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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió

Núm.:  6 / 2016
Caràcter: Ordinari 
Data: 26 de maig 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 28 d'abril de 2016.

2.  Desestimar  la  sol·licitud  formulada  pel  senyor  F.M.B.  de  suspendre
qualsevol  acte  d'execució  del  projecte  d'obra  ordinària  anomenat
“Aparcament a les Hortes de Baix i urbanització de la plaça del Sindicat.
Fase I”. Expedient núm. TP202-2011-000007 de Serveis Territorials.

3. Iniciar l’expedient de contractació de l’obra “Aparcament a les Hortes
de Baix i urbanització de la plaça del Sindicat. Fase I”, per procediment
obert  i  tramitació  ordinària. Expedient  núm.  TC104-2015-000063,  de
Serveis Territorials. 

4.  Designar  la  comissió d'estudi  encarregada de redactar  el  text  de la
memòria per tal d'establir el servei d'aparcament públic a de Caldes de
Montbui. Expedient núm. TC701-2016-000032  de Serveis Territorials.

5.  Designar  la  comissió d'estudi  encarregada de redactar  el  text  de la
memòria  per  tal  d'establir  el  servei  de  recollida  de  deixalles,  de  les
fraccions  resta,  orgànica,  mobles,  fibrociment  i  altres de  Caldes  de
Montbui. Expedient núm. TC701-2016-000031 de Serveis Territorials.

6. Aprovar la verificació del Text refós de la modificació puntual del Pla
d'ordenació  urbanístic  municipal  de  Caldes  de  Montbui,  referent  al
Polígon  d'Actuació  PA-11,  Teneria  Riba,  i  al  Polígon  d'Actuació  PA-27,
Sandvik. Expedient núm. TP202-2014-000019, de Serveis Territorials.

7.  Aprovar  inicialment  la  relació  de  béns i  drets  afectats,  i  aprovar  el
contingut  del  conveni  per  l'expropiació  de  la  finca  cadastral
2588213DG3028G0001FP  (dipòsit  regulador  d'aigua  potable).  Expedient
núm. TC601-2015-000032, de Serveis Territorials.

8.  Aprovar  la  proposta  del  nou  quadre  econòmic  i  financer  del  Pla
d'Intervenció Integral del Nucli històric de Caldes de Montbui. Expedient
núm. TB301-2014-00005, de Serveis Territorials.

9. Aprovar el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM).
Expedient núm. CEGD2016010 de la Policia Local.

10.  Aprovar  l'adhesió  de  l'Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui  a  la
Declaració  Universal  dels  Arxius  de  la  UNESCO.  Expedient  núm.
SGGE_X632-2016-0002, de Serveis Generals.
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11. Aprovar inicialment les bases per la beca de recerca històrica local de
l'Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui  2016-2017.  Expedient  núm.
SGGE_X632_2016_0001, de Serveis Generals.

12.  Iniciar  el  procediment  de  regularització  d’obligacions  pendents  de
pagament de l’any 2010 i anteriors. Expedient núm. 42/2016 de Tresoreria.

13. Donar compte al ple de l’informe de tresoreria sobre el compliment de
la llei de morositat del primer trimestre de 2016. Expedient núm. 12/2016
de Serveis Econòmics.

14.  Donar compte al  ple del  període mitjà  de pagament  als proveïdors
segons  el  RD  635/2014  del  primer  trimestre  de  2016.  Expedient  núm.
13/2016 de Serveis Econòmics.

15. Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local, en la sessió del
dia 10 de maig de 2016, pel qual es va resoldre aprovar les obligacions
trimestrals de subministrament d’informació corresponent al 1r. trimestre
de 2016 de les entitats que formen la Corporació Local. Expedient núm.
SEMC 27/2016, de Serveis Econòmics.

16.  Donar  compte  al  Ple  de  la  liquidació  del  pressupost  municipal  de
l’exercici 2015 de l’Ajuntament de Caldes de Montbui aprovada mitjançant
el decret d’alcaldia núm. 000214/2016, de 28 d’abril. Expedient núm. SEMC
19/2016, de Serveis Econòmics.

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

18. Mocions d'urgència

Moció que presenta el grup municipal d'ERC, de SOM CALDES i del PSC
al Ple de l'Ajuntament de suport al dia mundial contra la Homofòbia i el
dia  mundial  del  Drets  LGTB.  Expedient  núm.  AA002-2016-00008,
d'alcaldia.

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

1.  APROVAR  L’ESBORRANY  DE  L’ACTA  DE  LA  SESSIÓ  PLENÀRIA
ORDINÀRIA ANTERIOR DE DATA 28 D'ABRIL 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); SOM CALDES (2);
CiU (2); del PSC (2); UP CALDES (1) i del PPC (1)], aprova l’esborrany de
l’acta de la sessió anterior del dia 28 d'abril de 2016.

2.  DESESTIMAR LA SOL·LICITUD FORMULADA PEL SENYOR F.M.B. DE
SUSPENDRE QUALSEVOL ACTE D'EXECUCIÓ DEL PROJECTE D'OBRA
ORDINÀRIA  ANOMENAT  “APARCAMENT  A  LES  HORTES  DE  BAIX  I
URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL SINDICAT. FASE I”. EXPEDIENT NÚM.
TP202-2011-000007 DE SERVEIS TERRITORIALS.

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

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

Pren la paraula el senyor Personat:
«Bon vespre a tots, gràcies senyor alcalde, la Comissió Territorial d'Urbanisme
de Barcelona en la sessió de 19 de març de 2015, va aprovar definitivament la
modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística del canvi de classificació
d'uns terrenys destinats a sistema urbanístic de Raval Canyelles de Caldes de
Montbui. Aquest acord es va publicar el 18 de juny de 2015. En data 28 d'abril
de 2016 el senyor Francesc Martínez Boluda va presentar un escrit en el qual
manifesta que ha tingut coneixement del contingut de l'acord de la Comissió
Territorial de Barcelona del 19 de març de 2015, el qual s'aprova definitivament
el  text  refós  de  la  modificació  puntual  anomenada  «canvi  de  classificació
urbanística d'uns terrenys destinats a sistemes urbanístics a Raval Canyelles». 
He de destacar que el senyor Martínez, regidor d'aquest Ajuntament, ha tingut
coneixement  del  contingut  d'aquest  acord  casi  un  any després  de  la  seva
publicació al DOGC i de diferents debats en el ple de la Corporació en relació
amb aquest  tema,  fins  i  tot  la  segona  de  la  llista  que  tenia  en  l'UP havia
participat en aquests debats i l'aprovació i les votacions corresponents. 
També afirma que ha pogut comprovar que no compleix unes determinacions
de la legislació urbanística i que resulta nul de ple dret per no haver-nos inclòs
dins de la memòria del planejament l'informe de sostenibilitat econòmica al qual
es refereix l'article 59.3 del text refós de la Llei de urbanisme.
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Sembla que el senyor Martínez confon termes i barreja intencionadament, o no,
l'aprovació de la modificació puntual amb el projecte d'obres de l'aparcament,
perquè l'informe de sostenibilitat  econòmica ha d'anar  referit  al  canvi  d'una
classificació de terrenys? 
Quan parla de les possibles alternatives, a què s'està referint? S'està referint a
la  modificació  puntual?  o  torna  a  barrejar  conceptes  i  es  refereix  a
l'aparcament?
No es poden considerar seriosament cap de les reflexions del senyor Martínez,
ja que sembla que barreja conceptes, l'aprovació de la modificació puntual i
l'aprovació del projecte d'obres. 
També manifesta que existeixen errors que impliquen que no es pugui executar
el projecte com la manca d'anàlisis d'impacte ambiental i paisatgístic, la manca
d'un  estudi  de  mobilitat  generada,  ocupació  del  projecte  d'un  espai
especialment protegit, etc... En aquest cas sembla més clar que fa referència,
però que torna a enredar amb falses afirmacions l'estudi de l'impacte ambiental
no és necessari, i no perquè no sigui la superfície afectada de més o menys de
300 metres quadrats, no hi té res a veure, no és necessari perquè així ho ha
decidit l'òrgan competent que determina si la modificació té efectes ambientals
o  no,  a  més  aquesta  modificació  ha  estat  aprovada  definitivament  per  la
Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona que alguna cosa hagués dit si no
hagués  vist  clara  l'excepció  d'aquest  estudi.  L'estudi  d'impacte  paisatgístic
consta tant en la modificació puntual com en el projecte d'obres. Al projecte
d'obres consta que el seu estudi de mobilitat en l'annex 7 de la memòria del
projecte  i  òbviament  no  ocupa  i  deixa  d'enredar  cap  espai  especialment
protegit, que quedi clar. 
Per la qual cosa no es pot atendre la seva extravagant petició de suspendre
qualsevol acte d'execució del projecte d'obres ordinària anomenat aparcament
de les Hortes de Baix i urbanització de la plaça Sindicat fase primera, tant pel
que ha exposat i perquè la Llei no ho permet, com molt bé deu conèixer vostè,
atès  que  disposa  l'article  111  de  la  Llei  30/92  de  Regim  Jurídic  de  les
Administracions Publiques i el procediment administratiu comú.
Aquest article evidentment diu que no es pot parar una obra sense, la condició
de posar un contenciós administratiu no implica el parament de l'obra, sempre i
quan, a més a més el perjudici, es demostrés que el perjudici seria superior al
benefici.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies,  intervencions  sobre  aquest  punt?  Per  al·lusions,  senyor  Martínez
Boluda.»

Pren la paraula el senyor Martínez Boluda:
«Sí, gràcies, doncs bona nit a tothom, abans de res li agraeixo senyor Personat
la feina que s'ha fet doncs, que és la seva feina, però sincerament li agraeixo, i
també dir-li que era d'esperar aquesta resolució o la seva opinió, de fet ja hem
estat parlant i coneixia la seva proposta i per tant era d'esperar.
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De fet doncs, com sembla, tothom ja tenim el pàrquing coll avall, no? I que
malgrat que hi hagi una certa oposició per part inclús de l'oposició o d'una certa
mobilització social a través de la Plataforma de les Hortes de Caldes, doncs el
pàrquing sembla que està lligat i ben lligat, no?
És evident que l'escrit que vaig presentar, no és un escrit en format, o que no té
un encabiment legal dintre de la Llei 30/1992 perquè és així, no es tracta d'un
recurs  de  reposició,  ni  cap  altre  tipus  de  recurs  que  pugui  entrar  aquí,  és
simplement un escrit on demanava un temps, no? Perquè realment si que és
veritat  doncs que això  fa  gairebé un any que es  va  publicar,  i  després  de
l'anàlisi de totes les situacions del pàrquing, en un moment determinat arribem
a aquesta conclusió, tard, és possible, però en aquest moment hem arribat a
aquesta conclusió, no? 
I demanar doncs amb aquesta forma jurídica de la suspensió, encara que no
està dintre de la Llei, em semblava el més coherent per dir: -Escolta, aquí tenim
això, hem descobert això, hem trobat aquesta possible, no m'agradaria ni dir-li
il·legalitat, simplement aquesta falta de documentació i doncs, no es tracta de
combregar amb rodes de molí, però sí doncs mirar de solucionar-ho.
Des  d'un  punt  de  vista  tècnic  vostè  em  diu  que  confonc  conceptes  i
precisament no confonc conceptes perquè tinc molt clar el que és la modificació
del pla puntual i el que és el projecte d'obres. El projecte d'obres aquí no estem
tractant del projecte d'obres, jo no he parlat del projecte d'obres, he parlat de la
modificació  del  pla  puntual,  d'aquests  296  metres  que  en  un  moment
determinat es passen de zona d'especial protecció a zona urbanitzable perquè
són necessàries per fer l'aparcament. 
Això,  a  mi  en  aquest  escrit  no  faig  cap  referència  al  projecte  d'obres  i  no
demano res, demano la suspensió perquè una possible negligència, perdoni,
negligència no, una possible falta de documentació en aquesta modificació del
pla puntual pot donar lloc a algun problema amb les obres, simplement per això
demanava aquest temps, però no confonc conceptes, de fet quan hi ha una
modificació del pla puntual la normativa i la Llei, i vostè ho sap, perquè per això
és regidor i porta temps sent regidor d'això, exigeix que qualsevol modificació
tingui la mateixa documentació que el document original, i en aquest cas falta
aquesta documentació.
Simplement  doncs  tenir  en  compte  aquesta  documentació  i  nosaltres  ja
desenvoluparem  totes  les  activitats  que  siguin  necessàries  per  veure  si
realment aquesta situació té fonaments jurídics o no, perquè la veritat és que
crec que tampoc no seria prudent per la vostra part desenvolupar amb un risc
d'uns fonaments de fang una obra d'aquesta envergadura, gràcies.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, hi ha més intervencions? Senyor Coral.»

