres d’enderroc. L’inici  de les obres es
comunicarà a la Fundació amb un preavís d’una setmana.

Setena.- 

Aquest conveni té naturalesa administrativa. Per a qualsevol controvèrsia que pugui
derivar-se  del  present  conveni  les  parts  es sotmetran als  Jutjats  i  Tribunals  de la
jurisdicció del contenciós administratiu.

Vuitena.- 

L’eficàcia  d’aquest  conveni  resta  condicionada  a  la  seva aprovació  pel  Plenari  de
l’Ajuntament de Caldes de Montbui. Si no s’aprovés en el termini de tres mesos des
d’aquesta data, el titular podrà desistir d'aquest obligant-se a notificar-lo per escrit a
l’Ajuntament.  Si no es produís per part de l'Ajuntament el pagament establert en el
termini fixat, l'Ajuntament haurà d'abonar els interessos legals corresponents.
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Fundació Privada                                                               Jordi Solé Ferrando
Residència Santa Susanna                                                alcalde  President

                                                                                           Maria Remei Sala Leal
                                                                                           Secretària General

Sisè.  Aprovar el  document  comptable d’autorització  i  disposició de la despesa,  per
import  de 13.309,53 euros  amb càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  31 1510  6000,
expropiació terrenys, del vigent pressupost de l’Ajuntament de Caldes de Montbui.

Setè. Comunicar aquests acords als interessats. 

Vuitè. Facultar al senyor Jordi Solé i Ferrando, alcalde president de l’Ajuntament de
Caldes de Montbui,  tan àmpliament com en Dret sigui necessari,  per tal d’efectuar
totes  les  gestions  i  emetre  tots  els  actes  administratius  adients  per  complimentar
aquest acord, donant compte al Ple d’aquests, per si s’escau la seva ratificació, una
vegada s’hagi produït l’ocupació de les finques.” 

2. Aquesta part de parcel·la estava gravada, junt amb la finca matriu de la qual
s'ha segregat,  a un crèdit hipotecari  autoritzat per la notari  de Caldes el  25
d'octubre de 2012.

3. En data 19 d'abril de 2016 es va atorgar per part del BBVA i la Fundació
Privada Residència Santa Susanna, davant el notari de Caldes, escriptura de
segregació  i  d'alliberació  parcial  d'hipoteca  d'una  part  del  terreny en  forma
triangular, amb una superfície de 24.77 m2 en front al carrer Raval Canyelles
cantonada amb el carrer Sentmenat que és la part de terreny que és objecte
d'aquest expedient d'expropiació.

L'import  del  justipreu per  l'expropiació  d'aquesta  parcel·la  que consta  en el
conveni  aprovat  pel  Ple  de  l'ajuntament  en  data  29  d'octubre  de  2015,
13.309,53 euros, s'ingressarà al compte que manté obert el BBVA i que consta
en l'escriptura de segregació i alliberació parcial de la hipoteca que grava la
finca.

4.  Durant  el  termini  d'exposició  al  públic  de  l'expedient  no  s'han  presentat
al·legacions a la relació de béns i drets afectats publicada.

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

Fonaments de dret

Article 24 de la Llei de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa:
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“L’Administració i  el  particular a qui  es refereix l’expropiació poden convenir
l’adquisició dels béns o drets que són objecte d’aquella lliurament i per mutu
acord,  cas  en  el  qual,  una  vegada  convinguts  els  termes  de  l’adquisició
amistosa, s’ha de donar per conclòs l’expedient iniciat. Donat el cas que en el
termini de quinze dies no s’arribi a aquest acord, s’ha de seguir el procediment
que estableixen els articles següents,  sens perjudici  que en qualsevol  estat
posterior de la tramitació ambdues parts puguin arribar-hi.”

Article 25 i següents del Reglament d’expropiació forçosa aprovat per Decret de
26 d’abril de 1957.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer.  Aprovar  definitivament  la  relació  de  béns  i  drets  afectats  per
expropiació per alineació de vial per a la realització de l’obra de construcció
d’un aparcament a les Hortes de Baix i urbanització de la plaça del Sindicat de
Caldes de Montbui, que són:

“Part de la parcel·la situada en el carrer Font i Boet número 12-14, amb referència
cadastral 0493104DG3009G0001JL, de forma triangular amb una superfície de 24,77
metres quadrats, en forma triangular.

Llinda: pel seu front, Est, amb finca segregada resultant definida en l'apartat anterior,
amb una longitud de 24,77 metres; per la dreta sortint, Migdia, amb carrer Sentmenat,
amb una longitud de 2,00 metres; per l'esquena, Oest, amb camí de la Esperança,
avui anomenat carrer Raval Canyelles; i per l'esquerra, Nord, llinda existent amb finca
inicial.”

Segon. Comunicar aquests acords als interessats. 

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

Des del número 000142, de data 15 de març de 2016, fins al número 000182,
de data 7 d'abril de 2016.

No hi ha intervencions.

8. MOCIONS D'URGÈNCIA
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8.1 MOCIÓ QUE PRESENTEN ERC, SOM CALDES, CIU, PSC i UP CALDES
AL PLE DE L'AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI CONTRA L’ACORD
ENTRE LA UNIÓ EUROPEA I L’ESTAT DE TURQUIA SOBRE EL RETORN
DE PERSONES REFUGIADES. EXPEDIENT NÚM. AA002-2016-000004.

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Senyor Ortega.»

Pren la paraula el senyor Ortega:
«En la Comissió Informativa el nostre grup va dir que s'adheria a la presentació
de la moció, no sé si va constar en acta o no?»

Pren la paraula el senyor Martínez:
«Nosaltres també.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«A l'ordre del  dia no hi  és, però al  títol  de la moció sí  que hi  és,  per tant,
d'acord, queda clar que també us afegiu al tràmit de la presentació de la moció.

L’alcalde llegeix literalment la moció.

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Com  sempre  que  es  tracta  de  mocions,  farem  el  posicionament,  seguint
l'ordre de major a menor representació.
Per Esquerra Republicana el faré jo mateix, de fet nosaltres varem ser uns dels
primers ajuntaments que varem anunciar públicament que estàvem disposats a
acollir persones refugiades, ho varem fer, si no recordo malament, el setembre,
octubre  de  l'any  passat,  no  ens  agrada  l'Europa  que  aixeca  murs,  que  és
l'Europa  d'avui,  no  ens  agrada  l'Europa  que  pretén  expulsar  persones  que
fugen  de  la  misèria  i  de  la  guerra,  que  malauradament  també  és  l'Europa
d'avui, no ens agrada l'Europa que paga penyores a altres estats, en aquest
cas  Turquia  a  canvi  de  poder  acontentar  els  moviments  més  refractaris  a
l'acollida i la integració de persones, aquesta no és la nostra Europa, aquesta
no és l'Europa en la qual creiem i per la qual treballem, i el nostre País vol ser
referent d'acollida, d'integració. Sempre hem estat un País on la gent ha vingut i
la gent ha marxat, tenim memòria d'exilis, sabem què és haver de marxar per la
guerra, sabem què és haver de patir les conseqüències dels conflictes armats i
haver-ho de viure des de lluny del teu País. Per tant estem absolutament a
favor  de  les polítiques que molts  ajuntaments  i  que també el  govern  de la
Generalitat estan duen a terme per preparar-se per una banda per l'arribada i
l'acollida de refugiats, i per altra banda per reclamar a les institucions Europees
i a l'Estat Espanyol, que d'una vegada desbloquegin el flux de refugiats cap a
casa nostra i que puguem demostrar que el nostre model de societat no té res
a veure amb l'Europa dels murs i de les expulsions.
Passo la paraula al grup de Som Caldes i farà la defensa la regidora Sandra
Redondo, endavant.»
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Pren la paraula la senyora Redondo:
«Bé, bona nit, a nosaltres tampoc ens agrada aquesta Europa, no ens agrada
aquesta Europa del Capital i no de les persones i dels pobles i entenem que
aquest tractat de la Unió Europea amb l'estat de Turquia, respon a objectius
polítics  i  estratègics  completament,  perquè  estaran  donant  3.000  milions
d'euros a Turquia i la facilitat d'entrar pel fet de fer les deportacions massives
d'aquests refugiats que venen fuguint de la guerra, no? 
I  per  nosaltres  entenem  que  hi  ha  un  incompliment  flagrant  dels  Drets
Fonamentals  com  el  Dret  d'asil  a  totes  les  persones  que  estan  en  una
persecució. És un Dret garantit per la Declaració Universal dels Drets Humans
de l'any 48 i tenen Dret d'asil a qualsevol país del món i també la pròpia carta
dels  Drets  Fonamentals  de  la  Unió  Europea  prohibeix  les  deportacions
massives, per tant la pròpia Unió Europea està vulnerant aquests Drets i, a més
a  més,  l'estat  de  Turquia  és  conegut  per  tothom  que  vulnera  de  forma
sistemàtica  els  Drets  Fonamentals  tal  i  com  s'ha  publicat  als  informes
d'Amnistia Internacional en diverses ocasions.
Nosaltres  entenem que  les  persones  refugiades  no  poden  ser  mercaderies
entre  aquesta  Unió  Europea  i  Turquia  i  això  per  nosaltres  és  racisme
institucional i entenem que els Drets Humans no es negocien i, per tant, per
això hem presentat també conjuntament aquesta moció i hi votarem a favor.»