Pren la paraula el senyor Coral:
«Gràcies, bon vespre, bé, crec que com a ciutadans i  com a representants
podem demanar  moltes  coses,  és  legitim,  però  també crec  que estem fent
política i  la  política és o hauria  de ser  diàleg i  treball  conjunt  per  arribar  a
solucions. Què vull dir amb això? Vull dir que quan un projecte no ens agrada,
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crec que més que demanar la nul·litat o la suspensió buscant alguna escletxa,
el  que hauríem de fer,  més que adoptar  aquesta  postura  que crec  que és
bastant còmoda i a l'hora ineficaç, el que hauríem de fer és arremangar-nos,
arremangar-nos tots i contrastar punts de vista. 
I més enllà, com dic, de fer propostes jo diria més de cara a la galeria o per
treure algun titular, i que a més a més en aquest cas és una proposta la de
suspensió que com veiem té poca base jurídica, seria més interessant posar
sobre la  taula,  que cada grup posi  sobre la  taula les alternatives i  que les
puguem debatre, i com exemple d'això, d'aquest debat, l'estem veien amb la
plataforma Salvem les Hortes  que el que fa és generar debat i també presentar
al·legacions com ha fet aquesta setmana i per tant crec que aquesta és la línia
de treball.
I per últim dir que la veritat la línia que ha agafat el grup que presenta aquesta
suspensió, aquesta proposta de suspensió, aquesta línia que ha agafat  no la
compartim en absolut, i de fet i veiem certs tics que ens recorden el mandat
anterior, quan alguns regidors d'alguns grups van voler judicialitzar la política
de Caldes i de fet no se'n van ensortir. El que sí es va aconseguir és malmetre
la  imatge  de  Caldes  moltes  vegades  amb  alguns  titulars  que  sortien  a  la
premsa, i per tant creiem que aquesta no és la millor manera de fer política i
repetim,  sota  el  nostre  punt  de  vista  la  manera  de fer  política  és  dialogar,
presentar alternatives i arribar a acords per implementar les millors polítiques
pel poble, gràcies.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies,  alguna  intervenció  més?  No?  Torno  la  paraula  al  regidor  Vicenç
Personat»

Pren la paraula el senyor Personat:
«Bé, contestaré a l'últim que serà més fàcil, agrair-li la solució que proposa de
diàleg per trobar solucions i presentar alternatives a la taula per poder triar  i
debatre, crec que és el camí encertat.
Quan el senyor Martínez Boluda, vostè va dir aquí al ple que presentaria una
demanda, un contenciós administratiu,  que hi havia un error aquí,  va dir-ho
vostè, jo no he posat ni he tret res.
Quan a la  sostenibilitat,  sostenibilitat  de convertir  una zona les Hortes,  una
zona verda, només cal tenir diners,  justificar tenir diners per poder pagar la
indemnització a l'expropiació, res més, per altra banda, el que sí que abans
deien  molt  vostè  i  el  grup  que  s'auto  anomenada  defensor  de  les  hortes,
l'avaluació ambiental, jo voldria aquí explicar una miqueta l'avaluació ambiental
i potser si em permeteu fer una miqueta d'història. La primera vegada que es
va demanar l'avaluació ambiental, es va demanar tres mil i escaig metres pel
pàrquing, parlo de tres legislatures anteriors o quatre, després van demanar
675 metres, i quan es va veure que no es necessitaven aquests metres, se'n va
demanar els 300 metres, concretament, i  medi ambient va convenir que per
l'entitat  que tenia que eren 300 metres,  no calia fer  avaluació ambiental,  al
demanar 600 metres va dir  que no valia el  dictamen que havia fet  per 300
metres, com que eren, per 300 metres sí, però 600 la Comissió Territorial, no
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Medi Ambient, va dir que aquell document era per 300 metres, no era per 600
que per tant tornéssim a demanar 600 metres, això no vol dir que haguéssim
tingut de fer amb Medi Ambient, a lo millor també haguessin dit que tampoc
calia fer l'estudi ambiental, per què? Perquè la única Llei que diu que mana, o
la única persona que pot dir qui ha de fer l'estudi ambiental, no hi ha cap Llei
que ho digui, no hi ha cap Llei que ho digui, eh! Per tant, és Medi Ambient qui
diu això sí i això no, i depèn de la zona, la situació i les condicions de cada
vegada que es fa una modificació d'aquest tipus.
Per  tant,  dit  això,  el  que vam fer  nosaltres  va  ser  esperar  que estigués el
projecte definitiu i quan van tenir el projecte definitiu, van veure els metres que
necessitava, i  evidentment es necessitaven 296'32 metres, ni un més, ni  un
menys, i no és perquè estigués per sota de 300, que no té res a veure, malgrat
que vostès diguin que sí, qui sigui, no té res a veure.
Per tant, llavors, l'altra cosa que hi ha és que s'ha sobreposat els plànols que
es van portar  per  l'aprovació  i  evidentment  els  plànols  que  s'adjunten  a  la
instància que han presentat també, és escala 1/4000 el que vol dir que cada
mil·límetre són 4 metres, evidentment si t'equivoques d'un mil·límetre i quatre
metres per vint metres de llargada, són 80 metres més. 
Dit això, a cada zona dels plànols hi ha la superfície, l'actual i la modificada, en
aquest cas hi havia l'actual 0'371 i la modificada 0'401, la diferència és 0'03 que
equival a 300 metres justos, però la superfície modificada no és exactament
0'401,  això  és  l'arrodoniment  dels  decimals,  dels  últims  decimals,  la  zona
modificada és 0'4006, per tant no són 300 metres sinó 296'32.
A la memòria consta l'àmbit d'actuació parlant de 296'32 metres, els objectius,
criteris,  justificació  i  proposta,  també  parlen  de  296'32  metres,  l'avaluació
ambiental, també parlem de 296'32 metres, en cap cas parlem que és inferior a
300 metres, no ho diem mai que és inferior a 300 metres i que per això ho
agafem,  sinó  que  diem  que  són  296'32  i  el  plànol  topogràfic  que  està  a
informació també en l'expedient, el I3 està grafiat i  és un plànol topogràfic i
escrit  a  la  superfície  296'32  metres  i  la  normativa  urbanística  d'aquest
Ajuntament en el seu article 4 i apartat 3 diu que en cas de discussió preval el
que està escrit, i en cas que sigui molt difícil prevaldre aquest escrit preval el
certificat d'un plànol topogràfic. Per tant, malgrat hi hagués un error en grafiar el
plànol  i  haguessin  fet  la  ratlla  més  amunt  o  més  avall,  no  podríem  mai
classificar ni obrar més de 296'32 metres. Vull que quedi molt clar això, perquè
és  la  base  tan  vostre  del  meu  fer,  com  de  les  hortes,  com  de  la  que
s'autoanomena defensor de les hortes.»

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

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

             ACORDA:
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Identificació de l’expedient

Expedient TP202-2011-000007 relatiu a la sol·licitud per  suspendre qualsevol
acte  d'execució  del  projecte  d'obra  ordinària  anomenat  “Aparcament  a  les
Hortes de Baix i urbanització de la plaça del Sindicat. Fase I”

Antecedents

1. La Comissió territorial d'Urbanisme de Barcelona, en la sessió de 19 de març
de 2015, va aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla d'ordenació
urbanística municipal  per  al  canvi  de classificació urbanística d'uns terrenys
destinats a sistemes urbanístics al Raval Canyelles de Caldes de Montbui.

2. Aquest acord es va publicar al DOGC el dia 18 de juny de 2015.

3.  El  Ple de l'ajuntament,  en sessió celebrada el  29 d'octubre de 2015,  va
aprovar definitivament el projecte executiu de l'obra “Aparcament a les Hortes
de Baix i urbanització de la plaça del Sindicat. Fase I”. Aquest acord va ser
publicat al BOPB en data 16 de novembre de 2015.

4. En data 28 d'abril de 2016 el senyor Francesc Martínez Boluda va presentar
un  escrit  en  el  qual  manifesta  que  ha  tingut  coneixement  del  contingut  de
l'Acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona de 19 de març de
2015, pel qual s'aprova definitivament el Text refós de la Modificació puntual del
POUM de Caldes anomenada “Canvi de classificació urbanística d’uns terrenys
destinats a sistemes urbanístics al Raval Canyelles”.

Que  analitzat  el  document  ha  pogut  comprovar  que  no  compleix  amb  les
determinacions de la normativa urbanística, i que resulta nul de ple dret per no
haver-se inclòs dins de la memòria del planejament, l'informe de sostenibilitat
econòmica  al  que  es  refereix  l'article  59.3.d)  del  Text  refós  de  la  Llei
d'urbanisme.

Que s'ha omès qualsevol referència a les possibles alternatives a la solució
finalment  adoptada,  infringint  l'article  69.2.d)  del  Reglament  de  la  Llei
d'urbanisme el que comporta la nul·litat del planejament aprovat per l'omissió
absoluta d'un requisit, i per la manca de motivació de l'actuació administrativa,
motiu,  en  opinió  del  recorrent,  d'una  manifesta  causa  de  nul·litat  per
arbitrarietat del planejament aprovat.

Que  aquests  motius  de  nul·litat  impliquen  la  nul·litat  del  projecte  d'obres
ordinària anomenat “Aparcament a les Hortes de baix i urbanització de la Plaça
del Sindicat. Fase I”, aprovat definitivament el 29 d'octubre de 2015, ja que no
té suport en el planejament al derivar  d'una aprovació manifestament nul·la.
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Que existeixen errors que impliquen que no es pugui executar el projecte com
la manca d'anàlisi d'impacte ambiental i paisatgístic, la manca d'un estudi de
mobilitat generada, ocupació del projecte d'un espai especialment protegit, etc.

I és per tot això que demana que es tingui per presentat l'escrit i que pels seus
mèrits  es  serveixi  suspendre  qualsevol  acte  d'execució  del  projecte  d'obres
ordinària anomenat “Aparcament a les Hortes de baix i urbanització de la Plaça
del Sindicat. Fase I”, així com tot allò que en dret sia procedent a fi de restaurar
la legalitat urbanística infringida.

5. El  tècnic d'administració general  municipal  de l'àrea de desenvolupament
territorial, el dia 19 de maig de 2016, ha emès l'informe jurídic que acredita la
legalitat de la proposta, amb les consideracions següents:

«La Comissió d'urbanisme de Barcelona va aprovar definitivament, en la sessió
celebrada el 19 de març de 2015, la Modificació puntual del Pla d'ordenació
urbanística  municipal  pel  canvi  de  classificació  urbanística  d'uns  terrenys
destinats a sistemes urbanístics al Raval Canyelles, a Caldes de Montbui.

En data 28 d'abril el senyor Francesc Martínez, presenta un escrit sol·licitant la
suspensió  de  qualsevol  acte  d'execució  del  projecte   d'obres  ordinària
anomenat  “Aparcament  a  les  Hortes  de baix  i  urbanització  de la  Plaça del
Sindicat.  Fase  I”  ja  que  entès  que  l'acord  pres  per  la  Comissió  Territorial
d'Urbanisme de Barcelona és nul de ple dret i que com a conseqüència també
ho és l'aprovació del projecte d'obres ordinària anomenat “Aparcament a les
Hortes de baix i urbanització de la Plaça del Sindicat. Fase I”.

De  l'escrit  presentat  no  es  pot  deduir  que  estiguem  davant  d'algun  dels
recursos administratius previstos en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, per la qual cosa es dedueix que només es sol·licita la suspensió de
l'execució del projecte.

El senyor Francesc Martínez al·lega en el seu escrit que en la memòria no hi
consta l'informe de sostenibilitat econòmica  a que es refereix l'article 59.3.d)
del  TRLU.  En  la  modificació  el  que  es  preveu  és  el  canvi  de  classificació
d'aproximadament 300 m2 i l'únic que hauria de preveure, en tot cas, és que hi
haguessin recursos suficients per a la seva adquisició. 

A criteri de qui subscriu aquest informe, l'estudi de possibles alternatives que
preveu l'article 69.2. d) del Reglament de la Llei d'urbanisme no té aplicació en
aquest cas, en el de la modificació puntual.

Sí  consta  en la  modificació  l'estudi  d'impacte  paisatgístic,  l'estudi  d'impacte
ambiental no és necessari atesa l'escassa entitat de la superfície afectada.

L'estudi  de  mobilitat  no  era  legalment  necessari  per  les  dimensions  de
l'equipament, malgrat això està inclosa en el projecte avalat i informat per la
Policia Local.
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En l'aprovació d'aquesta modificació puntual s'ha seguit la tramitació adequada
i ha estat aprovada definitivament per la Comissió d'Urbanisme. 

L'article 111.1 de la llei 30/92 estableix que la interposició de qualsevol recurs,
excepte en els casos en què una disposició estableixi el contrari, no suspèn
l'execució de l'acte impugnat.»

Fonaments de dret

Llei  30/1992,  de  26  de  novembre,  de  règim  jurídic  de  les  administracions
públiques i del procediment administratiu comú.

Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la llei
d'urbanisme.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer.  Desestimar  la  sol·licitud  formulada  pel  senyor  Francesc  Martínez
Boluda de suspendre qualsevol acte d'execució del projecte d'obra ordinària
anomenat  “Aparcament  a  les  Hortes  de Baix i  urbanització  de  la  plaça del
Sindicat. Fase I”.

Segon. Comunicar aquest acord a l'interessat.

3. INICIAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE L’OBRA “APARCAMENT
A LES HORTES DE BAIX I URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL SINDICAT.
FASE  I”,  PER  PROCEDIMENT  OBERT  I  TRAMITACIÓ  ORDINÀRIA.
EXPEDIENT NÚM. TC104-2015-000063, DE SERVEIS TERRITORIALS.

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

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, hi ha intervencions sobre aquest punt? Sí? Doncs començarem per
Som Caldes, endavant.»

Pren la paraula la senyora Mata:
«Hola, bon vespre a tothom, bé en aquest punt entenem que és un d'aquells
tràmits administratius que és un pas més cap a la contractació de l'obra de
l'aparcament de les Hortes de Baix, com nosaltres sempre hem dit, creiem que
abans de projectar una obra i més d'aquestes característiques, cal saber què
s'hi  desenvoluparà  després,  és  a  dir,  jo  crec  que  de  l'obra  tenim  molta
informació, però molt poca sobre el servei que s'hi desenvoluparà un cop l'obra
estigui acabada.
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Jo aquesta setmana és curiós perquè quan m'ho preparava amb un company,
em deia que no em perdés amb termes legals, perquè aquí no estem per tenir
un debat legal, sinó un debat polític, jo entenc que tot l'expedient, que tot el
tràmit compleix la legalitat, evidentment, però que hem de tenir un debat polític i
la política s'hauria de regir per la lògica, no? I si l'objectiu final és tenir un servei
d'aparcament a les Hortes de Baix que resolgui el problema d'aparcament que
té Caldes, cosa que em sembla molt lícit, primer hauríem de saber quin tipus de
servei serà aquest aparcament? Per llavors en tot cas, evidentment projectar
les obres, pressupostar-ho, demanar subvencions, etc... però aquest punt és un
pas més cap a la contractació d'aquesta obra amb un desconeixement absolut
sobre el servei o l'activitat que s'hi desenvoluparà a posterior. 
Per tant com hem fet fins ara, votarem en contra, evidentment, d'aquest punt, i
sí que demanaríem treballar i focalitzar l'atenció en el servei de l'aparcament,
no tant en l'obra, perquè entenem que l'obra costarà tres milions, això ho sap
tothom, un milió i mig està subvencionat, això ho sap tothom, tindrà 148 o 150
place, ara no recordo, que s'afecta un percentatge de les obres, que s'elevarà
el terreny i a sota s'hi farà l'aparcament, tot això té a veure amb l'obra i això tots
ho sabem, n'hem parlat fins i tot en un parell d'actes als quals heu vingut. 
Però del servei, la tarifa serà gratuïta? o serà de pagament? Quin serà aquest
pagament? Quantes persones seran necessàries per mantenir l'equipament?
Tot això són interrogants que creiem que s'han de resoldre abans d'aprovar la
contractació de l'obra, per tant el nostre vot serà en contra, gràcies.» 

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

Pren la paraula el senyor Coral:
«Bé, intentarem des del  nostre grup per enèsima vegada intentar marcar la
posició respecte aquest projecte, perquè no hi hagi males interpretacions des
de cap costat.
Compartim amb el govern la detecció del problema, que és la manca de places
d'aparcament al centre, de fet per això, quan aquest grup va estar al govern, va
estudiar i  va habilitar diferents zones d'aparcament temporal, algunes d'elles
que encara estan vigents a dia d'avui, també compartim amb el govern la línia
d'acció de solució que és habilitar un aparcament al centre del poble, de fet per
això el nostre grup quan va estar al govern, també va dibuixar i projectar alguns
aparcaments en aquesta línia,  no obstant això, no obstant això, creiem que
l'ordre dels passos que s'han seguit fins a dia d'avui, no han estat els correctes,
des del nostre punt de vista.
El que primer creiem que s'havia d'haver fet, hagués estat, hagués estat una
planificació general del que és la política d'aparcament i de mobilitat del nostre
poble, això no s'ha fet, potser es començarà a fer a partir d'aquesta comissió
d'estudi de redacció de la memòria de l'aparcament públic de Caldes, per tant
en aquest sentit celebrem que es faci aquesta comissió, però fins a dia d'avui
no s'ha fet i representa que ja començarem a licitar les obres del projecte, per
tant aquest és el primer pas que creiem que s'hauria de haver fet.
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El segon pas, doncs, conèixer els hàbits de mobilitat dels ciutadans de Caldes i
dels potencials visitants, per tant un estudi de mobilitat, un estudi de mobilitat
que  no  tenim  i  hem  vist  que  aquesta  setmana  en  Junta  de  Govern  heu
adjudicat el contracte per fer-la, per tant, l'estem fent ara, o encara no l'hem
començat.
I tercera cosa que s'hauria d'haver fet, i que sí que s'ha fet però tard, és aquest
estudi  de  sostenibilitat  econòmica de l'aparcament,  que després de que ho
demanéssim des dels grups de l'oposició, ens vareu convocar, crec que va ser
el setembre del 2015 i ens vareu presentar l'estudi de sostenibilitat econòmica
on ens vareu presentar un compte d'explotació 50 anys vista, basat en una
hipòtesis, la hipòtesis de que a cada plaça d'aparcament hi hauria una rotació
de dos cotxes cada dia i del que nosaltres ens queixem és aquesta és una
hipòtesis que s'agafa amb pinces perquè no tenim elements per entendre que
aquesta és una hipòtesis factible. 
Aquest  estudi  de  sostenibilitat  econòmica  també  es  basa  amb  un  preu  de
pagament d'entrada a l'aparcament d'un euro trenta.
Per tant, d'aquests tres passos que havíem de fer, i per aquest ordre, n'hem fet
un, però es que l'hem començat pel final. Hem fet aquest estudi de sostenibilitat
econòmica del projecte d'aparcament, per tant creiem que hem començat una
miqueta al reves. Tot i que com deia al principi la detecció del problema i la via
de solució la compartim, i creiem que com a mínim el govern el que hauria de
fer és una mica d'autocrítica. Reconèixer aquestes coses que no s'han fet en
l'ordre que tocaven, i de fet, si s'haguessin fet amb aquest ordre i després de
tots aquests estudis i tots aquest dubtes s'haguessin aclarit i haguéssim arribat
a la conclusió que el  que heu presentat,  el  que hem presentat és la millor
solució, doncs nosaltres segurament hi haguéssim votat a favor, però en aquest
moment el  que podem fer  doncs és votar  abstenció i  esperar que a través
d'aquesta  comissió  que és  el  següent  punt  de  redacció  de  la  memòria  del
servei  públic  d'aparcament  de  Caldes,  puguem  aclarir  aquests  dubtes,
gràcies.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, més intervencions? No? Bé nosaltres celebrem el debat i  l'interès
que ha generat aquesta actuació futura, aquesta obra, que tindrà com a ús
diferents usos.  L'aparcament tindrà ús d'aparcament,  però centrem el  debat
d'una obra que va bastant més enllà no només en l'aparcament. Farem una
plaça nova, per tant hi haurà usos de lleure, i usos d'utilització de l'espai públic
on ara per cert hi ha cotxes en superfície en una zona que té un interès com
espai públic i com a patrimoni, i per tant doncs el que farem serà regenerar des
d'un punt de vista urbanístic i d'usos aquella zona. 
També el que celebrem és que hi hagi altres grups que comparteixin l'anàlisi de
que tenim un problema amb l'aparcament al nostre municipi i  que és urgent
solucionar-lo,  i tenim l'esperança que amb la comissió que crearem en el punt
següent  i  en  el  qual  vostès  estaran  representats,  siguem  capaços  de
consensuar un servei d'aparcament, que serà el servei que donarà ús a una
part, no a totes, a una part d'aquesta obra, que puguem consensuar els criteris
i  que puguem consensuar  el  model  i  així  treballarem. Aquesta és la  nostra
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voluntat i prova d'aquesta voluntat és que vostès, i que vostès també es fan
seva,  entenc,  és que estarem presents a la  comissió  que aprovarem en el
següent punt.
Si no hi ha més intervencions? Passem a la votació.»     

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

                 ACORDA:
   
Identificació de l’expedient

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

Antecedents

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

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

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

Com  que  aquest  pressupost  supera  el  10%  dels  recursos  ordinaris  del
pressupost de l'Ajuntament, l’òrgan competent per l’adopció de l’acord d'iniciar
el procediment de contractació de l’obra “Aparcament a les Hortes de Baix i
urbanització de la plaça del Sindicat. Fase I”, és el Ple de l'Ajuntament. 

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

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

Fonaments de dret

I. Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
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II. En el present supòsit, d’acord amb allò que disposa l’article 52.2.n) del
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat per
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril , l’òrgan competent per l’adopció
de  l’acord  d’aprovació  i  disposició  de  l’obertura  del  procediment
d’adjudicació del contracte de l’obra  “Aparcament a les Hortes de Baix i
urbanització de la plaça del Sindicat. Fase I”, és el Ple de l'Ajuntament.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

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

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

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

Quart. Notificar aquest acord als interessats.

4. DESIGNAR LA COMISSIÓ D'ESTUDI ENCARREGADA DE REDACTAR EL
TEXT DE LA MEMÒRIA PER TAL D'ESTABLIR EL SERVEI D'APARCAMENT
PÚBLIC  A  DE  CALDES  DE  MONTBUI.  EXPEDIENT  NÚM.  TC701-2016-
000032  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,  bé  com  deia  fa  un  moment,  el  que  fem  és  establir  la  comissió
encarregada  d'establir  els  criteris  del  servei  d'aparcament,  no  només  de
l'aparcament que es construirà a partir de l'actuació que començarem a licitar a
partir de l'aprovació que acabem de fer, no només aquell aparcament, sinó en
general les places d'aparcament del municipi que es cregui que necessiten de
un servei públic amb unes característiques determinades i en aquesta comissió
hi  serem representades totes les forces polítiques presents en el  Consistori
més els tècnics de la casa que tenen aportacions a fer a l'establiment d'aquest
servei.
Hi ha alguna intervenció al respecte? Molt bé doncs ho farem de menys a més,
senyora Romano.»
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Pren la paraula la senyora Romano:
«Bé, bon vespre i moltes gràcies, bé nosaltres en aquest punt voldríem dir que
bé,  aquesta  comissió  d'estudi  potser  l'hauríem  d'haver  creat  ja  fa  bastant
temps, entenem que aquesta comissió per exemple estaria bé que s'hagués
creat abans de decidir que es tirava endavant un aparcament que surt a un
programa electoral que vostès van presentar, que sí que no diu la ubicació,
però sí que en el seu programa electoral surt,  però bé, estem contents que
nosaltres puguem, els partits de l'oposició puguem participar-hi,  però sí  que
hem vist  a la proposta inicial  que els  grups de l'oposició  no hi  erem i  a la
Informativa se'ns va incloure, veiem que era una comissió que en nombre de
persones era paritari perquè així ho diu la Llei, mateix polítics, mateix tècnics,
no? I hem vist que ara amb el que diu la Llei, que entenem que és el que hem
de fer, aquesta comissió serem 19 persones i entenem que serà potser una
mica difícil de gestionar perquè clar, des de l'equip de govern, si no m'equivoco
senyora secretària hi ha cinc representants polítics, per tant potser no ho fem
bé i definim des d'un inici aquesta comissió que serà una mica complicat potser
i poc àgil, no? Entenem, però bé tot i així nosaltres votarem a favor i estem
d'acord evidentment,  tant  en aquesta comissió com en el  següent punt que
també és una comissió d'estudis. Estem molt contents de poder-hi participar i
dir la nostra, però sí que volem dir que creiem que tantes persones pot ser serà
una mica complicat, moltes gràcies.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Passo la paraula a la regidora Carla Millán.»