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

Pren la paraula el senyor Coral:
«Gràcies, bé creiem que el text de la moció ho explica molt bé, no? I de fet com
a ciutadans Europeus crec que ens fa vergonya el paper de les institucions
Europees  i  dels  estats  membres  amb  tota  aquesta  crisi  dels  refugiats.
Pràcticament podríem afirmar que aquests acords, aquests acords entre els
estats membres, la Unió Europea i Turquia pràcticament el que fa és vulnerar
els  valors  fonamentals  i  fundacionals  Europeus  com  són  la  solidaritat  i  el
respecte pels Drets Humans.
I bé, al final, des del món local el que hem de fer és aquesta pressió social,
aquesta  pressió  política  i  posar-nos  al  servei  de  la  xarxes  d'entitats  que
treballen per l'acollida dels refugiats i també posar-nos al costat del Govern de
la Generalitat i d'aquesta manera poder estar preparats per, com a municipi,
poder acollir aquells refugiats que ens pertoqui.
Per tant, creiem que es tracta com d'una moció més que en contra d'aquest
acord, gairebé una moció a favor de la dignitat dels homes i les dones d'aquest
món, gràcies»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, pel grup dels Socialistes la regidora Millán.»
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Pren la paraula la senyora Millán:
«En el nostre cas no podem estar més d'acord amb la moció i per això ens hi
vam adherir.
Clarament aquest acord que s'ha signat entre Turquia i la Unió Europea no
deixa de tractar les persones com a mercaderies i com a monedes de canvi,
cosa que no es pot ni tolerar ni acceptar en cap cas. Considerem que és una
vergonya com s'està tractant des dels governs la situació i com s'estan violant
directament els pilars fonamentals sobre els que teòricament està constituïda la
Unió Europea, no? 
Nosaltres  ens  considerem  internacionalistes  i  Europeistes  i  per  tant  no
considerem que pugui haver cap mur a cap lloc, ni cap mar, ni cap frontera, i
menys per totes aquelles persones que estan fugin del terror d'una guerra, no?
Per això mateix des de l'àmbit municipal considerem que és important fer força
i  per  això  també tenim el  nostre company a  Europa que està  defensant  la
nostre posició com és el Javi López, i des del Parlament Europeu.
Aprofitem també per fer dues declaracions, també volem donar suport a totes
aquelles persones que estan voluntàries en els llocs directament, en el camp,
per així dir-ho, i que molts d'ells estan sent detinguts injustificadament i estan
patín les situacions, molts veïns de la nostra pròpia comarca. 
I per un altre cantó doncs remarcar que clarament la voluntat dels ciutadans no
està veient-se representada, no? I a Caldes de Montbui jo crec que hem vist
com la  solidaritat  del  nostre municipi,  les nostres ganes d'acollir  s'ha pogut
veure  en moltes campanyes  solidàries que s'han dut  a  terme en els  últims
mesos i per això volem demanar que es deixi de parlar també de números i de
quotes a l'hora de parlar de refugiats i que simplement s'obrin les portes i les
fronteres i que deixem de parlar de qui ha d'agafar quatre mil persones, qui
agafa cinc mil i qui n'agafa vint mil. La qüestió és que tothom pugui tenir un lloc
on viure decentment, gràcies.»

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

Pren la paraula el senyor Martínez Boluda:
«Sí, simplement no ens repetirem per no allargar el tema perquè bàsicament
tots  els  arguments  s'han  dit  i  estem d'acord  amb recolzar  la  moció  i  fer-la
extensiva, gràcies.»

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

Pren la paraula la senyora Romano:
«El grup municipal del  Partit  Popular evidentment no podem tancar els ulls,
veiem que les coses no s'estan fent bé, des d'Europa no s'està cercant com
resoldre aquests conflictes i no m'estendré més, però el que sí que vull deixar
molt clar és que nosaltres també defensem els Drets Humans, entenem que
Europa ho ha de fer millor, Europa ha de trobar la solució, no s'està fent prou
bé, i el nostre vot per tant serà l'abstenció, gràcies.»
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Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, doncs passem a la votació.»       
    
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 abstenció del PPC
(1)], ACORDA aprovar la moció, essent aquesta la següent:             

«El passat 18 de març el Consell Europeu va prendre un acord que vulnera la
legislació que protegeix les persones refugiades i posa en joc els drets humans.
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, la Federació de Municipis
de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis, que aglutinen els municipis
catalans  i  institucions  supramunicipals  que  treballen  conjuntament  per  la
solidaritat, la pau i els drets humans, rebutgen aquest acord que no respecta el
Dret Internacional. 

Lluny  d’aquesta  decisió  presa  pels  caps  d’estat,  els  ajuntaments  i  les
institucions supramunicipals estan donant suport a les persones refugiades en
ruta, a través de la campanya del Fons Català i estan treballant per a la seva
integració quan arribin als municipis catalans, com expressa el president de la
Generalitat de Catalunya, Molt Honorable Sr. Carles Puigdemont, en la seva
carta al comissari de Migracions de la UE del passat 15 de març, en la qual
afirma que Catalunya està preparada per acollir al voltant de 4.500 refugiats. 

A la  cimera entre els  estats  de la  Unió Europea i  Turquia,  prèvia  a aquest
acord, lluny de trobar una sortida que garanteixi el respecte dels drets humans i
compleixi  amb l’obligació  dels  estats  d’acollir  les  sol·licitants  d’asil,  la  Unió
Europea  va  acordar  l’externalització  de  fronteres  i  la  subcontractació
d'aquestes responsabilitats a l’Estat turc, com ja hem vist a la frontera sud de
Ceuta i Melilla amb el Marroc o amb els Centres d’Internament per a Estrangers
fora de territori comunitari, a canvi de 3.000 milions d’euros addicionals a partir
del 2018 – a banda dels ja assignats fins al 2017 –, la liberalització de visats i
avançar en la negociació de l’adhesió de Turquia a la UE. 

La solució que ha trobat Brussel·les per gestionar l’arribada de centenars de
milers de persones que fugen de la guerra, de la misèria i  d’altres tipus de
persecucions és triple. Primer, evitar que trepitgin sòl europeu amb l’increment
de les operacions de control de fronteres exteriors amb la participació militar de
l’OTAN,  segon,  acordar  l’expulsió  a  Turquia  d’aquells  que  tot  i  així  puguin
arribar a les illes gregues jugant-se la vida a la Mediterrània, i tercer, bloquejar
la ruta dels Balcans cap al nord d’Europa que el 2015 van utilitzar 900.000
persones. 
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L’entesa que s’assoleix amb Turquia respon exclusivament a la utilització de les
polítiques  migratòries  al  servei  d’una  lògica  securitària  que  arrasa  amb  els
suposats  valors  fundacionals  europeus  de  solidaritat  i  respecte  als  drets
humans. L’execució del text aprovat impedeix a totes les persones que arribin
de forma irregular a Grècia la possibilitat de sol·licitar l’asil a Europa quan no
existeix una altra via que no sigui la irregularitat. 

Un cop més veiem com la UE parteix d’una premissa falsa: blindar les fronteres
d'Europa acabarà  amb la  crisi  humanitària  a  la  Mediterrània.  Traslladar  les
persones refugiades i  migrants a un estat  tercer  no és acabar  amb la  crisi
humanitària, sinó expulsar-la de territori comunitari, i prioritzar les operacions
de control i seguretat en lloc de les de salvament a les aigües frontereres. Si
volem acabar amb el tràfic d’éssers humans i amb les morts a la Mediterrània,
cal  voluntat  política  garantint  vies  segures  i  legals:  visats  humanitaris,
possibilitat de sol·licitar l’asil en ambaixades i consolats europeus en els països
d’origen i trànsit, etc.

Les  mesures  adoptades  són  un  despropòsit,  una  mostra  més  del  paper
vergonyós  que  tenen  els  estats  i  les  institucions  europees  des  de  l’inici
d’aquesta crisi que xoca frontalment amb l’obligat compliment de la Convenció
de Ginebra i  amb l’article 19.1 de la Carta de Drets Fonamentals de la UE,
segons el qual es prohibeixen explícitament les expulsions col·lectives.

Davant  d'una  Europa  incapaç  de  donar  una  resposta  adequada  garantint
condicions dignes a totes les persones dins del territori propi comunitari, com
veiem a Calais, a Ceuta i Melilla, a Dunkerque o a Idomeni, avui ens torna a
tocar dir prou a nosaltres, al món local, a la societat civil organitzada, i a les
ciutadanes i ciutadans d’aquesta Europa que ens fa vergonya. 

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

• Demanem al Congrés que exigeixi al Govern en funcions que bloquegi
l'acord entre la Unió Europea i Turquia que permetrà tornar a territori turc
als refugiats que han arribat a Grècia i que tota negociació en el Consell
Europeu  ha d'estar  subjecta  al  respecte  dels  drets  humans  i  el  Dret
Internacional.
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• Reclamar que es garanteixin  vies d'accés a la protecció internacional
legals i  segures en països d'origen i  trànsit  i  que el  govern espanyol
assumeixi  la seva responsabilitat acceptant íntegrament les quotes de
persones reubicades i reassentades que li corresponen.

• Denunciar l’expulsió de les ONG que estan treballant en el salvament,
l’acollida i  l’acompanyament de les persones refugiades que estan en
ruta a Grècia.

• Assegurar  el  desplegament  del  Pla  de  Protecció  Internacional  a
Catalunya, aprovat pel Consell de Govern de la Generalitat de Catalunya
el  passat  28  de  gener  de  2014,  dotant-lo  del  pressupost  adequat  i
suficient per a poder implementar les mesures concretes que en recull,
que garanteixin una acollida estable i de qualitat.

• Manifestem el  nostre  compromís  d’oferir  els  municipis  com a territori
d’acollida  i  protecció.  Adaptant  els  plans  d’acollida  municipal  a  les
necessitats especials de les persones sol·licitants d’asil per garantir la
seva vida en família i la seva integració. 

• Donarem  suport  i  col·laborarem  amb  les  entitats  catalanes  i  xarxes
d’entitats que treballin en l'acollida i el servei a les persones sol·licitants
d’asil. 

• Definirem  els  serveis  i  infraestructures  que  poden  oferir  els  nostres
municipis per acollir les persones sol·licitants d’asil. 

• Treballarem  en  la  sensibilització  i  el  compromís  de  la  població  del
municipi per garantir la integració de les persones refugiades, creant els
vincles  i  la  interacció  necessària  per  prevenir  el  racisme  i/o  la
discriminació, i promoure la cohesió social.

• Endegarem  i  garantirem  polítiques  municipals  de  cooperació  al
desenvolupament amb vocació transformadora.

• Finalment farem arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament,  a  la  Federació  de  Municipis  de  Catalunya,  a
l’Associació  Catalana  de  Municipis,  a  la  Generalitat  de  Catalunya,  al
Govern de l’Estat espanyol i a la Unió Europea.»
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8.2 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE  SOM CALDES AL
PLE DE L'AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI, PER INSTAR A LA
GENERALITAT  DE  CATALUNYA  A  RECUPERAR  LA  GESTIÓ  DE
L'EMPRESA  D'ABASTAMENT  D'AIGUA  EN  ALTA  “AIGÜES  TER-
LLOBREGAT”. EXP. NÚM. AA002-2016-000005.

L’alcalde llegeix literalment la moció.

Pren la paraula el senyor alcalde:
«El grup que l'ha presentat és Som Caldes, per tant els passo la paraula.»

Pren la paraula la senyora Redondo:
«Bona nit de nou, bé, aquesta moció va ser presentada per una ciutadana per
instància aquí a l'Ajuntament, nosaltres com a Som Caldes la vam presentar i la
vam assumir perquè entenem que la recuperació pública de la gestió de l'aigua
és imprescindible. La moció està molt ben explicada, és bastant extensa, i jo no
em vull allargar gaire, simplement el que ve a dir, així a mode resum és que
Aigües Ter Llobregat que és una empresa pública que es va crear els anys 90,
el 2011 amb les Lleis òmnibus es va acabar privatitzant, i aquesta privatització
la va agafar Acciona, que és una multinacional que ara mateix està investigada
per possibles casos de corrupció. 
Aquesta privatització a més a més es va fer sense cap mena de justificació ni
tècnica,  ni  econòmica,  ni  social,  ni  ambiental,  de  cap  tipus,  no?  Per  tant
nosaltres entenem que aquesta recuperació és vital perquè la gestió pública de
l'aigua la recuperi la Generalitat i que el dret d'accés a l'aigua sigui per tots
nosaltres, perquè és un Dret Humà.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, per Esquerra Republicana farà el  posicionament el  regidor Jaume
Mauri.»

Pren la paraula el senyor Mauri:
«Bona nit a tothom de nou, bé, estem d'acord en el fons de la qüestió que fa
referència a la gestió pública del subministrament del recurs bàsic com l'aigua,
però  entenem  que  plantejar  recuperar  la  gestió  d'Aigües  Ter  Llobregat  en
aquest moment és inoportú per les qüestions que ara explicaré; cal recordar en
primer  lloc  que  aquesta  qüestió  està  sotmesa  a  una  alta  judicialització,  en
aquest  sentit  entenem que abans de prendre cap determinació cal  restar  a
l'espera de les sentències, entenem que un cop finalitzats de manera ferma els
processos judicials existents pel que fa a l'adequació de la concessió i un cop
vista la sentència o sentències, la Generalitat ha de dur a terme les accions
necessàries per recuperar la gestió de l'ATLL. 
El govern està actuant amb diligència respecte a aquesta qüestió i està portant
a terme la tramitació de l'expedient informatiu que determinarà quin és el grau
d'incompliment per part de l'empresa concessionària.
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D'altra  banda  també  hem  de  recordar  que  cal  tenir  en  compte  les
conseqüències econòmiques d'anular unilateralment la concessió en aquests
moments  i  que  suposaria  una  indemnització  de  1.200  milions  d'euros
equivalent a 5 vegades el pla de xoc social.
Per tant, no ho veiem oportú, nosaltres defensem que la gestió de l'aigua ha de
ser  pública,  municipalment  així  ho  fem  amb  GMSSA,  entenem  que  l'ATLL
també ha de ser pública, perquè és un bé d'interès social  i  que no s'ha de
comercialitzar amb una cosa com és l'aigua, però entenem que ara demanar
tots aquests punts com per exemple el 2, 3, 4 i 6 que fan referència a la retirada
dels recursos judicials i la recuperació immediata de la gestió de l'ATLL ens
podria portar uns perjudicis que ens sortirien molt cars, per tant, entenem que
primer hem d'esperar les sentències i  després actuar en el  sentit  d'aquesta
moció.
Nosaltres com a grup d'Esquerra Republicana si retireu els punts 2, 3, 4 i 6
votarem a favor i si manteniu aquests punts ens abstindrem, gràcies.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies,  seguim  amb  les  intervencions,  per  Convergència  i  Unió,  senyor
Coral.»

Pren la paraula el senyor Coral:
«Sí, gràcies, bé l'ATLL és una, era una empresa pública que arrossegava un
endeutament de 700 milions  d'euros  i  que cada any tancava  l'exercici  amb
pèrdues,  concretament  el  2010  amb 44  milions  d'euros,  i  el  2011  amb  34
milions d'euros, i en aquestes condicions no podem afirmar com així es fa a la
moció que l'ATLL era una empresa eficient, viable i solvent.
La moció parla de petites correccions del sistema tarifari a l'alça i bé, sembla
que s'estiguin oblidant que l'ATLL va arribar a tenir,  com dic,  unes pèrdues
anuals tan elevades i que aquestes pèrdues venien perquè els increments de
les tarifes no van seguir precisament el ritme de les inversions.
També s'oblida la moció que això no és sostenible, evidentment aquest tipus de
serveis no són sostenibles d'aquesta manera en el temps, i la prova és que
l'ATLL tenia importants problemes de tresoreria fins i tot per pagar els seus
proveïdors.
Bé,  la  moció  també  parla  de  la  privatització  i  l'externalització  del  servei
d'abastament d'aigua o de la gestió, clar, s'està donant per fet que la concessió
del servei a un prestador privat estarà absent de tot criteri de control i això no
és  ben bé  així  perquè la  Llei  es  declara  justament  que la  titularitat  de  les
institucions romandrà de titularitat pública i que serà l'administració qui regularà
la prestació del servei. I també s'afirma que la concessió del servei de gestió de
l'aigua dificultarà la normativa, el compliment de la normativa marc de l'aigua en
relació amb l'estat de les masses d'aigua, etc. clar, aquesta és una afirmació
que no compartim, ja que són matèries, aquestes matèries són reservades a
l'Agència Catalana de l'Aigua i en cap cas l'ATLL i encara menys un eventual
concessionari, ni avui, ni en un futur.
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Nosaltres  d'entrada  creiem que  hem d'estar  per  la  defensa  de  la  titularitat
pública  dels  actius,  creiem  que  la  consecució  de  la  millora  de  relacions,
d'aconseguir una millor relació entre la qualitat del servei i el preu per damunt
de qualsevol fixació a favor d'un tipus de gestió predeterminada, sigui privada o
pública. Recordar també que el Parlament de Catalunya va aprovar una moció
que  insta  al  govern  a  elaborar  un  informe  exhaustiu  i  detallat  sobre  les
circumstàncies  d'aquesta  concessió  i  si  realment  o  no,  confirmen  les
conclusions de l'informe de l'Oficina  Antifrau de Catalunya.
Per tant, en aquest moment nosaltres ens abstindríem de la moció i si retiren
els punts 2,  3,  4 i  6 que fan referència a aquests punts on creiem que no
s'ajusta a la realitat, hi votaríem a favor, gràcies.»

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

Pren la paraula la senyora Millán:
«Nosaltres serem breus en el  tema, nosaltres clarament estem a favor  que
sigui  l'Agència  Catalana de l'Aigua o  alguna empresa pública  qui  gestioni  i
presti  el  servei  d'Aigües Ter  Llobregat,  sí  que estem d'acord en considerar
l'aigua un bé. Considerem que ara mateix ja tenim gent treballant al Parlament
de  Catalunya  que  han  fet  una  proposició  de  Llei  amb modificacions  sobre
aquesta qüestió, i no és un tema que ara mateix tinguem que tractar des de
Caldes de Montbui, i per tant ens abstindrem en la qüestió.»

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

Pren la paraula el senyor Martínez Boluda:
«Símplement manifestar que la nostra posició serà l'abstenció, gràcies.»

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

Pren la paraula la senyora Romano:
«Gràcies, bé, només dir que el nostre vot serà l'abstenció, entenem que aquest
cas està al jutjat i fins que no hi hagi les sentències no podem decantant-se
cap enlloc, gràcies.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies,  hi  havia  una  petició  explícita  de  retirada  de  determinats  punt?
Senyora Redondo.»
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Pren la paraula la senyora Redondo:
«En aquest sentit de la retirada de punts, no els retirarem. Entenem que com
és una ciutadana la que ho ha presentat,  que deu ser participant d'aquesta
plataforma, nosaltres considerem que l'hem de mantenir tots els punts perquè
per alguna cosa l'ha presentat, llavors no en retirarem cap, si fos una moció
nostra, presentada pel nostre grup, doncs sí que ho podríem negociar, però en
aquest cas creiem que és innegociable.»