Pren la paraula la senyora Millán:
«Bon vespre a tothom, nosaltres també ens alegrem del fet que s'hagi obert un
espai  de participació en el  qual  se'ns inclogui  a  l'oposició  per  un tema tan
decisiu com és, en el fons, el model d'aparcament i per tant implica el model de
mobilitat  que volem pel  nostre municipi,  però sí  que tot  i  que ens agradi  la
melodia d'aquesta comissió, de la mateixa forma que ha dit la companya del
PP, considerem que és un meravellós brindis al sol quan acabes de planificar el
pàrquing més gran del municipi, no? Perquè aleshores de què et val debatre
sobre el model d'aparcament si ja bàsicament l'estàs instaurant?
Aleshores, clar, en el cas que el resultat fos oposat al decidit, no trobem quina
seria molt bé la funció, no? 
I  per un altre costat ens alegra molt  el  fet  que una comissió tingui  fixat  un
termini, cosa que amb les altres comissions no s'estant complint a vegades els
terminis de convocatòria de les comissions, i esperem que sigui veritat, que es
compleixi aquest termini de dos mesos tot i que el veiem una mica ajustat per
un  tema  que  creiem que  té  prou  teca  com decidir  el  model  de  mobilitat  i
d'aparcaments del nostre municipi.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, senyora Mata, doncs fem primer al senyor Coral.»
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Pren la paraula el senyor Coral:
«Gràcies,  és  cert,  arriba  tard  aquesta  comissió,  s'ha  dit  per  part  d'alguns
companys i ho he dit i ho he descrit en l'anterior punt, és potser el primer que
hauríem d'haver fet, ara bé, ja que es fa, agafem-nos-ho com una oportunitat
per tots, que tots els grups hi veiem l'oportunitat d'acostar aquestes posicions i
que un projecte tan important en els dos sentits, important en el sentit físic i que
afecta als  hàbits  i  la  mobilitat  i  també important  en el  sentit  econòmic  que
intentem  que  hi  hagi  al  màxim  de  consens,  per  tant,  aprofitar  aquesta
oportunitat i celebrar que els regidors de l'oposició també hi puguin ser, tot i que
en un principi semblava que la proposta inicial no hi érem, no sé si és un error
material? Però bé, en definitiva celebrem de poder-hi participar, gràcies.»

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

Pren la paraula la senyora Mata:
«Ara sí, bon vespre de nou, intentaré no repetir-me amb les intervencions que
ja han fet els companys. Nosaltres evidentment estarem en aquesta comissió,
sí que és veritat que ens sorprèn aquests canvis de les propostes, no? Com
deia la companya, d'entrada a la proposta d'acord es parlava de l'aparcament
de les Hortes de Baix, i hi havia regidors del govern únicament i el cos tècnic,
finalment  a  acabat  sent  una  proposta  d'acord  on  es  parla  de  l'aparcament
públic a Caldes de Montbui i hi ha regidors del govern, de l'oposició i per tant hi
ha més tècnics perquè sigui paritari.
D'entrada això ens sorprèn, si ens voleu explicar els motius? O ens voleu donar
una resposta concreta, concisa, l'acceptem. 
En qualsevol  cas la proposta final  es parlar sobre el  servei  d'aparcament a
Caldes de Montbui i  en la proposta d'acord feu referència a l'article 136 del
ROAS, el ROAS és el Reglament d'Obres, Activitats i de Servei pels que no ho
sapigueu, aquest article 136 és curiós i és el que ens preocupa més, no estem
parlant  d'un  servei  públic,  estem  parlant  d'una  activitat  econòmica  de  tot
l'aparcament de Caldes. Això preocupa, perquè evidentment es podria parlar
sobre  aquest  tema  com  un  servei  públic,  però  es  parla  com  una  activitat
econòmica.
Per tant, aquesta comissió a la qual, com he dit, en formarem part, en el plaç
de dos mesos ha de tenir un pressupost financer, un pla de funcionament de
l'activitat, que és una mica la intervenció que jo feia abans, i un anàlisi del cost
benefici,  per  tant  pressuposem  que  hi  haurà  un  benefici,  no  només  de
l'aparcament  de  les  Hortes  de  Baix,  sinó  de  l'aparcament  de  Caldes  de
Montbui. Cosa que preocupa perquè tenim certa por que la zona blava acabi
sent de pagament. 
Evidentment que les respostes que ens donareu, la intervenció que fareu, anirà
encaminada en què la comissió decidirà, per tant com que en formem part,
decidirem. 
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També espero que aquesta comissió, que com es deia en el plaç de dos mesos
ha de presentar una memòria, que no ens trobem d'aquí a un mes i mig que
se'ns convoqui a una reunió amb la proposta ja feta, no? Confiem que no serà
així, però també és cert que dos mesos passen molt ràpid i hi ha molta feina a
fer perquè tot aquest desplegament legal implica molta feina.
Ja per acabar, sí que precisament comptant amb aquests dos mesos, estem a
maig, juny, juliol, que el juliol s'aprovi inicialment llavors hi ha d'haver-hi trenta
dies d'exposició pública, esperem i confiem que no siguin el mes d'agost, i si ha
de coincidir en el mes d'agost, si us plau allargueu fins el trenta de setembre,
gràcies.»

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

Pren la paraula el senyor Personat:
«Gràcies senyor alcalde, bé, faré una contesta global, perquè gairebé tots han
dit el mateix, pregunteu el mateix. El cercle del temps és el que marca la Llei,
són dos mesos, llavors pots donar una prorroga que és un mes més, d'acord,
mínim, no sé si és mínim a no? És el que hi ha, aleshores, el per què hi ha
hagut  una  modificació  a  la  proposta?  A  la  proposta  no  hi  ha  hagut  la
modificació, es va incloure quan es van dir els noms que tenien que anar-hi, hi
havia un compromís aquí al ple per part meva de que formaríem una comissió
en els quals els convidaria a vostès i s'ha fet així, i s'ha fet així, res més, s'ha
fet així, s'ha fet tal com hi havia el compromís del ple, la proposta que hi ha és
aquesta. Quan em sapigut els noms de les persones de cada partit que s'han
posat aquí, hem fet la proposta.
El  pàrquing  que  construïm  és  una  peça  més  de  l'engranatge  de  tots  els
pàrquings que hem fet, i si li preocupa el pagament de les zones blaves, hem
de tenir imaginació, hem de tenir imaginació i per això els convoquem a tots,
perquè com més siguem més imaginació tindrem, no tenim per què pagar les
zones blaves al  cent per cent, hi  ha moltes maneres i moltes solucions, cal
entre tots buscar-les i consensuar-les, no tenim res més que preocupar la zona
blava  de  pagament.  Jo  crec  que  no  és  una  preocupació  en  sí  que  pugui
malmetre la comissió aquesta. Quan al nombre de gent que forma la comissió,
evidentment som molts, però bé, també som molts ara i també ens entenem,
no? I si fem també, no sé, si expliquem coses a molta gent doncs també podem
explicant-se entre nosaltres.
I també, em descuidava, l'exposició al públic, el mes d'agost no ens ho hem
inventat nosaltres, precisament en temps, el 94 es va aprovar la compra d'un
projecte, no, no és clar, és que aquí sempre la culpa la tenim nosaltres, el 94 es
va  aprovar, i es va aprovar el 26 de juliol del 94 i l'exposició va ser quinze dies,
que va ser al mes d'agost, no es inventat nostre això.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Molt bé, doncs passem a la votació d'aquest punt.
Doncs fem enrere la votació, senyora Mata.»
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Pren la paraula la senyora Mata:
«Disculpeu que hagi tirat enrere la votació, gràcies per aquests fets històrics del
94, Vicenç, en qualsevol cas, suposo que ho déies per no tornar a cometre
l'error.
Has comentat que la proposta d'acord no es va modificar, jo crec que l'Isidre
t'estava intentant avisar de que sí que es va modificar. L'assumpte inicial era
establiment  del  servei  d'aparcament públic  a l'aparcament de les Hortes  de
Baix de Caldes de Montbui, això està taxat, hi ha una segona proposta que
parla de l'establiment del servei d'aparcament públic a Caldes de Montbui, una
modificació sí que hi ha, que no passa res, però hi és. En qualsevol cas, has fet
un comentari que la zona blava, com que no era un fet tampoc tan preocupant,
en qualsevol cas per tu, Vicenç, si la zona blava acaba sent de pagament, 50%,
100%, serà un problema per a molta gent.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Molt bé, ara sí, passem a la votació.» 

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

                 ACORDA:
   
Identificació de l’expedient

Expedient TC701-2016-000032 relatiu a l'establiment del servei d'aparcaments
públics a Caldes de Montbui.

Antecedents

1. L'Ajuntament de Caldes de Montbui ha detectat la necessitat  d'establir  el
servei  d'aparcament  públic  per  satisfer  les  necessitats  d'aparcament  del
municipi,   tenint en compte que la majoria de places d'aparcament del casc
urbà  s'ubiquen en  espais  privats,  pendents  de  desenvolupament  urbanístic,
d'ús provisional.

2.  Amb  la  finalitat  d'establir  aquest  servei,  i  amb  caràcter  previ,  s'ha  de
constituir la comissió d'estudi que haurà de redactar la memòria justificativa i
redactar o encarregar la redacció de tota la documentació necessària per a la
implantació del servei.

La  composició  de  la  comissió  d'estudi  ha  de  ser  paritària  entre  tècnics
degudament qualificats i membres de la corporació.

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

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

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

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

Membres de la corporació:

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

Personal tècnic:

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

Secretari: Vicenç Conejos Sáez

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

Tercer. Comunicar aquest acord als interessats.

20



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

5. DESIGNAR LA COMISSIÓ D'ESTUDI ENCARREGADA DE REDACTAR EL
TEXT DE LA MEMÒRIA PER TAL D'ESTABLIR EL SERVEI DE RECOLLIDA
DE  DEIXALLES,  DE  LES  FRACCIONS  RESTA,  ORGÀNICA,  MOBLES,
FIBROCIMENT I  ALTRES DE CALDES DE MONTBUI.  EXPEDIENT NÚM.
TC701-2016-000031 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, passo la paraula al regidor Jaume Mauri.»

Pren la paraula el senyor Mauri:
«Gràcies senyor alcalde, bona nit a tothom, bé, aquesta comissió abans que
se'm digui, jo la vaig portar a Comissió de Govern oberta a complimentar amb
tots els polítics que hi havia a la mesa, perquè així és com ho entenem, estic
d'acord que dinou és una mica complicat, però la Llei ho marca així, ha de ser
paritari, doncs tants polítics entre tants tècnics que hi ha, probablement hi ha
tècnics que no tinguin res a veure amb això, però hi ha de ser-hi perquè així ho
marca la Llei. Tindrem dos mesos de treball, més una prórroga per si de cas
coincideix amb l'agost, mala sort, és el que hi ha. Vull dir, ho aprovem avui, ho
engeguem avui i la idea de la comissió és que puguem posar els temes de la
municipalització  de  la  recollida  de deixalles  o  no? Posar-ho  sobre  la  taula,
quatre propostes que ja les estem treballant a nivell tècnic, d'una persona que
ens portarà una feina empastada, perquè no ho comencem des de zero, el
temps es limitat,  hem agafat  un economista que avui  hem tingut la primera
reunió i ens faren les quatre propostes.
La  municipalització  a  través  de  GMSSA,  la  municipalització  a  través  de
SERVOSA que és l'empresa pública del  Consorci,  seguint externalitzant i  el
servei  directe  des  de  l'Ajuntament.  D'acord,  hi  haurà  un  estudi  de  costos,
amortitzacions,  etc.  i  la  comissió  aquesta,  la  qual  hem obert  a  tothom i  en
serem 19 igual, farem convocatòries perquè puguem fer les reunions i decidir
sobre temes que ja estan més o menys estudiats, gràcies.»

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

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

             
                 ACORDA:

Identificació de l’expedient

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

1. L'Ajuntament de Caldes de Montbui ha detectat la necessitat  d'establir  el
servei  de  recollida  de  deixalles,  de  les  fraccions  resta,  orgànica,  mobles,
fibrociment  i  altres del  municipi,  i  analitzar  les  possibles  formes  de  gestió
d'aquest servei.

2.  Amb  la  finalitat  d'establir  aquest  servei,  i  amb  caràcter  previ,  s'ha  de
constituir la comissió d'estudi que haurà de redactar la memòria justificativa i
redactar o encarregar la redacció de tota la documentació necessària per a la
implantació del servei.

La  composició  de  la  comissió  d'estudi  ha  de  ser  paritària  entre  tècnics
degudament qualificats i membres de la corporació.

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

Fonaments de dret

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

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

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

Membres de la corporació:

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

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

Secretari: Vicenç Conejos Sáez

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

Tercer. Comunicar aquest acord als interessats.