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

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria simple dels presents [15
abstencions dels membres dels grups municipals d’ERC (9);  de CiU (2); del
PSC (2); d'UP CALDES (1) i del PPC (1); i 2 vots a favor de SOM CALDES
(2);], ACORDA aprovar la moció, essent aquesta la següent:                 

«La  Plataforma  Aigua  es  Vida,  formada  per  entitats  de  la  societat  civil,
sindicals, veïnals, ecologistes, de cooperació i solidàries ha presentat a aquest
ajuntament la proposta per debatre i aprovar la moció que insta a la Generalitat
de Catalunya a que recuperi la gestió de l'empresa d'Abastament d'aigua en
Alta "Aigües Ter-Llobregat" (ATL d'ara endavant) amb el següent text: 

ATL  era  una  empresa  pública  adscrita  al  Departament  de  Territori  i
Sostenibilitat,  creada pel  Govern de la  Generalitat  de Catalunya l'any 1990,
sent  responsable  de  l'abastament  d'aigua  de  més  de  100  municipis  de  les
comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf,
el Maresme, la Selva, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. ATL es una peca
clau per  tal  de garantir  un servei  public  d'aigua i  de qualitat  que garanteixi
l'abastament a 4,9 milions de catalans i catalanes i a les activitats econòmiques
que s'hi desenvolupen. De la seva gestió depèn el bon estat ecològic de les
masses  d'aigua  que  alhora  son  font  d'abastament.  Concretament  els  rius
Llobregat i Ter, i tots els aqüífers d'ambdues conques, a més a més de la del
Besòs i la Tordera. 

Atès que el  marc legal  desenvolupat des del  1879 fins al  2011 estableix la
constitució  d'un  model  públic  de  gestió  de  I'aigua  que  garanteixi  la
governabilitat del país i la universalització del servei, establint un clar caràcter
públic des que l'Estat va proclamar la "Ley de Aguas de 1879" fins al vigent
"texto refundido de 2002". 

D'altra  banda,  atenent  que l'Estatut  d'Autonomia de Catalunya  atorga,  entre
d'altres, les competències a la Generalitat de Catalunya en "l'organització de
l'administració  hidràulica,  inclosa  la  participació  dels  usuaris".  A  tal  efecte,
l'article 34 del Decret Llei 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text
refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, adjudica a la Xarxa
d'Abastament Aigües Ter-Llobregat: "La producció i el subministrament d'aigua
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potable per a l'abastament de poblacions per mitjà de la xarxa d'abastament
Ter-Llobregat, la qual es un servei públic d'interès de la Generalitat i, per tant,
de la seva competència, que comprèn, en tot cas, la regulació dels recursos
hídrics i l'adopció de determinacions per a la millor explotació en quantitat  i
qualitat,  la planificació, la redacció dels projectes, l'execució de les obres, la
gestió i l'explotació de les instal·lacions." 

En  aquest  context,  també  cal  destacar  la  responsabilitat  municipal  en
l'abastament d'aigua als seus ciutadans: des de la Constitució Espanyola fins a
la legislació especifica del Règim Local s'estableix I'obligació ineludible de les
municipalitats de garantir  als seus respectius veïnatges l'abastament d'aigua
potable i el sanejament, independentment del nombre d'habitants. 

Tanmateix,  el  nou  marc  legislatiu  establert  amb  la  Llei  de  simplificació  i
millorament de la regulació normativa aprovada pel Parlament de Catalunya, el
22  de  desembre  de  2011,  l'anomenada  Llei  Omnibús  va  facilitar  el
desmantellament  de  les institucions publiques d'aigua cabdals per  a  aquest
país. Atès que a les seves disposicions addicionals, per exemple, va determinar
la possibilitat de prestació indirecta del servei d'abastament mitjançant la xarxa
Ter-Llobregat, i va atorgar al Departament de Territori i Sostenibilitat la licitació i
I'adjudicació  dels  contractes  administratius  de  gestió  i  prestació  de  serveis
públics en matèria d'aigües de Catalunya, aprovats al Decret Legislatiu 3/2003
del 4 de novembre, i, a més, considera de manera indirecta com a ingressos de
la Generalitat de Catalunya els drets de naturalesa econòmica aconseguits per
l'explotació i la gestió de les instal·lacions que integren la xarxa Ter-Llobregat.
També  va  determinar  que  es  dissolgués  l'Ens  d'Abastament  d'Aigua  Ter-
Llobregat. El seu patrimoni incorporant-se el seu patrimoni a la Generalitat i es
va subrogar en la posició jurídica de l'Ens d'Abastament d'Aigua, pel que fa als
béns, els drets i les obligacions de qualsevol tipus de què sigui titular. 

Durant el procés de privatització d'ATL, 35 municipis varen aprovar una moció,
també proposada per Aigua es Vida, que acordava fer marxa enrere amb tot el
procés administratiu endegat per a la privatització d'ATL. Les diverses versions
de la moció alertaven sobre el següent: 

1.- L'accés a l'aigua potable i al sanejament com a dret humà. Atès que la
privatització de la gestió introdueix altres prioritats, alienes al bé comú, corn són
les mercantils, de negoci i de beneficis que l'allunyen, i fins hi tot s' oposen a la
preservació d'aquest dret bàsic. 

2.- EI cost de l'aigua en alta amb un substancial augment. Es va calcular
que a partir  del  sobrecost estimat amb una oscil·lació entre els 30 i  50 M€
anuals implicaria que la tarifa pogués multiplicar-se per 3, (un 300%). De fet,
nomes dos anys després d'endegar el  proces de privatització la tarifa havia
augmentat ja més d'un 100% 
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3.- EI patrimoni cornu dels ciutadans i ciutadanes, dels municipis i altres
entitats  locals.  ATL  disposa  d'un  complet  parc  d'instal·lacions  modernes  i
d'infraestructures  ben conservades  que suposen un actiu  aproximat  de  950
milions  d'euros  que  han  estat  pagades  amb  l'aportació  econòmica  de  la
ciutadania  a  través  dels  seus  impostos,  la  tarifa,  l'aportació  directa  dels
ajuntament  connectats,  el  cànon,  i  amb  aportacions  del  Fons  de  Cohesió
europeu 

4.- Les finances municipals negativament. Els municipis han fet aportacions
per a la connexió amb el sistema Ter-Llobregat i, per tant, són copropietaris de
les infraestructures. Cosa que innacceptablement s'obvia pretenent augmentar
el cost de l' aigua des del 150% fins al 300% . 

5.- La governança de l'aigua, doncs el paper de regulació que puguin exercir
els  municipis  o  la  Generalitat  sobre  els  serveis  bàsics  privatitzats  és  nul  o
extremadament complex. 

La moció també considerava que: 

1. No hi havia cap justificació tècnica. ATL pública subministrava anualment
un volum de 229 Hm3 amb un molt bon rendiment del 95,14%. El 2010 va ser
considerada la segona millor  empresa pública del  món per  la Global  Water
Awards. 

2. No hi havia cap justificació econòmica. ATL és una empresa perfectament
viable i solvent amb petites correccions al sistema tarifari. El dèficit d'explotació
que  va  assolir  en  alguns  exercicis,  i  que  es  va  utilitzar  per  tramitar  la
privatització  de  la  seva  gestió,  es  va  originar  en  bona  part  per  la  manca
d'actualització de les tarifes en Alta. 

No  hi  havia  cap  justificació  social.  L'externalització  d'ATL  no  estava  al
programa electoral  de  cap força  política  que donés suport  al  Govern  de la
Generalitat, ni tan sols del Parlament de Catalunya o de l'administració local. 

3.  No hi  havia  cap justificació  ambiental.  La  Directiva  Europea  Marc  de
l'Aigua exigeix als estats el bon estat de les masses d'aigua per al 2015. La
privatització  d'ATL ha suposat  un  major  risc  del  seu compliment  ja  que ha
suposat un increment de l'incompliment del bon estat ecològic de les masses
de l'aigua del Llobregat i en especial del Ter. 

Tot  i  aixi,  la  gestió  d'Aigües Ter-Llobregat  es  va  privatitzar.  La seva gestió
s'atorga a la multinacional ACCIONA mitjançant un procés administratiu. Una
gestió per part d'ACCIONA que han comportat a data de 6 de març de 2016
dues sentències del TSJC que l'anul·len, una en ferm del TSJ que referma les
mesures cautelars d'anul·lar l'adjudicació de la gestió a ACCIONA i un informe
demolidor  de  l'Oficina  Antifrau  de  Catalunya  que  conclou  demanant  a  la
Generalitat de Catalunya l'anul·lació d'aquest adjudicació. 
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Per tot aixo, 

Atès que la pràctica ha demostrat que la privatització d'ATL ha suposat un
augment de preus, efectes negatius sobre el bon estat ecològic de les masses
de l'aigua i incertesa laboral dels treballadors d'ATLL. 

Atès que  l'Assemblea  de  l'Organització  de  les  Nacions  Unides  el  2010  va
declarar l'accés universal a l'Aigua i el sanejament un Dret Humà fonamental
per a la Vida. 

Atès que  la  primera  Iniciativa  Ciutadana  Europea  que  va  aconseguir  el
requeriment de més d'un milió de signatures (1.884.790) va tractar sobre la
petició de legislar "El Dret Humà a l'Aigua i el Sanejament com a Dret Humà" i
considerar-lo un bé públic i no comercial. 

Atès que la plataforma ciutadana sociambiental  Aigua es Vida, avalada per
aquests fets i suports internacionals, aposta per una gestió pública transparent i
amb apoderament ciutadà. 