6.  APROVAR LA VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTIC MUNICIPAL DE CALDES
DE  MONTBUI,  REFERENT  AL  POLÍGON  D'ACTUACIÓ  PA-11,  TENERIA
RIBA,  I  AL  POLÍGON D'ACTUACIÓ PA-27,  SANDVIK.  EXPEDIENT NÚM.
TP202-2014-000019, DE SERVEIS TERRITORIALS.

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

No hi ha intervencions.

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

                 ACORDA:
   
Identificació de l’expedient

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

1. El Ple de l'Ajuntament, en data 30 de juliol de 2015, va prendre els següents
acords:

“Primer.  Aprovar  provisionalment  la  modificació  puntual  del  Pla  d’ordenació
urbanístic  municipal,  Polígon  d'Actuació  PA-11  (Teneria  Riba)  i  Polígon
d’Actuació PA-27 (Sandvik).

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

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

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

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

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

1.3. Pel que fa a la gestió, cal suprimir la referència a la ponderació de sostres
d'acord al planejament vigent, atès que no és objecte del planejament general
establir els drets de les persones propietàries.
1.4.  Quan  a  l'apartat  normatiu,  cal  justificar  al  document  la  necessitat  de
modificar  en  el  conjunt  del  POUM aquells  articles  que  tenen  a  veure  amb
aspectes  d'ordenació.  En  tot  cas,  es  recomana  remetre  tots  els  aspectes
d'ordenació  al  planejament  derivat.  A  banda,  cal  esmenar  els  següents
aspectes:

• Art  229:  Mancaria  afegir,  al  redactat  de l'apartat  b  de la  definició  el
polígon PA-1 La Salut, fruit de la Modificació puntual de la normativa
urbanística  del  POUM referent  al  polígon  d'actuació  PA-1 (La  Salut)
(Exp.  2014/055206).  Cal  assenyalar  que els  paràmetres del PA-1 La
salut.
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• Art 224: Cal suprimir de la taula 4 la concreció del sostre corresponent
al 10% de l'aprofitament urbanístic del PA-14 Molí d'en Ral, atès que és
un aspecte propi de la gestió urbanística.

1.5. Cal esmenar les errades materials detectades a la reproducció de la fitxa
urbanística continguda al plànol 6.

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

3. Comunicar-ho a l'Ajuntament.”

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

4. En data 21 d'abril  de 2016 l'arquitecte municipal  ha emès un informe en
relació al text refós aportat, les conclusions del qual diuen:

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

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

Fonaments de dret

Text  refós de la Llei  d’urbanisme, aprovat  per decret  legislatiu 1/2010,  de 3
d’agost i modificat per la Llei 3/2012.

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

Resolució,

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

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

7. APROVAR INICIALMENT LA RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS, I
APROVAR  EL CONTINGUT DEL CONVENI  PER L'EXPROPIACIÓ DE LA
FINCA  CADASTRAL  2588213DG3028G0001FP  (DIPÒSIT  REGULADOR
D'AIGUA POTABLE). EXPEDIENT NÚM. TC601-2015-000032, 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.

La  senyora,  Anna  Mata  Domènech,  regidora  del  grup  municipal  de  SOM
CALDES s'absenta de la sessió plenària, un cop s'ha debatut la proposta i amb
anterioritat a la votació.

Pren la paraula el senyor Alcalde:
«Gràcies, aquesta expropiació d'aquests terrenys es fa perquè els terrenys on
hi ha des de fa molt temps el dipòsit d'aigua de Can Valls, que forma part de la
xarxa d'aigua de GMSSA, doncs passin a ser propietat municipal.
Hi ha alguna intervenció? No? Doncs passem a la votació.»

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per  majoria absoluta dels presents
[12 vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); del PSC (2)
i del PPC (1); 4 abstencions de SOM CALDES (1); de CiU (2) i d'UP CALDES
(1)],             

                 ACORDA:
   
Identificació de l’expedient

Expedient número TC601-2015-000032, relatiu a l'expropiació de mutu acord
d'una finca entre l’Ajuntament de Caldes de Montbui i el senyor Alberto Gálvez
Lladó.
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Antecedents

1. L’Ajuntament de Caldes de Montbui té la intenció d'adquirir un terreny on
està situat  un dipòsit  regulador  d'aigua potable,  gestionat  per  la  companyia
municipal Gestió Municipal de Serveis, SA (GMSSA), que subministra aigua als
barris de Can Maspons i Can Valls, amb accés pel camí de Viladevall, propietat
d'Alberto Gálvez Lladó.

2. El senyor Alberto Gálvez Lladó és  propietari de la finca que es relaciona a
continuació; la finca registral es descriu de la següent manera:

Inscripció registral: es tracta d’una finca registral inscrita en el Registre de la
Propietat,  número  2,  tom 2495,  llibre  213,  foli  5,  finca  2423  de  Caldes  de
Montbui, inscripció 3ª.

• Superfície  a  valorar:  493,00  m2  de  la  finca  cadastral
2588213DG3028G0001FP.

                               
Descripció: 

“Urbana: Porció de terreny no edificable, que es destina a la instal·lació d'un dipòsit
d'aigua, situat en el terme municipal de Caldes de Montbui, ”Zona Residencial Can
Valls”, de forma triangular, que té una superfície de 493 m2.

Llinda: pel seu front, en una línia de trenta quatre metres, amb un camí obert sobre
terreny de la finca matriu, avui camí de Viladevall; per l'esquerra entrant, en una línia
de vint-i-nou metres, amb resta de la finca matriu de la que es segrega;  per la dreta,
en  una  altre  línia  de  quaranta  cinc  metres,  amb  finca  Viladevall;  i  el  fondo  està
constituït per el vèrtex de la unió dels llindes esquerra i dreta.

Registre: inscrita en el Registre de la Propietat número 2 de Granollers, al tom 1248
de l'Arxiu, llibre 66 de Caldes de Montbui, foli 59, finca número 6062, inscripció 2ª.”

3. El motiu de l'expropiació es troba recollit en el Pla d'Ordenació Urbanística
Municipal.

4. Que l'Ajuntament de Caldes de Montbui i el senyor Alberto Gálvez Lladó, 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
del senyor Alberto Gálvez Lladó, 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. 

5.  L’ Ajuntament de Caldes de Montbui, com a Administració expropiant, i el
senyor Alberto Gálvez Lladó, com a expropiat, estableixen, de mutu acord, el
preu just en la quantitat de 17.000,00 euros.
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En data 15 d'abril de 2015 l'arquitecte tècnic municipal va emetre informe de
valoració d'aquesta finca.

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

7. A l'expedient administratiu hi consta  l'informe signat per la interventora, el
qual  acredita  que  hi  ha  suficient  consignació  pressupostària  per  atendre  la
despesa que es detalla a la part dispositiva d'aquest acord.

Fonaments de dret

1.- Article 24 de la Llei de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa:

“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.”

2.- 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 inicialment la relació de béns i drets afectats per expropiació,
que són:

A.- Part de parcel·la situada al barri de Can Valls.

Motiu: Pla General d’Ordenació Urbanística  Municipal de Caldes de Montbui.

Qualificació:  Parcel·la  amb  referència  cadastral  2588213DG3028G0001FP ,
que es defineix pel POUM com a sòl urbà, destinat a equipament de serveis
tècnics.

Classificació : Sòl urbà

Inscripció registral: es tracta d’una finca registral inscrita en el Registre de la
Propietat,  número  2,  tom 2495,  llibre  213,  foli  5,  finca  2423  de  Caldes  de
Montbui, inscripció 3ª.

• Superfície a valorar: 493,00 m2 de la finca cadastral  2588213DG3028
G0001FP.
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Descripció: 

“Urbana: Porció de terreny no edificable, que es destina a la instal·lació d'un dipòsit
d'aigua, situat en el terme municipal de Caldes de Montbui, ”Zona Residencial Can
Valls”, de forma triangular, que té una superfície de 493 m2.

Llinda: pel seu front, en una línia de trenta-quatre metres, amb un camí obert sobre
terreny de la finca matriu, avui camí de Viladevall; per l'esquerra entrant, en una línia
de vint-i-nou metres, amb resta de la finca matriu de la que es segrega;  per la dreta,
en  una  altra  línia  de  quaranta  cinc  metres,  amb  finca  Viladevall;  i  el  fondo  està
constituït pel vèrtex de la unió dels llindes esquerra i dreta.

Registre: inscrita en el Registre de la Propietat número 2 de Granollers, al tom 1248
de l'Arxiu, llibre 66 de Caldes de Montbui, foli 59, finca número 6062, inscripció 2ª.”

Emplaçament: Finca situada en el barri de Can Valls.

Segon. Demanar certificat de titularitat 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.

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, al  diari  Ara i  en el  web
municipal.

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
definitivament aprovada 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  el senyor Alberto Gálvez Lladó, que es
transcriu a continuació:

«CONVENI  D'EXPROPIACIÓ  PER  MUTU  ACORD  ENTRE  L’AJUNTAMENT  DE
CALDES DE MONTBUI I ALBERTO GÀLVEZ LLADÓ

Caldes de Montbui, 

Davant meu, Maria Remei Sala Leal, secretària general de l’Ajuntament de Caldes de
Montbui, compareixen,

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

• Jordi Solé Ferrando, 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.
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D’altra part:

• Alberto Gàlvez Lladó, major d’edat, veí d'Olesa de Montserrat, amb domicili en
el carrer del Racó, V-39, urbanització Ribes Blaves, codi postal 08640, titular
del D.N.I. 36.553.307-M, i casat en règim de separació de béns, que actua com
a propietari 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'adquirir  un
terreny on està situat un dipòsit regulador d'aigua potable, gestionat per la Companyia
d'aigües  municipal  GMSSA,  que  subministra  aigua  als  barris  de  Can  Valls  i  Can
Maspons, amb accés pel camí de Viladevall, propietat  en l'actualitat d'Alberto Gàlvez
Lladó,  adjudicada   mitjançant  la  venda  executiva  en  substitució  de  la  Mercantil
“Mantenimiento de aguas potables y residuales, SA”,  que es relaciona a continuació:

• Part de la parcel·la situada en el barri de Can Valls, camí de Viladevall, amb
referència cadastral  2588213DG3028G0001FP, de forma triangular  amb una
superfície de 493 metres quadrats.

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

2.1.-  Urbana:  Porció de terreny no edificable,  que es destina  a la  instal·lació d'un
dipòsit d'aigua, situat en el terme municipal de Caldes de Montbui, ”Zona Residencial
Can Valls”, de forma triangular, que té una superfície de 493 m2.

Llinda: pel seu front, en una línia de trenta quatre metres, amb un camí obert sobre
terreny de la finca matriu, avui camí de Viladevall; per l'esquerra entrant, en una línia
de vint-i-nou metres, amb resta de la finca matriu de la que es segrega;  per la dreta,
en  una  altre  línia  de  quaranta-cinc  metres,  amb  finca  Viladevall;  i  el  fondo  està
constituït pel vèrtex de la unió dels llindes esquerra i dreta.

Registre: inscrita en el Registre de la Propietat número 2 de Granollers, al tom 1248
de l'Arxiu, llibre 66 de Caldes de Montbui, foli 59, finca número 6062, inscripció 2ª.  
2.2.- Motiu: Pla General d’Ordenació Urbanístic municipal de Caldes de Montbui.

• Qualificació: Parcel·la amb referència cadastral 2588213DG3028G0001FP, que
es defineix pel POUM com a sol urbà , destinat com a  equipament de serveis
tècnics.                     

2.3.- 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 del terreny descrit que
afecta  a  la  propietat  de Albert  Gàlvez Lladó,  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, entre aquest Ajuntament, que
és l’Administració adquirent i  beneficiària de l'expropiació i  el  titular  Alberto Galvez
Lladó, ja que és titular del bé i dret objecte de l'expropiació inclòs en aquest conveni. 

L’ Ajuntament de Caldes de Montbui, com a Administració expropiant, i Alberto Gàlvez
Lladó,  mitjançant  el  present  document,  estableixen de mutu acord,  el  preu just  de
liquidació més les indemnitzacions, corresponent en la quantitat de 17.000,00 Euros, a
liquidar  en el pressupost de l'any 2016.

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 a la finca objecte del conveni. 

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  i  definits  com
equipaments per serveis tècnics, on esta situat un dipòsit d'aigua potable  amb una
superfície construïda de 105 metres quadrats. 
                             
Segona.-  Prèviament   al  pagament  el  titular,  Alberto  Gàlvez Lladó,  haurà  de tenir
inscrita la finca al Registre e la Propietat. En cas que no es realitzi, no s’abonarà cap
altra quantitat fins que no s’acrediti la corresponent inscripció registral.

Tercera.-  Tant el titular, Alberto Gàlvez Lladó, 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
renuncia 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 l'obligació de la clàusula tercera.       

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

Cinquena.- 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.

Sisena.- 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.