Atès que  aquest  consistori  considera  que la  gestió  no  mercantil  de  l'aigua
afavoreix  els  interessos dels  seus convilatans,  en el  sentit  que garanteix  la
mateixa qualitat a menor preu que l'aigua gestionada de manera privada, i per
tant, es una decisió d'interès públic ciutadà 

Atès que  a  dia  d'avui  continua  sense  estar  justificat  de  manera  tècnica,
econòmica, social ambiental la gestió privada d' ATL 

Atès que el  procés administratiu  ha estat  anul·lat  pel  TSJC mitjançant  una
interlocutòria i dues sentències i una sentència en ferm del TSJC que avalava
l'execució  de  mesures  cautelars  i,  per  tant  anul·lació  de  la  concessió,  i
finalment  un  informe  de  l'Oficina  Antifrau  de  Catalunya  que  insta  a  la
Generalitat de Catalunya a anul·lar la concessió d'ATL a ACCIONA,

el Grup Municipal SOM CALDES, a petició de la Plataforma Aigua  és Vida,
sol·licitem que al pròxim PIe de l'Ajuntament s'adoptin els següents acords,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

1.- Instar al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat a determinar
els sistemes d'abastament i sanejament d'aigua en Alta com a béns comuns i
com a un servei que atén un Dret Humà essencial per a la vida, per tant com a
estructures d'estat no objecte d'afany de lucre i, per tant, no privatitzables. 

2.- Instar al Govern de la Generalitat i al Departament de Territori i Sostenibilitat
a que retiri els seus recursos al TSJ contra les sentencies del TSJC d'anul.lar la
concessió de gestió a Acciona sobre ATL. 
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3.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Departament de Territori
i Sostenibilitat a la recuperació immediata de tot el que suposa la gestió del
sistema ATL i que torni a crear una empresa pública per a la seva gestió o que
resti integrada dins l' Agencia Catalana de l' Aigua de manera transitòria. 

4.- Que el Govern de la Generalitat de Catalunya i el Departament de Territori
instin  a  aquesta  nova  empresa  pública  a  la  creació  d'un  reglament  que
contempli  els  espais  necessaris  de  participació  ciutadana  que  facilitin  els
mecanismes imprescindibles  de transparència,  control  municipal  i  també de
control ciutadà. 

5.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Departament de Territori
a que emprin tots els recursos legals que estiguin al seu abast per a penalitzar
totes les irregularitats detectades per I'Oficina Antifrau de Catalunya. 

6.- Instar eI govern de Ia Generalitat a fer públic eI calendari de Ia recuperació
de la gestió pública d'ATL. 

7.-  Comunicar  per  escrit  aquest  acord  al  Departament  de  Territori  i
Sostenibilitat,  a  ATL  Concessionària  de  la  Generalitat  de  Catalunya  i  a  la
Plataforma Aigua es Vida.
 
8.- Publicitar aquest acord als mitjans de comunicació de titularitat municipal.»

8.3 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE SOM CALDES  AL
PLE DE L'AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI, FEM UN PAS CAP A
LA  INDEPENDÈNCIA,  SENSE  POR,  MOCIÓ  INSTANT  A  LA
DESOBEDIÈNCIA.

L’alcalde llegeix literalment la moció.

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

Pren la paraula la senyora Mata:
«Bon vespre a tothom, si us sembla bé faré una única intervenció per les dues
mocions que queden, ja que les dues s'emmarquen dins la campanya Sense
Por, i el tema evidentment està molt relacionat.
En aquests sentit nosaltres entenem que davant l'actual context polític de les
relacions entre Catalunya i Espanya, les vies de diàleg, si no ho estan ja, estan
pràcticament esgotades, creiem que a l'altra banda no tenim un interlocutor
obert al diàleg i al debat, per tant entenem que és hora de, com hem anat fent,
de seguir construint aquesta República Catalana que molts d'aquí compartim.

47



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

Per tant entenem que en aquest sentit és hora de deixar de supeditar-nos a les
decisions de les institucions espanyoles,  algunes d'elles al  nostre entendre,
carents de legitimitat democràtica.
Per tant, primer de tot, el que sí que volem és oferir el suport i recolzament a
tots aquells regidors i regidores que han estat citats o estant sent investigats
per haver aprovat la moció del 9 de novembre els seus ajuntaments. Moció que
també es va aprovar en aquest Ajuntament, i en aquest sentit, sí que emplacem
a tothom qui vulgui participar de la manifestació que hi ha convocada el 7 de
maig a Barcelona, com us deia dins la campanya Sense Por per donar aquest
recolzament als càrrecs electes que estan sent investigats.
En  segon  lloc,  i  com  diu  la  pròpia  moció,  emplacem  als  ajuntaments  a
desatendre les peticions d'informació al respecte, instem també a desatendre
els requeriments que arribin per part de l'Audiència Nacional.
Entenem que s'obre un escenari complex, amb molts interrogants, crec que per
part de tots. Som conscients que aquesta situació pot donar lloc i està donant
lloc a una inseguretat jurídica, però entenem que si l'objectiu final és crear el
nostre propi ordenament jurídic, com és voluntat nostre derivada de la voluntat
popular dels resultats que va haver-hi el setembre, entenem que haurem de
començar desobeint aquest ordenament jurídic, el qual fins ara estem obeint,
per una imposició que fins ara estem seguint.
Creiem que és el  moment,  creiem que tenim la força i  que és una decisió
políticament  correcta,  a  tirar  endavant  per  la  construcció  de  la  República
Catalana, gràcies.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, per Esquerra Republicana faré jo mateix el posicionament, nosaltres
sempre hem dit que obeirem al poble de Catalunya, a la voluntat majoritària del
poble  de  Catalunya  i  en  aquest  cas  la  voluntat  majoritària  expressada
lliurement, democràticament i amb una elevada participació el 27 de setembre,
va  donar  lloc  a  una  majoria  parlamentària  independentista  i  per  tant  a  un
mandat democràtic que el govern del nostre País està seguint per assolir la
independència,  per  assolir  la  República  Catalana.  Nosaltres,  el  govern
municipal creu que el govern de la Generalitat ha de poder treballar fermament,
però també des de la discreció per aplicar el full  de ruta amb el qual estem
compromesos envers la ciutadania i envers aquesta majoria parlamentària a
favor de la independència, un full de ruta que estableix clarament determinades
accions,  la  creació de determinats  organismes,  l'aprovació  de determinades
Lleis que en el seu moment possibilitaran la consecució d'aquest objectiu últim
que és la independència del nostre País.
Però  creiem que  en  aquests  moments  l'estratègia  que  vostès  proposen  de
desobediència oberta, en aquests moments no és l'adequada, no la compartim,
i per tant votarem en contra d'aquesta moció.
Passo la paraula al següent grup, Convergència.»
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Pren la paraula el senyor Coral:
«Bé, gràcies, aquesta moció el que fa és ratificar el mandat democràtic que va
sortir de les urnes, també ratifica la ferma voluntat de seguir portant a terme les
actuacions  necessàries  per  assolir  la  independència  de  Catalunya,  també
reitera  els  objectius  coneguts  de  la  moció  de  la  declaració  del  9N,  també
mostra al màxim suport als ajuntaments investigats,  aquest n'és un i aquest
grup, els regidors que el formen també, perquè som càrrecs electes que vam
votar a favor d'aquella moció. 
La moció també parla i  insta al  govern que elabori  i  presenti  l'estat  i  el  pla
d'execució de totes les mesures per tal de complir amb tots els annexos, més
en la basant social de la declaració del 9N.
Tots  aquests  punts  nosaltres  a  la  moció  els  compartim  plenament,  també
reflexionar sobre els 948 municipis que hi ha a Catalunya i que 400 d'ells estan
investigats en aquest moment, 106 estan investigats per sobirania fiscal, 56 per
haver pagat una quota anual a l'Associació de Municipis per la Independència,
47 municipis estan investigats per declarar-se Territori Català Lliure i Sobirà, 1
per  haver  cedit  un  local  a  l'AMI,  un  altre  ajuntament  està  investigat  per  la
contractació de trens l'11 de setembre. 
Bé, creiem que podem compartir molt bona part de tot el que es diu en aquesta
moció, i  el que passa és que hi ha un punt 3 i un punt 4 on el redactat no
s'ajusta al que creiem que és l'estratègia del govern de la Generalitat en aquest
moment i per tant us demanaríem que el modifiquéssiu una mica i per tant hi
podríem votar a favor, si no haurem de votar en contra, gràcies.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, següents grups, pel grup dels Socialistes, senyor Ortega.»

Pren la paraula el senyor Ortega:
«Gràcies de nou senyor alcalde, bé nosaltres, el  nostre grup no entrarem a
valorar el contingut d'aquesta moció, perquè només amb el títol ja no estem a
favor, no? No estem per la desobediència i molt menys per fer un pas cap a la
independència,  la  nostra  postura  és  prou  coneguda  i  no  és  favorable  a  la
independència,  per  tant  el  nostre  vot  serà  contrari  a  l'aprovació  d'aquesta
moció, gràcies.»

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

Pren la paraula el senyor Martínez Boluda:
«Sí,  breument,  bàsicament  no  estem  per  la  desobediència.  Vull  dir  que  el
nostre vot serà contrari, tant aquesta com a la propera moció, gràcies.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, finalment, senyora Romano.»
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Pren la paraula la senyora Romano:
«Moltes gràcies, bé, tant en aquesta moció com en la següent, és evident que
el nostre vot serà contrari, no som favorables ni al títol de les mocions, i bé,
avui queda ben palesa a la platea de la Sala de Plens que hi ha molts temes a
Caldes de Montbui molt importants i que afecten a la ciutadania directament,
per anar aprovant mocions sobre la desobediència i la independència. Moltes
gràcies.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Hi ha una petició adreçada al grup proposant, voleu intervenir?»

Pren la paraula la senyora Mata:
«Bé,  intervinc  per  dir  que  gràcies  per  les  aportacions,  però  no,  tampoc  la
modificarem.  Ens  mantenim  en  el  nostre  posicionament  ferm  i  seguirem
endavant.»