Setena.- Si no es produís per part de l’Ajuntament el pagament establerts en el termini
fixat, l’Ajuntament haurà d’abonar els interessos legals corresponents.
Alberto Gàlvez Lladó                                                           Jordi Solé Ferrando
 Propietari                                                                             Alcalde - president

                                                                                           Maria Remei Sala Leal
                                                                                            Secretària General»
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Sisè. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa a favor de Alberto Galvez
Llado, per l’import de 17.000,00 euros,amb càrrec a l’aplicació pressupostària
núm.31  1510  60000,  Expropiació  terreny  dipòsit  Can  Valls,  del  pressupost
municipal vigent.
                        
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 la finca.  

La  senyora,  Anna  Mata  Domènech,  regidora  del  grup  municipal  de  SOM
CALDES s'incorpora a la sala de plens.

8. APROVAR LA PROPOSTA DEL NOU QUADRE ECONÒMIC I FINANCER
DEL PLA D'INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL NUCLI HISTÒRIC DE CALDES
DE  MONTBUI.  EXPEDIENT  NÚM.  TB301-2014-00005,  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,  bé,  això són modificacions tècniques,  de fet  una actualització  del
quadre de finançament del Pla de Barris, les actuacions són les mateixes, però
en algunes partides hi ha moviments d'una partida cap a una altra.
Hi ha alguna intervenció? Sí? Senyora Redondo.»

Pren la paraula la senyora Redondo:
«Bé, nosaltres ja hem dit que són aquests moviments, no? I de fet tots estan
quadrats i canvien de lloc i no hi ha massa problema, el que sí que hem vist
que hi ha un pla estratègic, el pla estratègic 2025 que surt de Pla de Barris
perquè la comissió ha considerat que clar, atès que no és només l'actuació al
nucli  antic,  doncs només es  podia  imputar  aquesta  part,  nosaltres voldríem
saber com es farà llavors aquest pagament? Amb quina partida? O com es
preveu? I si hi ha previst algun tipus de subvenció?»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Es refereix al Pla Estratègic?» 

Pren la paraula la senyora Redondo:
«Sí.»
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Pren la paraula el senyor alcalde:
«D'acord,  ara  ho  explicarem,  explicarem  com funcionarà  l'aplicació  del  Pla
Estratègic, abans passo la paraula a la regidora Dalmau que me l'havia saltat.»

Pren la paraula la senyora Dalmau:
«Bona nit a tothom, bé, com deia la nostra companya, si hi ha problemes s'han
d'esmenar i són qüestions tècniques, aquí evidentment res a dir. 
Simplement un parell de preguntes que van una mica en la mateixa línia, però
en dos altres modificacions que aquí es detallen, no? Quan parla del salari del
professor  d'informàtica  que  deixa  de  justificar-se  en  una  partida  i  l'import
sobrant es destina a Pla de dinamització turística, doncs bé, el salari d'aquest
professor com es cobreix? No? I en la mateixa línia una mica, quan parla de la
modificació en el camp set, que parla d'una tècnica, que no queda massa clar
realment si eren dues tècniques? Si el salari de la tècnica estava dividit com en
dues actuacions diferents? Per què es retira d'una i es posa en una altra, però
en l'altra ja hi era. Llavors una mica si ens poguessiu aclarir aquests dos punts,
gràcies.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, per la resposta passo primer la paraula al regidor Isidre Pineda.»

Pren la paraula el senyor Pineda:
«Bon vespre, a veure si he entès bé la pregunta, i sinó doncs li agrairia que me
la  repetís,  crec  que  ha  volgut  preguntant-se  d'on  sortia?  O  quina  part  del
finançament va tenir el Pla Estratègic Horitzó 2025 sobre Llei de Barris? Va ser
una part, però ara no li sé dir el tant per cent exacte.»

Pren la paraula la senyora Redondo:
«No, el  que nosaltres hem vist,  que la partida que aniria o on havia d'anar
especificat el Pla de Barris que eren uns 30.000 euros, vint i llargs, que aquesta
partida  es  treia,  o  sigui  que el  Pla  de  Barris  no  ho subvencionava,  llavors
nosaltres preguntàvem que això amb quina partida es pagaria? O si hi ha algún
altre tipus de subvenció? Perquè en l'expedient surt com que s'ha tret, que s'ha
eliminat del Pla de Barris, està eliminat aquest tema del Pla Estratègic.
Igual que hi havia el sou del professor d'informàtica que li comento també.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«De fet el Pla Estratègic està fet i està pagat, mirarem exactament de quines
partides, hi havia una part que sí que sortia de Pla de Barris, i l'altre part, no
recordo si eren recursos propis o venia alguna altra subvenció, ho mirarem i li
passarem la resposta abans del proper ple.
I per les preguntes de la senyora Dalmau, passo la paraula al regidor Vicenç
Personat.»
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Pren la paraula el senyor Personat:
«Gràcies, bon vespre, més que res, problemes tampoc eren, el problema més
que res era que el 24 d'octubre de 2014 es va aprovar el pla financer de la Llei
de Barris, i ara han fet un repas i s'ha considerat alguns conceptes que tenien
de canviar de compte, no? S'ha fet  això, res més, i  quan al  professor,  s'ha
cregut, la nova direcció del Pla de Barris pensa que no pot anar un sou amb
una  subvenció  d'aquest  tipus,  així,  per  tant,  s'ha  canviat  la  subvenció  i  el
professor es pagarà del capítol 1 que és personal.»

Pren la paraula la senyora Dalmau:
«Gràcies, només afegeixo una pregunta més que m'he oblidat, en quin estat es
troba el pagament de projectes del Pla de Barris per part de la Generalitat?
Això ho sabem? Gràcies.»

Pren la paraula el senyor Marañés:
«Bon  vespre,  reconeguts  aproximadament  us  ho  dic  de  memòria,  uns  dos
milions i poc, dos milions cent o dos dos-cents, reconeguts.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Molt bé, si no hi ha més preguntes? Passem a la votació.» 

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

            
                 ACORDA:

   
Identificació de l’expedient

Expedient  TB301-2014-000005 relatiu  a  la  proposta de modificació  d'alguns
elements del quadre econòmic i financer del Pla de d'Intervenció Integral del
Nucli Històric de Caldes de Montbui (en davant Pla de Barris).

Antecedents

1. El 24 d'octubre de 2014, el  Secretari d'Habitatge i Millora Urbana, Carles
Sala Roca, va signar la resolució per la qual s'aprovava la pròrroga excepcional
i la modificació de l'àmbit del Pla de Barris de Caldes de Montbui.

2.  El 15 de desembre de 2015, l'Oficina de Gestió del Programa de Barris, va
enviar una resolució on diu que s'anul·len les justificacions presentades al llarg
de l'any 2015 i es detallen un seguit de problemes que s'havien d'esmenar.

3. El dia 8 de març, va tenir lloc una reunió entre membres de l'Ajuntament de
Caldes de Montbui i de l'Oficina de Gestió de Programa de Barris. Per part de
l'Ajuntament: el cap d'Àrea de Serveis Territorials, Joan Busquets i Xambó, la
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interventora d'aquest consistori, Gemma Riera Termes, i la tècnica del Pla de
Barris,  Mercedes  Beltran  Araguás,   i  per  part  de   l'Oficina  de  Barris  el
responsable d'aquesta, Ramon Pol i  la tècnica M. Teresa Perez Grancha, per
tal de parlar sobre la resolució abans esmentada.
D'aquesta reunió va sortir el compromís de fer els canvis que es proposen a
continuació:

• CAMP 4: Incorporació de la tecnologia de la informació als edificis

Actuació 4.01.01 Aula d'informàtica centre cívic
Fins  aquell  moment  dins  aquest  camp  es  justificava  el  salari  del
professor  d'informàtica.  Segons  l'Oficina  de  Barris,  dins  aquesta
actuació es pot incloure maquinari però no pas salaris, per justificar-lo
darrer existeix el camp Despeses de gestió.
Davant  aquesta situació,  es deixa de justificar  el  salari  del  professor
d'informàtica i l'import sobrant de 27.164,89 euros, es destinen al punt
7.05.01 Pla de dinamització turística.

• CAMP 5: Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà
Actuació  5.02.01 Mesures d'estalvi energètic a l'edifici de l'Ajuntament.
Donat  que  s'estan  portant  a  terme  mesures  d'estalvi  i  eficiència
energètica a diversos edificis municipals, es sol·licita el canvi de nom de
Mesures d'estalvi energètic a l'edifici de l'Ajuntament pel nom “Mesures
d'estalvi energètic en edificis municipals.”

   CAMP 7: Programes que comportin millora social, urbanística i econòmica.
Actuació 7.04.01 Pla d'acollida i inserció cultural d'immigrants
En  aquest  camp  es  justificava  el  salari  de  la  tècnica  encarregada
d'aquesta actuació. L'oficina de Barris, ha entès que aquestes despeses
s'haurien d'incloure dins el camp 7.07 Depeses de gestió.
Es  decideix  deixar  de  justificar  aquesta  actuació  i  destinar  el  seu
romanent a promoció turística.

          Actuació 7.05.01 Pla de dinamització turística:
Dins aquest camp es va introduir la Rehabilitació del Safareig de Santa
Esperança per  destinar-lo  a  banys  termals  a  la  vila,  amb la  idea de
promoure  el  turisme.  L'Oficina  de Barris  ha  entès  que es  tracta  d'un
equipament d'ús col·lectiu i que per tant s'ha d'incloure dins el camp 3.
Per aquest motiu s'ha creat el camp 3.04.01 “Rehabilitació del Safareig
de Santa Esperança” amb la  mateixa dotació econòmica que tenia a la
seva anterior ubicació.  Aquest camp no existia al anterior Pla de Barris i
per tant es sol·licita la seva inclusió dins l'actual Pla de Barris de Caldes
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 Actuació 7.06.01 Pla de participació ciutadana:
Dins  aquesta  actuació  s'havia  justificat  el  treball  fet  per  l'empresa
Neopolis SL  per l'elaboració del Pla Estratègic de Caldes de Montbui.
Atès  que  aquest  Pla  engloba  tot  el  municipi,  com  a  molt  es  podria
imputar  la  part  corresponent  a  l'àmbit  del  Pla.  Per  tant  no  s'imputa
aquesta  despesa  i  el  romanent  sobrant  es  deixa  per  a  properes
actuacions.

 Actuació 7.0.7.01 Despeses de gestió.
En aquest camp es justificava el salari de la tècnica del Pla de Barris i la
part de salari que dedicava el responsable de l'Oficina Local d'Habitatge
a la gestió de les subvencions del camp 2 “Pla de rehabilitació del Parc
d'Habitatges”.  Atès  que  aquest  punt  no  pot  superara  el  8%  del
pressupost, es decideix només justificar el salari de la tècnica del Pla de
barris.

Fonaments de dret

La  Llei 2/2004,  de 4  de juny,  de millora  de barris, àrees urbanes i viles que
requereixen una atenció especial.

Decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2004,de
4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció
especial.

Decret  53/2012.  de  22  de  maig,  que  modifica  el  decret  369/2004  de  7  de
setembre.

-  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:
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Primer. Sol·licitar a l'Oficina de Gestió del Programa de Barris del Departament
de  Governació,  Administracions  Públiques  i  Habitatge  de  la  Generalitat  de
Catalunya, que aprovi el nou quadre econòmic-financer del  Pla de Barris de
Caldes de Montbui, que inclou els canvis següents:

 Creació  del  camp  3.04.01  “Rehabilitació  del  Safareig  de  Santa
Esperança”,  amb  una  dotació  econòmica  de  155.912,67  euros
( 77.956,44 euros de subvenció), justificada en la seva totalitat.

 Actuació 4.01.01 Aula d'informàtica centre cívic i cultural.
Aquest camp estava dotat amb 56.523,65 euros (subvenció 28.261,82).
S'han justificat  29.358,75  euros  (14.679,37 euros  de  subvenció)  i  la
resta 27.164,89 euros (13,582,45 euros de subvenció), es destinen a
l'actuació 7.05.01Pla de dinamització turística.

 Actuació 5.01.01 Mesures estalvi energètic edifici de l'Ajuntament.
Es sol·licita canviar el seu nom per “Mesures estalvi energètic als edificis
municipals”.

 Actuació 7.04.01 Pla d'acollida i inserció cultural d'immigrants.
Aquest camp estava dotat amb 179,599,42 euros (89.799,71 euros de
subvenció),  s'han  justificat  162.314,44  euros  (81.157,22  euros  de
subvenció).  El  romanent  de  17.284,98  euros  (8.862,49  euros  de
subvenció), es destina al camp 7.05.01 Pla de dinamització turística.

Segon. Trametre aquest acord a l'Àrea de Serveis Econòmics de l'Ajuntament
de Caldes de Montbui.

Tercer. Enviar aquesta sol·licitud a l'Oficina de Gestió del Programa de Barris
del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya.

9.  APROVAR  EL  DOCUMENT  ÚNIC  DE  PROTECCIÓ  CIVIL  MUNICIPAL
(DUPROCIM). EXPEDIENT NÚM. CEGD2016010 DE LA POLICIA LOCAL.

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, aquest document el que fa és aplegar tots els plans de protecció que
ja  tenim  aprovats  en  el  municipi  i  que  serveixen  per  fer  front  a  eventuals
emergències  relacionades  amb  qüestions  de  caràcter  meteorològic  o
relacionades amb possibles accidents. 
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També aquest  document  contempla  els  plans d'autoprotecció  específics  per
activitats puntuals de pública concurrència on s'identifica un cert risc potencial,
que són activitats que es fan a la via pública i que requereixen per normativa
tenir  aprovats  plans  d'autoprotecció  propis.  Destacar  també  que  som  dels
primers  municipis  de  Catalunya,  si  l'aprovem,  que  tindrem aquest  pla  únic
aprovat i en vigor.
Hi ha alguna intervenció? Sí? Senyor Coral.»

Pren la paraula el senyor Coral:
«Gràcies, bé, aquest document únic de protecció civil es tracta d'actuar un cop
ha  hagut  algun  cas  d'incendis,  nevades,  etc.,  ens  preocupa  la  part  de
prevenció,  que és  un tema col·lateral  i  per  tant  ens agradaria  preguntar  al
govern sobre si han tingut algun fit back en relació amb una carta que sabem
que es va enviar als propietaris de finques que tenen zona forestal dins la seva
pròpia finca, i si aquesta carta que s'enviava oferint alguna empresa per poder
fer aquesta neteja, diguem forestal, si hi ha hagut algun fit back per part dels
propietaris  i  si  ara  que  s'acosta  l'estiu  es  tornarà  a  insistir.  Ja  sabem que
l'Ajuntament no pot obligar als propietaris, però sí que si des de l'Ajuntament es
tornarà a fer alguna actuació per motivar que els veïns mirin de tenir les seves
zones a dins les finques al més net possible i per tant evitar el risc d'incendis en
aquesta temporada d'estiu, gràcies.»

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

Pren la paraula el senyor Mauri:
«Gràcies, a dia d'avui sabem que hi ha una empresa que no és la única, que ha
passat pel Farell, que esta treballant finques grans, com per exemple el Pascol,
i alguna altra propietat que em reservo dir el nom. Sabem que això és fruit de
que s'ha descol·lapsat  diguéssim els operadors rematants que n'hi  ha pocs
especialistes de treball en el bosc, perquè vam entrar en un col·lapse fa dos
anys i va haver-hi una llista d'espera bastant important, ja són a Caldes, ja fa
uns mesos que estant treballant, si no m'equivoco tres o quatre mesos, de fet ja
es poden veure signes evidents d'acopiament de troncs molt grans, etc., a més
a més estem en converses amb aquests propietaris i amb aquesta empresa
perquè l'estella que creen d'aquest bosc, ens la serveixen a nosaltres per la
planta  de  biomassa,  lògicament  amb  uns  paràmetres  adequats,  amb  una
humitat adequada, amb un granulat adequat. Vull dir, hi ha unes exigències i
sembla que tot això va pel bon camí, dic que sembla perquè com que portem
dos anys, doncs prenc una postura de certa prudència, però lògicament el que
estem veien ara i les converses que hi ha ara amb fa dos anys, hi ha un canvi
radical perquè estan en acció. 
D'aquesta manera nosaltres tanquem un cicle virtuós, que va ser l'inici quan es
va crear la planta de biomassa i la futura planta de les Brugueres, que és el
Calderí i l'escola bressol que hi ha al davant, doncs tancarem un cicle virtuós
que és fer funcionar les plantes de biomassa amb biomassa de Caldes, no?

38



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

Lògicament aquí estem treballant una idea d'emissions de CO2 zero, no hi ha
transport, tot i que el que ens ve ara del Montseny, n'hi ha relativament molt poc
de transport, es pot considerar dins d'un àmbit de quilometre zero, i això doncs
també ha donat una oportunitat a les empreses rematants i en els propietaris
de treure'n un profit econòmic, perquè  nosaltres lògicament els hi comprarem
l'estella a preu de mercat que els hi estem comprant a altres empreses.
I pel tema de la seva preocupació de la prevenció d'incendis, nosaltres també
lògicament la compartim, tot i que ens trobem que gairebé el 100% del bosc de
Caldes  és  propietat  privada  i  això  a  vegades  dificulta  la  gestió  directa  de
l'administració pública, perquè ens trobem amb la propietat privada, tot i que
porto  dos  anys  treballant-hi,  tenint  molts  contactes  amb  propietaris,  ADF,
rematants,  etc.,  doncs  comencem  a  treure  el  seu  fruit,  i  aquesta  setmana
podem dir que ja tenim en funcionament una boca d'hidrant contra incendis a
l'esplanada de Sant Sebastià de Montmajor, que ha sigut una obra que sembla
que pugui  ser  senzilla,  però ha sigut  tècnicament  molt  dificultosa perquè hi
havia una pressió d'uns 28 quilos, això són molts quilos, hem hagut de fer tota
una instal·lació amb diversos reductors de pressió, amb uns adaptadors que no
els trobàvem i que s'han hagut de fer gairebé expressament per adaptar als
tubs antics etc., vull dir que de moment sembla que pinta bones notícies per
aquest estiu, gràcies.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, si no hi ha més intervencions? Passem a la votació d'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 CEGD2016010, relatiu a l’aprovació del Document Únic de Protecció
Civil Municipal (DUPROCIM). 

Antecedents

1. El municipi de Caldes de Montbui té homologats, en data 18 de febrer de
2010, per part de la Comissió de Protecció Civil  de Catalunya, els següents
plans de protecció civil municipal:

 PAM d’Accidents greus en establiments amb substàncies perilloses.

 PAM d’Incendis Forestals.

 PAM d’Inundacions.
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 PAM de Nevades.

 PAM de Sismes.

 Pla Bàsic d’Emergència Municipal.

2.  Una  vegada  transcorreguts  quatre  anys  des  de  la  seva  homologació,  i
d’acord amb la Llei 4/1997, de Protecció Civil de Catalunya, cal procedir a la
seva revisió.

Fonaments de dret

- Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut mínim per
a l’elaboració i homologació dels plans de protecció civil municipal i s’estableix
el procediment per a la seva tramitació conjunta.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Aprovar el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM).

Segon. Comunicar aquest acord i fer la tramesa del document a la Comissió de
Protecció Civil de Catalunya per a la seva homologació.

10. APROVAR L'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI
A  LA  DECLARACIÓ  UNIVERSAL  DELS  ARXIUS  DE  LA  UNESCO.
EXPEDIENT NÚM. SGGE_X632-2016-0002, 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, alguna intervenció sobre aquest punt? Sí? Senyora Dalmau.»

Pren la paraula la senyora Dalmau:
«Gràcies, bé, tal i com es diu a la Declaració Universal sobre els Arxius, els
arxius  registren  decisions,  accions  i  memòria  per  tant  des  del  nostre  grup
qualsevol acció que estigui orientada a fomentar la transparència, a protegir els
drets de la ciutadania i establir la nostra memòria individual i col·lectiva, doncs
creiem que és positiva i per això el nostre vot serà favorable.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Molt bé, gràcies, doncs passem a la votació.»
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En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [17 vots
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); SOM CALDES (2);
CiU (2); del PSC (2); UP CALDES (1) i del PPC (1)],

             
                 ACORDA:

Identificació de l’expedient

Expedient número SGGE_X632_2016_0002, relatiu a l'adhesió de l'Ajuntament
de Caldes de Montbui a la Declaració Universal dels Arxius de la UNESCO.

Antecedents

1. El Consell Internacional d’Arxius va elaborar i aprovar la Declaració Universal
sobre els Arxius l’any 2010 i  que la UNESCO (Organització de les Nacions
Unides per a l’Educació la Ciència i  la Cultura) en la seva 36a Conferència
General celebrada a Paris el 10 de novembre de 2011 va adoptar una resolució
en què feia seva aquesta declaració i encoratjava els Estats membres a tenir
en compte els seus principis i a aplicar estratègies i programes en el futur en el
seu respectiu àmbit nacional.

La Declaració Universal sobre els Arxius va ser aprovada amb la finalitat de
reconèixer el paper clau dels arxius, tant en la transparència administrativa i en
la  rendició  de  comptes  democràtica,  com en  la  preservació  de  la  memòria
social col·lectiva, i en la investigació històrica.

2. El Comitè Executiu de la FMC, en la seva sessió celebrada el dia 5 de febrer
de 2016, va aprovar la seva adhesió a la Declaració Universal dels Arxius i fer
difusió de la mateixa entre els seus associats.
Sent ja noranta les institucions catalanes adherides a la Declaració Universal
dels Arxius.

3. Des de l'Arxiu Municipal de Caldes de Montbui, amb motiu de la celebració
del Dia Internacional dels Arxius el 9 de juny,  proposa que, d’acord amb els
objectius  bàsics  de  promoció  de  les  bones  pràctiques  en  l’exercici  de  les
funcions d’arxiu i gestió de documents i la preservació i difusió del patrimoni
documental,  l'Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui  s'adhereixi  a  la  Declaració
Universal sobre els Arxius (DUA).

Fonaments de dret

- La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya.
- Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
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Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer.  Adoptar  institucionalment  la  Declaració  Universal  sobre  els  Arxius
elaborada i aprovada pel Consell  Internacional d’Arxius i  reconeguda com a
pròpia per la UNESCO, el text de la qual es transcriu a continuació: 

Declaració Universal sobre els Arxius 

“Els arxius registren decisions, accions i memòria. Constitueixen un patrimoni
únic i insubstituïble que es transmet de generació en generació. Els documents
són gestionats des del seu origen amb la finalitat de preservar-ne el valor i el
significat.  Són  fonts  fiables  d’informació  que  garanteixen  la  seguretat  i  la
transparència  de  les  actuacions  administratives  de  les  organitzacions.  Els
arxius  juguen  un  paper  essencial  en  el  desenvolupament  de  la  societat  i
contribueixen  a  la  constitució  i  salvaguarda  de  la  memòria  individual  i
col·lectiva.  L’accés  lliure  als  arxius  enriqueix  el  nostre  coneixement  de  la
societat, promou la democràcia, protegeix els drets de la ciutadania i millora la
qualitat de vida. 

Per això, nosaltres reconeixem: 
-  el  caràcter  únic  dels  arxius  com a  testimoni  i  reflex  de  l’evolució  de  les
societats;
- el caràcter essencial dels arxius per a garantir una gestió eficaç, responsable i
transparent, per a protegir els drets de la ciutadania, per a l’establiment de la
memòria  individual  i  col·lectiva,  per  a  la  comprensió  del  passat,  de  la
documentació del present i l’orientació d’actuacions futures;
- la diversitat dels arxius permet deixar constància del conjunt d’activitats de la
humanitat;
- la multiplicitat de suports en els quals han estat creats els documents, ja sigui
el paper, l’electrònic, l’audiovisual i d’altres de qualsevol naturalesa; - el paper
dels arxivers els quals, com a professionals qualificats, amb formació inicial i
continuada, serveixen a la societat en la mesura que garanteixen el procés de
creació dels documents, els seleccionen i els conserven per al seu ús;
-  la  responsabilitat  de  tots  –ciutadans,  administradors  i  càrrecs  públics,
propietaris i custodis d’arxius públics i privats, i arxivers i altres professionals
del camp de la informació– en la gestió dels arxius;

Per tant, hem decidit treballar conjuntament per tal que:
- S’adoptin i es reforcin polítiques i lleis apropiades en matèria d’arxius;
- la gestió dels arxius sigui valorada i exercida plenament en el si de tots els
organismes, públics o privats, els quals generen i fan servir els documents en
el transcurs de les seves activitats;
- es dotin els arxius amb els recursos adequats que n’assegurin la correcta
administració,  amb  previsió  de  contractació  de  professionals  degudament
formats;
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- els arxius siguin gestionats i preservats en les condicions que assegurin la
seva autenticitat,  la seva fiabilitat,  la seva integritat  i  el  seu ús; -  els arxius
siguin accessibles a tothom, però respectant les lleis pertinents i els drets de
les persones, dels creadors, dels propietaris i dels usuaris;
-  els  arxius  siguin  utilitzats  per  a  promoure  l’exercici  responsable  de  la
ciutadania.”

Segon.  Donar  a  conèixer  aquest  acord  a  l'Associació  d'Arxivers-  Gestors
Documentals de Catalunya.