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

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per  majoria absoluta dels presents
[15 vots en contra dels membres dels grups municipals d’ERC (9);  de CiU (2);
del PSC (2); d'UP CALDES (1) i del PPC (1); i 2 vots a favor de SOM CALDES
(2);], ACORDA NO aprovar la moció, essent aquesta la següent:

               
«EI passat 9 de novembre, el Parlament de Catalunya va aprovar la Resolució
1/XI  sobre  I'inici  del  procés  polític  a  Catalunya  com  a  conseqüència  dels
resultats electorals del 27 de setembre de 2015. Per donar suport a aquesta
Resolució,  el  món  local  de  Catalunya  (ajuntaments,  consells  comarcals  i
diputacions)  ha  anat  aprovant  una  moció  que,  a  hores  d'ara,  ja  ha  estat
secundada per 280 institucions de representació local a través dels seus plens.
Una manifestació política, una expressió plenament legítima.  EI món local és
sobirà i ha de poder expressar-se amb llibertat.
 
Arran  d'aquests  acords,  l'Estat  espanyol  i  determinats  àmbits  judicials,
clarament  polititzats,  han  iniciat  una  persecució  indigna  contra  ajuntaments
catalans i els seus regidors i regidores. A més, l’Audiència Nacional ha obert
una  causa  general,  per  investigar  l'Associació  de  Municipis  per  la
Independència,  l'Associació  Catalana  de  Municipis  i  l'Assemblea  Nacional
Catalana. 

L'obstinació de la Fiscalia per judicialitzar el procés independentista intentant
obrir vies per atemorir, a traves de I'amenaça d'un procés judicial, als regidors i
regidores dels nostres Ajuntaments s'ha vist  emparada pel  Magistrat  Ismael
Moreno  del  Jutjat  Central  d'lnstrucció  2  de  Madrid  amb  I'excusa  de  les
resolucions  aprovades  en  suport  a  la  Resolució  del  9N  del  Parlament  de
Catalunya. 
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Així, tal i com hem vist en les darreres setmanes, mentre que altres magistrats,
com De la Mata, han optat per considerar que de cap manera podia considerar-
se com a constitutiu dels delictes de sedició o rebel·lió els actes de suport a la
Resolució  del  Parlament  per  part  dels  regidors  amb  arguments  tant
contundents com que la mateixa fiscalia no havia denunciat als parlamentaris
promotors de la Resolució del 9N, el Magistrat Ismael Moreno, -cèlebre pel cas
dels «titiriteros)}-, no només manté oberts tres procediments concrets contra
els Ajuntaments de Vic, Girona i Deltebre sobre les mocions de suport al 9N
sinó que, a més, és el responsable d'una ordre genèrica als Cossos i Forces de
Seguretat de l'Estat per tal que es dirigeixin als Ajuntaments del país que han
aprovat mocions de suport per tal que Ii aportin tota mena d'informació. 

Cal doncs que el poble i les institucions catalanes deixem de supeditar-nos a
les decisions de les institucions espanyoles, en particular a les decisions del
Tribunal  Constitucional,  carent  ja  de  legimititat  democràtica.  Cal  exercir  la
desobediència: per fer una truita, caldrà trencar els ous.

En consonància al que s'exposa al punt vuitè de la citada Declaració i davant
de  tot  aquest  escenari  de  persecució  indigna,  el  grup  municipal  de  SOM
CALDES-CUPPOBLE ACTIU  proposa  al  Ple  de  l'Ajuntament  de  Caldes  de
Montbui l'adopció dels següents ACORDS:

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament NO acorda:

Primer.- Manifestar que el Ple d'aquest ajuntament està sotmès, exclusivament,
a la voluntat popular emanada de la ciutadania i que, per tant, si aquesta es
troba  en  contradicció  a  les  ordres  dictades  per  tribunals  espanyols
democràticament deslegitimats, aquest Pie no col·laborarà amb aquestes en la
persecució  de  persones  escollides  democràticament  per  exercir  les  seves
obligacions i que, per tant, no respondrà als requeriments rebuts. 

Segon.- Donar ple suport a les persones que, a causa d'aquests requeriments 
puguin ser encausades o citades a declarar per part de l’Audiència Nacional.
 
Tercer.- Exigir doncs al cos deIs Mossos d'Esquadra i a la Conselleria d'interior
que desatenguin les ordres de la mateixa Audiència ja que aquestes tenen com
a objectiu trobar les excuses per poder imputar a regidors i regidores, alcaldes
alcaldesses per haver dut a terme la seva funció de representació popular.
 
Quart.- Emplaçar a la resta d'Ajuntaments requerits a desatendre les peticions
d’informació que estan arribant per part dels Mossos d'Esquadra i, al mateix
temps, exigim al  Conseller  d'interior,  Sr.  Jordi  Jané, que ordeni  als Mossos
d'Esquadra  que  deixin  de  dirigir-se  als  Ajuntaments  i  s'abstinguin  d'obeir
qualsevol altre requeriment que els arribi per part de l’Audiència Nacional en
relació a la criminalització de I'activitat democràtica dels nostres ajuntaments.
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Cinque.-  Comunicar  l’adopció d'aquests  acords a  les  entitats  municipalistes
(AMI, ACM i FMC), al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de
Catalunya, i als governs de I'estat espanyol i francès.»

8.4 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE SOM CALDES  AL
PLE  DE  L'AJUNTAMENT  DE  CALDES  DE  MONTBUI  DE  SUPORT  ALS
AJUNTAMENTS INVESTIGATS PER L'AUDIÈNCIA NACIONAL I AL DRET A
DECIDIR, MOCIÓ SOLIDÀRIA I PEL DRET A DECIDIR.

L’alcalde llegeix literalment la moció.

Pren la paraula el senyor alcalde: 
«Passo la paraula al grup proposant, Som Caldes, sí, ja heu intervingut abans,
com vulgueu, molt bé.
Per Esquerra Republicana dir que estem absolutament d'acord amb el que diu
aquesta moció i amb el que proposa aquesta moció. Estem davant d'uns fets
molt greus i és que s'està intentant judicialitzar el posicionament polític de les
institucions del nostre país i de molts ajuntaments, entre els quals el nostre,
perquè el  nostre Ajuntament  també està sent  investigat,  en aquest  cas per
l'Audiència Nacional per haver aprovat d'una manera molt majoritària la moció
de  suport  a  la  declaració  del  9  de  novembre.  Un  estat  que  persegueix
institucions per emetre posicionaments polítics és un estat que no passa cap
test de la democràcia i per tant absolutament a favor de donar suport a aquelles
persones, a aquelles institucions que estem sent investigades per haver-nos
posicionat  a  favor  en definitiva  de la  majoria  parlamentària  i  per  tant  de la
majoria democràtica d'aquest país i absolutament en contra de l'estratègia de
l'estat  Espanyol  que és finalment  una estratègia que va  en contra de drets
fonamentals com és per exemple el dret a la llibertat d'expressió.
Per Convergència, senyora Dalmau.»

Pren la paraula la senyora Dalmau:
«Gràcies, bé, molt breument el nostre vot en aquest cas serà favorable, i com
bé acaba de dir el senyor alcalde, aquest és un dels ajuntaments investigats i el
nostre grup municipal en aquest cas va donar suport al govern. Ja sabem de la
persecució  judicial  de  l'estat  Espanyol  i  per  descomptat  votem  a  favor  de
defensar els nostres drets com a poble, gràcies.»

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

52



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

Pren la paraula la senyora Millán:
«Sí,  nosaltres  ens  hem  posicionat  sempre  a  favor  del  dret  a  decidir  i  ho
seguirem fent, som així en el nostre cas, i en aquest cas,  però també estem
una mica cansats que es judicialitzi la política i es polititzi la justícia com un peix
que es mossega la cua i anem perseguint els dos sectors, i en el fons la gent
que fa política no es dedica a fer política i  la gent que fa justícia no s'està
acabant  de  dedicar  del  tot  a  fer  justícia,  no?  Aleshores  nosaltres  ens
abstindrem, perquè hi ha parts de la moció a les quals no hi estem d'acord, no
ens  estem  abstenint  al  dret  a  decidir,  sinó  a  parts  de  la  moció,  i  també
considerem que creiem que aquesta moció té un caire que ja s'ha tractat en
moltes altres mocions que ja han passat per aquest plenari, i que estem tocant
un tema que és ja no només el fet de la declaració del 9 de novembre, sinó de
com a afectat el 9 de novembre i que seguim tractant com ha afectat el 9 de
novembre  per  enèsima  vegada  en  el  ple.  Nosaltres  ens  abstindrem,  però
considerem que hi ha temàtiques molt més importants i que afecten molt més el
nostre municipi i en les quals no ens posicionat encara, que tractar.»

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

Pren la paraula el senyor Martínez Boluda:
«Sí,  nosaltres  també en aquest  punt  ens  abstendrem,  hi  ha  qüestions  que
evidentment com el  dret  a  decidir  que són, entenem que són absolutament
defensables, i que per tant qualsevol acte que vagi en contra de les opinions
del dret a decidir considerem que és execrable, sobretot si es judicialitza, però
hi ha molts punts de la moció que no estem d'acord i per tant ens abstindrem.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies senyora Romano? No?  Doncs passem a la votació.» 

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per  majoria absoluta dels presents
[13 vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); de SOM
CALDES (2); de CiU (2); 3 abstencions del PSC (2) i d'UP CALDES (1); i 1 vot
en contra del PPC (1)], ACORDA aprovar la moció, essent aquesta la següent:

            
«EI  dret a l’autodeterminació dels pobles és un dret fonamental reconegut pel
Dret  Internacional  en  diversos  tractats.  Prenent  com  exemple  el  Pacte
Internacional deIs Drets Civils i  Polítics de les Nacions Unides, ratificat pels
estats francès i espanyol, que en I'article 1 proclama: «Tots els pobles tenen
dret a l’autodeterminació. En virtut d'aquest dret determinen lliurement el seu
estatus polític i procuren també pel seu desenvolupament, econòmic, social i
cultural». Les diverses nacions de l'Estat doncs són dipositàries d'aquest dret ja
que es troben constituïdes com a pobles i per tant com a subjecte indiscutible
de dret. 
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Per aquest motiu el poble de Catalunya s'ha manifestat de manera massiva
els  darrers  anys  i  el  Parlament  de  Catalunya  ha  expressat,  en  diverses
ocasions, i de forma majoritària, el reconeixement del dret a I'autodeterminació
dels pobles així com la voluntat de recolzar I'exercici del dret a decidir. A més
a més, el poble de Catalunya, mitjançant l’aprovació al seu Parlament de la
resolució  5/X  del 23 de gener del 2013 es va reconèixer a si mateix com a
subjecte de caràcter polític i jurídic sobirà. 

En aquest ordre de coses i recollint així la voluntat popular democràticament
expressada, el passat 9 de novembre, el Parlament de Catalunya va aprovar
la  Resolució  1/XI  sobre  I'inici  del  procés  polític  a  Catalunya  com  a
conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre de 2015. Per donar
suport a aquesta Resolució, el món local de Catalunya (ajuntaments, consells
comarcals i diputacions) ha anat aprovant una moció que, a hores d'ara, ja ha
estat secundada per 280 institucions de representació local a traves dels seus
plens. Una manifestació política, una expressió plenament legítima.  EI món
local es sobirà i ha de poder expressar-se amb llibertat. 

Arran  d'aquests  acords,  l'Estat  espanyol  i  determinats  àmbits  judicials,
clarament  polititzats,  han  iniciat  una  persecució  indigna  contra  ajuntaments
catalans i els seus regidors i regidores. A més, l’Audiència Nacional ha obert
una  causa  general,  per  investigar  l’Associació  de  Municipis  per  la
Independència,  l’Associació  Catalana  de  Municipis  i  l'Assemblea  Nacional
Catalana.

L’obstinació de la Fiscalia per judicialitzar el procés independentista intentant
obrir vies per atemorir, a traves de l’amenaça d'un procés judicial, als regidors i
regidores dels  nostres Ajuntaments s'ha vist  emparada pel  Magistrat  Ismael
Moreno  del  Jutjat  Central  d’Instrucció  2  de  Madrid  amb  I'excusa  de  les
resolucions  aprovades  en  suport  a  la  Resolució  del  9N  del  Parlament  de
Catalunya.

Així, tal i com hem vist en les darreres setmanes, mentre que altres magistrats,
com  De  la  Mata,  han  optat  per  considerar  que  de  cap  manera  podia
considerar-se com a constitutiu dels delictes de sedició o rebel·lió els actes de
suport a la Resolució del Parlament per part dels regidors amb arguments tant
contundents com que la mateixa fiscalia no havia denunciat als parlamentaris
promotors de la Resolució del 9N, el Magistrat Ismael Moreno, -cèlebre pel cas
dels «titiriteros»-, no només manté oberts tres procediments concrets contra
els Ajuntaments de Vic, Girona i Deltebre sobre les mocions de suport al 9N
sinó que, a més, és el responsable d'una ordre genèrica als Cossos i Forces
de Seguretat de l'Estat per tal que es dirigeixin als Ajuntaments del país que
han aprovat mocions de suport per tal que Ii aportin tota mena d'informació. 

En  relació  als  antecedents  exposats  el  grup  municipal  de  SOM  CALDES
proposa al Ple l'adopció deIs següents ACORDS: 
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En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer.-  Mostrar  el  rebuig  de  l'Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui  als
requeriments enviats per ordre de l’Audiència Nacional espanyola a gairebé
tres-cents ajuntaments catalans per haver aprovat una moció de suport a la
Declaració 1/XI del Parlament de Catalunya. 

Segon.- Donar ple suport a les persones que, a causa d'aquests requeriments
puguin ser encausades o citades a declarar per part de l’Audiència Nacional,
recordant el dret fonamental a la Iliure expressió. 

Tercer.-  Declarar,  una  vegada  més,  que  el  dret  a  l'autodeterminació  és  un
exercici eminentment cívic i democràtic que ha de ser reclamat i defensat des
de  totes  les  institucions  que  emanen  de  la  voluntat  popular  i,  molt
particularment, des dels ajuntaments entesos com l'administració més propera
a la ciutadania. 

Quart.-  Així  mateix,  recolzar  les mobilitzacions que es convoquin per  donar
suport a les persones encausades i als ajuntaments requerits i cridar a tots els.
veïns i veïnes de Caldes de Montbui a participar-hi.

Cinquè.- Comunicar l'adopció d'aquests acords a les entitats municipalistes de
Caldes de Montbui, al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de
Catalunya i als governs de I'estat espanyol i francès.»

9. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Qui en té? Comencem doncs per la senyora Millán.»

Pren la paraula la senyora Millán:
«Tenim diferents precs i preguntes, una d'elles és sobra el fet de quan es va fer
la remodelació de Can Rius, el pont que anava de la zona que és el passeig de
Can Rius cap a la zona de Can mas Palet es va enderrocar, teòricament el
govern va prendre el compromís de tornar al pont hi havia unes petites parts de
ciment que es van construir el 96 quan es va destruir l'anterior construcció, amb
un acord que hi havia entre l'Ajuntament i la família, aleshores volem saber què
en passarà d'aquest accés de la zona rural  a la zona urbana, més que res
perquè avui en dia doncs dies com avui que ha plogut, aquesta gent no pot
passar adequadament cap a casa seva i no només la gent que viu a la zona
rural, sinó també tota la gent que vulgui tenir accés a aquesta zona, no? I era
una mica saber com està el tema d'aquest compromís i si ha de ser possible
com a prec el fet que es solucionés abans possible, no?
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També ens arriba una consulta d'unes veïnes que és el fet d'una plaça, una
petita placeta, un petit espai que hi ha al carrer Fontcuberta més o menys a
l'alçada del número 108 que, la situació és que teòricament hi ha una placa que
indica  que  allò  és  una  plaça  privada,  però  té  un  enllumenat  públic  i  és  la
brigada qui ho neteja, aleshores, saber quina és la situació d'aquella plaça i si
és  pública  o  privada  i  en  aquest  cas  si  és  privada  realment,  per  què  la
il·luminem i la netegem des de l'ens públic?
Sobre els refugiats és el fet que l'última notificació que hi ha és la repartició de
refugiats institucionals que es farà, només els municipis que hagin acreditat
disposar de mitjans i habitatges per acollir-los es tindran en compte, i aleshores
saber  si  Caldes  ha  fet  aquesta  acreditació  de  mitjans  i  habitatges  a  les
institucions per  poder  fer  de  ciutat  acollidora,  si  realment  ho  som i  així  ho
volem.
I l'últim prec que fem és el fet de que ja que el 17 de maig, perquè nosaltres sí
que presentarem una moció sobre qüestions de LGTBI el proper mes, perquè
aquest mes hem considerat que ja hi havia masses mocions a tractar, doncs el
prec és que es pengi la bandera de l'Arc iris que representa el col·lectiu LGTBI
el proper 17 de maig que és el dia contra la LGTBI fòbia.»

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

Pren la paraula el senyor Ortega:
«Bé, és una pregunta referent a que aquesta setmana hem vist que s'ha tallat
el trànsit a Pi i Margall per les obres del pas de vianants de la plaça de l'Àngel,
és si s'ha hagut de canviar per defecte de fabricació, com és que ho està fent la
brigada?  Si no és el cas que sigui un defecte de construcció, perquè ho està
fent la brigada? Gràcies.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, hi havia més paraules demanades? Senyora Mata.»

Pren la paraula la senyora Mata:
«Bon  vespre  de  nou,  nosaltres,  aquesta  intervenció  va  sobretot  encarada,
comencem  a  veure  que  és  una  dinàmica  habitual  i  la  veritat  és  que  ens
comença a preocupar. El cas és que a la darrera Informativa se'ns va informar
de la inclusió de tres punts d'urgència a l'ordre del dia, dos d'aquests inclosos
en el plenari, un que s'ha retirat. Primer de tot que jo crec que la urgència o si
més  no  la  lectura  que  en  fem  nosaltres,  no  quedava  prou  argumentada,
evidentment quan abans es facin les coses i es resolguin, molt millor, però això
no és urgència. Vull dir, incloure uns punts d'urgència és perquè finalitza un
termini,  o  perquè  són  urgents,  no  perquè  quan  abans  s'acabin  millor,
evidentment qualsevol cosa quan abans s'acabi millor.
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Però bé,  s'inclouen,  llavors  en el  transcurs d'una setmana,  jo  personalment
desconec el motiu, però es retira de l'ordre del dia les bases de la licitació de
l'obra de l'aparcament de les Hortes de Baix, les mateixes bases que en el seu
moment, l'any 2015 precisament també es van incloure d'urgència a l'aprovació
del projecte de l'aparcament, perquè si l'aprovació d'aquestes bases de licitació
es feia abans del 31 de desembre de 2015 es podia gaudir d'una subvenció de
170.000, 176.000, ara no recordo ben bé quantitats. Clar, ara ens trobem a
finals d'abril que s'inclou d'urgència aquestes bases de licitació, però que es
treuen  del  plenari,  no  sé  si  pel  proper  mes?  Què  ha  passat  amb  aquella
subvenció? Bé, una mica si ens podeu aclarir aquesta situació, gràcies.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies,  més  preguntes  per  aquesta  banda?  No?  Doncs  passem a  l'altra
banda, senyor Boluda.»

Pren la paraula el senyor Martínez Boluda:
«Bona  nit,  les  vaig  formular  per  escrit  i  són  dos  qüestions  de  tema  de
comunicacions bàsicament amb Can Valls i Torre Negrell; la primera és: alguns
veïns d'aquestes urbanitzacions ens han comentat la dificultat que tenen per
accedir al bus exprés. Vull dir, realment han d'anar cap a Caldes i tornar, això
és un problema. I després un altre problema que tenen, sobretot els caps de
setmana el fet que a Can Valls no hi hagi comunicació mitjançant autobús i per
tant, sobretot la gent d'edat, tenen aquest problema, no sé si s'ha fet alguna, sé
que en alguns punts s'està treballant, a veure com estan, gràcies.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, hi ha més preguntes? No? Doncs passem a les respostes, passaré
primer la paraula al regidor Jaume Mauri que té una urgència i ha de deixar el
ple.  Hi  havia  dues  preguntes  que  afecten  les  seves  àrees,  Can  Valls  i  la
pregunta relativa a les obres de la Plaça de l'Àngel, no?»

Pren la paraula el senyor Mauri:  
«I Fontcuberta i passarel·la de Can Mas Palet.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Doncs, quatre.»

Pren la paraula el senyor Mauri:
«Cinc. La passarel·la de Can Mas Palet vols dir aquella que vam fer amb unes
pedres quan vam arreglar la Riera de Caldes, quan la vam netejar i això, tenim
un problema amb allò i allà s'han fet en la història ponts, s'han fet coses i quan
hi ha hagut riuades s'ho ha endut. Els tècnics que ens van fer aquest projecte
de neteja de la Riera i recuperació de les espècies autòctones només ens van
recomanar  fer  lo  de  la  passarel·la  aquesta  passera,  ens  va  durar  ben  poc
també i francament estem a veure quina és la solució per poder passar cap allà
perquè s'han provat moltes coses i totes han anat malament. 
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Entenem que pels que viuen per la banda de Can Mas Palet i aquell sector, el
camí més curt és aquest, quan la riera no baixa plena d'aigua doncs es pot
passar, però també hi ha un pas per la zona de les Cremades, es dóna més
volta, però no es queden incomunicats i és un pas segur amb trànsit rodat, etc.
Francament no hi ha més resposta que et pugui donar sobre això, perquè tot el
que hem provat ha anat malament.
El  tema de la  placeta  de dins  de Fontcuberta,  108 has dit,  no? Ho miraré
perquè no em faig a la idea ara, ho miraré i et respondré, d'acord?
La Plaça de l'Àngel, està en garantia, l'obra es va acabar el setembre d'aquest
any passat  i  hi  ha hagut  un problema de construcció.  Vam fer  reunions,  el
constructor tira les culpes al subministrador del material, el subministrador del
material  diu  que tot  està  aprovat,  el  director  d'obra diu  que teòricament  ha
seguit  totes  les  indicacions  del  subministrador  perquè les  coses funcionin  i
tinguin la resposta que han estat testat i provades acceptat per l'empresa.
Bé, el que hem fet ha estat abans d'esperar que les discussions entre les parts
ens  allargui  el  tema,  la  reparació  sigui  més  llarga,  perquè  entenem  que
aquestes  peses  que  han  posat,  s'han  enfonsat  algunes,  no,  i  quan  una
d'aquestes  s'enfonsa,  les  del  costat  queden com sueltes  i  com més temps
passa, més peses es mouen, d'acord? És com un efecte de xarxa de dominó,
per tant havíem d'actuar ràpidament, perquè allò no es deteriorés més, hem
actuat amb recursos propis de la brigada de l'Ajuntament de Caldes perquè
entenem que la  seguretat  viària  i  que  el  bon estat  del  ferm és  el  primer  i
després les responsabilitats ja les trobarem, com les trobarem? Hem agafat
mostres de ciments, de formigó i de peces i les hem portat a un laboratori i el
laboratori ens donarà les proves i els resultats de resistències, si el ciment ha
sigut  el  bo  o  no?  Un  cop  tinguem  això  sobre  la  taula,  demanarem
responsabilitats i si cal indemnitzacions també, d'acord? 
El tema del bus exprés, l'E9, hem parlat amb els operadors i també hem parlat
amb Jordi Fullia que és el Cap de Servei Territorial de Transports de Barcelona,
li hem enviat una carta explicant-li això, la seva resposta és que l'E9 és exprés i
que com menys parades pari més expres és. Si l'E9 para a totes les parades
de tots els ciutadans que demanen que pari en aquella parada perquè li queda
més al costat de casa seva, ja no serà un exprés sinó que serà una línia regular
com les demés. Entenem que la única dificultat que tenen és amb l'E9 però
totes les altres línies sí que hi paren. Entenc que té certa lògica que l'exprés
pari en poques parades, a Palau de Plegamans tampoc para a totes, para en
les que realment han detectat que hi ha molta gent i són de sis o set parades
que té, em sembla que para en tres, m'han dit. 
El bus urbà de cap de setmana per les urbanitzacions de la mateixa zona, el
2009 es va retirar el  bus urbà dels caps de setmana ja fa tres legislatures,
quatre  disculpeu,  i  es  va  fer  perquè  no  funcionava.  Què  m'ha  explicat
l'operador? M'ha dit, els caps de setmana la gent gran, podem parlar d'aquesta
casuística, doncs ja està acompanyada amb altres familiars que tenen cotxe i
tenen més possibilitat de moure's i els caps de setmana veien els busos que
anaven sols, anaven buits i fa molt de mal haver de pagar busos que van buits,
en canvi els usuaris que té de dilluns a divendres aquestes urbanitzacions, són
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estudiants, són gent que va a comprar, són gent que va a la feina, per agafar
l'autobús a la central i sí que hi ha un ús del dia a dia; i els caps de setmana no
ens ha funcionat, i bé aquestes són les explicacions, gràcies.»

El senyor Jaume Mauri Sala, regidor del grup municipal d'ERC, s'absenta de la
sessió plenària, essent les 21:24 hores.

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Molt bé, gràcies, hi havia una pregunta sobre habitatge, passo la paraula a la
regidora Pilar Aznar.»

Pren la paraula la senyora Aznar:
«Hola, en resposta al tema dels habitatges pel que fa a l'acollida de refugiats,
explicaré diverses informacions. Aquest dimarts  precisament hem estat  amb
contacte amb la Generalitat i el Consell Comarcal, van fer una reunió, se'ns ha
comentat, tan des de la Generalitat com des de Creu Roja que és la primera
acollidora perquè hi ha una estada de sis mesos prèviament a que arribin als
municipis, se'ns ha comentat que ha d'haver-hi total normalitat pel que fa al
lloguer de pisos, o sigui, són persones que venen amb uns recursos econòmics
i que quan arribin aquí, llogarem un pis per ells, els acompanyarem, l'entitat en
aquest cas serà Creu Roja.
Nosaltres  també tenim una  taula  que  s'ha  conformat  amb diversos  agents,
l'Ajuntament està cooperació, hi ha entitats, Caritas, Creu Roja, hi ha diverses
entitats de caràcter social, farem l'acompanyament, però ha de ser una cosa
amb total normalitat, els pisos de lloguer social ara mateix no en tenim, estan
ocupats,  en  tenim però  estan ocupats,  i  en  el  moment  que arribin  aquests
refugiats es llogarà un pis amb els recursos que ells portin i amb l'aval de Creu
Roja.
També dir que des d'integració estem en contacte directe amb la Generalitat,
estem  seguint  contínuament  qualsevol  canvi  que  pugui  haver-hi,  qualsevol
noticia nova per dir-ho així, s'han repartit unes fitxes explicant els recursos que
tenim des de l'Ajuntament, des de la població i aquestes fitxes s'han retornat a
la Generalitat i estem a l'espera, estem preparats, crec que estem preparats.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Molt bé, gràcies, hi havia una petició de penjar al balcó de l'Ajuntament la
bandera  del  moviment  LGTB el  dia  17  de  maig,  no  hi  ha  inconvenient,  la
penjarem.  Després hi  havia  una pregunta  sobre  els  punts  d'urgència  de  la
Informativa i per què no hi ha entrat un punt finalment en el Ple?
A la Informativa vam presentar tres punts d'urgència perquè el dia que es feia
la convocatòria, que és el dilluns previ al dijous que es fa la Informativa, els tres
expedients des d'un punt de vista tècnic no estaven encara complerts, llavors tu
no pots fer la convocatòria, posar-hi punts que no tenen l'expedient acabat. Et
queda un recurs que és el  dia de la  Informativa  dir:  senyors  i  senyores,  el
dilluns  no  estava  acabat  l'expedient,  avui  ho  està,  entrem per  urgència  en
l'ordre  del  dia  de  la  Informativa  l'expedient.  Entenc que és  un procediment
absolutament contemplat en el ROM i a mi em sembla que vàlid. 
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D'aquests tres punts, dos han entrat en l'ordre del dia i han estat ja debatuts i
votats, i un no, perquè es va considerar que en relació amb la qüestió, amb el
tràmit  de  l'obra  de  l'aparcament  i  la  nova  plaça  del  Sindicat,  primer  calia
aprovar la relació de drets i béns afectats que és el que hem fet avui i després
el següent pas serà encarregar la redacció del plec de clàusules que després
donarà lloc a la licitació, per tant tot això és un procediment i s'ha de fer pas per
pas, aquesta és l'explicació.
I em sembla que ja ho hem contestat tot, per tant tancaríem el ple aquí.»  

L’alcalde aixeca la sessió a les 21 hores i 28 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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