11.  APROVAR  INICIALMENT LES BASES PER LA BECA DE RECERCA
HISTÒRICA LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI 2016-
2017.  EXPEDIENT  NÚM.  SGGE_X632_2016_0001,  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, passo la paraula al regidor Isidre Pineda.»

Pren la paraula el senyor Pineda:
«Moltes gràcies, aquesta és una iniciativa conjunta entre el Museu Thermalia i
l'Arxiu  Històric  que  pretén  fomentar  la  recerca  sobre  alguna  qüestió,  algun
espai emblemàtic del  municipi.  La temàtica d'aquest any,  o d'aquesta edició
serà la recerca sobre la història de la Torre Marimon. De fet tenim un precedent
que és la recerca de les pedreres de Caldes del qual creiem que el resultat va
ser molt positiu, perquè vam aconseguir donar l'opció que un jove investigador
tingui l'oportunitat de ser becat i fer una recerca històrica sobre un element que
interessi  al  municipi,  enguany  repetirem  aquesta  experiència  amb  la  Torre
Marimon com a temàtica i la intenció és que aquesta recerca a més a més
culmini amb un comissariat, amb una exposició al Museu Thermalia de forma
bianual. El 2017, a l'exposició, ja hauran passat aquests dos anys i per tant
proposem que es faci aquesta beca.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies,  volen  fer  alguna  intervenció  al  respecte?  Sí?  N'hi  ha  dues
demanades, senyor Martínez.»

Pren la paraula el senyor Martínez:
«Nosaltres evidentment estem a favor de qualsevol acció, sobretot si és una
beca. Sincerament, els 1.750 euros de l'aportació per la beca em sembla una
mica escassos, sobre tot pel rèdit que el poble en treu, no? L'experiència amb
la Pedrera va ser molt positiva, i també pel període d'investigació, que si no
recordo malament es gairebé un any, vull dir, és un detallet els 1.750 euros per
la persona que sigui que faci la feina, però em sembla poc, gràcies.»
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Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, senyora Dalmau.»

Pren la paraula la senyora Dalmau:
«Gràcies, nosaltres també volem animar-vos doncs a seguir amb aquest tipus
d'iniciatives  que  creiem  que  són  positives  tant  pel  municipi  com  per  les
persones que  hi  poden participar,  no?  I  en  aquest  sentit,  preguntar-vos  un
parell de coses que és una mica quin és el criteri que feu servir per escollir el
tema? I també quin és el criteri o el barem que feu servir per establir l'import de
la beca? Gràcies.»

Pren la paraula el senyor Pineda:
«Sí, sobre els 1.750 euros de l'import de la beca, és cert que la última edició
amb les Pedreres vam veure que mil euros eren insuficients, que era la dotació
d'aquell moment, ho hem volgut augmentar perquè vam creure que en aquell
moment era escàs, el que hem fet per basant-se amb l'import de la beca és
comparar amb altres beques similars, i el barem està entre 1.500 i 2.000 euros
sobre beques similars. Nosaltres el que a més a més també intentem donar-li
molta importància al fet que sigui un jove investigador i per tant que això sigui o
que aquesta beca o aquesta recerca sigui una forma de promocionar a un jove
investigador del qual se'n farà un llibre catàleg i el qual tindrà l'oportunitat de
comissariar una exposició al Museu Thermalia, per tant  això ha de ser una
manera  que  aquest  jove  investigador  es  pugui  promocionar,  de  fet  a  les
mateixes bases ja  marca que qualsevol  estudiant  a  últim any de carrera  o
acabat de llicenciar, és el perfil de persona que esperem que pugui becada.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, passem a la votació del punt.
Disculpi, diu la secretària que l'exposició són vint dies i no quinze dies, és a dir
que en el dossier apareixien quinze dies i són vint dies d'exposició pública. No
l'exposició a Thermalia sinó l'exposició pública.     
Passem ara sí a la votació.»

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

             
                 ACORDA:

   
Identificació de l’expedient

Expedient número SGGE_X632_2016_0001, relatiu a l'aprovació de les bases
de la beca de recerca històrica local  de l'Ajuntament de Caldes de Montbui
2016-2017.
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Antecedents

1. A l'any 2014 es va convocar una beca de recerca històrica per l'estudi,  i
posterior exposició a Thermalia, sobre les pedreres de Caldes de Montbui.

2. Tant la beca com els seus resultats mostrats mitjançant l'exposició i la edició
del seu catàleg vàrem tenir una molt bona acollida i vàrem donar l'oportunitat a
una jove investigadora de fer recerca històrica.

3. Amb la voluntat de mantenir aquesta ajuda a joves investigadors i alhora
estudiar i donar a conèixer la història local es vol oferir una beca de recerca
històrica 2016-2017 per l'estudi de Torre Marimon.

Fonaments de dret

- La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya.
- Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Aprovar inicialment les bases per la beca de recerca històrica local de
l'Ajuntament de Caldes de Montbui 2016-2017, i que literalment es transcriuen
a continuació:

BECA DE RECERCA HISTÒRICA LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE CALDES
DE MONTBUI

L'Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui  convoca  la  present  beca  de  recerca
històrica i comissariat d'una exposició al museu municipal Thermalia. Museu de
Caldes  de  Montbui,  per  donar  a  conèixer  la  història  local  mitjançant  la
investigació i la divulgació.

Bases de la convocatòria 2016

1. Característiques
La  beca s'atorga  per  fer  la  recerca  històrica  i  la  funció  de  comissari  d'una
exposició sobre la Torre Marimon.
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2. Dotació
L'import de la beca serà de 1750 euros i el pagament es farà en dues parts, la
primera a finals del 2016 amb el lliurament d'un esquema del treball i la segona
un  cop  presentat  el  treball  finalitzat  al  2017.  La  despesa  derivada  de
l'atorgament  de  la  beca per  l'exercici  de  2016 es  farà  efectiva  a  càrrec  de
l'aplicació 30 3322 22695 del pressupost de la Corporació i serà de 750€ i la
resta de l'import, 1000€, serà a càrrec del pressupost de 2017.

3. Candidats
Pot optar a la beca qualsevol persona física que acrediti cursa l'últim any del
Grau  en  Història,  un  màster  de  la  branca  d'història  o  tenir  el  Grau  o
Llicenciatura en Història; i que acrediti el coneixement de la llengua catalana
(certificat de nivell de suficiència de la Secretaria de Política Lingüística, antic
certificat de nivell C de la Junta Permanent de Català). 

4. Documentació
Les sol·licituds s'hauran de presentar a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (Plaça de
la Font del Lleó, 11) acompanyades de la documentació següent:

4.1. Curriculum vitae i còpia de la documentació que ho acrediti
4.2. Còpia de la titulació acadèmica i/o documentació que acrediti  el  
compliment del punt 3 de les bases.
4.3. Carta de motivació per voler desenvolupar la beca i el pla de treball: 
metodologia i calendari.

En  cas  que  la  documentació  presentada  sigui  incorrecta  o  incompleta,  es
requerirà que s'esmeni o que es completi en un termini no superior als deu dies
hàbils. En cas contrari serà desestimada la sol·licitud. La nova documentació
que s'aporti  també s'haurà  de presentar  a  l'Oficina  d'Atenció  al  Ciutadà de
l'Ajuntament de Caldes de Montbui.

5. Terminis
El termini per a la presentació de sol·licituds serà de quaranta dies naturals a
comptar des de l'endemà de la publicació al tauler d'anuncis al web municipal.

6. Jurat i criteris de valoració
El Jurat es composarà pels membres de la Comissió de Patrimoni del Consell
Municipal de la Cultura de Caldes de Montbui, el/la regidor/a responsable de
l'Arxiu Històric, la Directora de l'Arxiu Municipal, el/la guanyador/a de la beca de
recerca de l'edició anterior i, si escau, persones proposades per la Comissió
amb reconegut coneixement sobre la temàtica de l'exposició.
El  jurat  analitzarà  i  avaluarà  els  CV's,  els  plans  de  treball  presentats  i
l'entrevista  personal  als  candidats,  si  escau  per  l'aclariment  dels  plans  de
treball, i seleccionarà aquell que sigui mereixedor de la beca. En la concessió
de la beca, el jurat tindrà en compte els aspectes següents:
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6.1. Valoració del CV
6.2. La coherència i la viabilitat del pla de treball
6.3. L'acreditació de coneixements científics suficients per desenvolupar-
lo.

La beca es podrà declarar deserta si el jurat considera que cap dels plans de
treball presentats no assoleix qualitat suficient.

7. Veredicte
Un cop avaluats els candidats el jurat emetrà un informe amb la proposta de
resolució  provisional  que  s'elevarà  a  l'òrgan  competent  per  a  la  resolució
definitiva.  El  veredicte  es comunicarà a tots  els  candidats  i  candidates i  es
publicarà al tauler d'anuncis i al web de l'Ajuntament. La persona beneficiària
de  la  beca  haurà  de  manifestar  per  escrit  que  l'accepta  i  presentar  la
documentació original que acrediti el compliment de les bases.

8. Seguiment del treball i lliurament del projecte
El  museu  municipal  Thermalia.  Museu  de  Caldes  de  Montbui assessorà  i
supervisarà el projecte la exposició i informarà al jurat, el qual es reserva el dret
de suspendre la continuïtat de la beca quan s'aprecii que la persona becària
incompleix greument qualsevol de les obligacions assumides. 
La recerca i el projecte de l'exposició definitiu es presentarà durant l'any 2017.

9. Extinció
El dret de la beca s'extingirà si no s'executa el treball en les terminis convinguts
o els informes de la seva realització no són prou satisfactoris.

10. Acceptació de les bases
La  presentació  de  la  sol·licitud  de  la  beca  pressuposa  l'acceptació  íntegra
d'aquestes  bases,  així  com  la  cessió  dels  drets  d'autor  del  projecte  de
l'exposició objecte de la convocatòria de la beca a l'Ajuntament de Caldes de
Montbui.
L'atorgament  de  la  beca no suposarà,  en  cap cas ni  circumstància,  relació
laboral entre l'Ajuntament de Caldes de Montbui i la persona beneficiària.

Segon. Sotmetre aquest acord i el contingut de les bases al tràmit d'exposició
pública durant el  termini de vint  dies, mitjançant la seva publicació al  tauler
d'anuncis  de  la  corporació  i  a  la  web  municipal,  a  l'efecte  que  pugui  ser
examinats  i,  en  el  seu  cas,  es  formulin  les  al·legacions  que  es  considerin
pertinents.

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'acord  i  les  bases  que  ara  s'aproven  inicialment  es  consideren  aprovats
definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior.
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Quart. Aprovació de l'autorització de la despesa per l'import de 750€ a càrrec
de l'aplicació 20 3322 22695, tractament del fons documental, del pressupost
municipal de 2016 en concepte de part de la beca de recerca històrica local.

Cinquè. Comunicar aquest acord a l'àrea de Serveis Econòmics.

La senyora, Alexandra Redondo Ibàñez, regidora del grup municipal de SOM
CALDES s'absenta de la sala de plens. 

12.  INICIAR  EL PROCEDIMENT DE REGULARITZACIÓ  D’OBLIGACIONS
PENDENTS DE PAGAMENT DE L’ANY 2010  I  ANTERIORS.  EXPEDIENT
NÚM. 42/2016 DE TRESORERIA.

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

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, hi  ha algun aclariment a fer? Sí? Comencem pel senyor Martínez
Boluda.»

Pren la paraula el senyor Martínez:
«Sí,  moltes  gràcies,  simplement  un  petit  comentari,  hem  vist  que  dels
pagaments que queden com pendents per fer, perquè bàsicament el que estem
dient és que hi ha uns 32.000 euros que portem anys que es queden a la
comptabilitat i que bé, s'ha de regularitzar perquè no els tindrem mai en tota la
vida, no? Hi ha molts pagaments que són de les AMPES. Vull dir, entenc que
pot ser que en una empresa externa a l'Ajuntament sigui més complicat, però
amb les AMPES aquest  control,  què ha passat? Perquè a més a més són
pagaments que han d'estar destinats a extraescolars i a menjadors.
Símplement aquesta aclaració, gràcies.»

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

Pren la paraula el senyor Ortega:
«Gràcies senyor alcalde, bona nit, bé, només manifestar el sentit del nostre vot
que serà favorable, estem a favor que es regularitzi aquesta situació, però la
pregunta anava alineada a la pregunta del senyor Boluda, com pot ser que hi
hagi factures des del 2010? i que la majoria d'elles són de les AMPES de les
escoles, ens ho aclareixin sisplau.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
Gràcies,  per  la  resposta  passo  la  paraula  al  regidor  d'hisenda,  senyor
Marañés.»
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Pren la paraula el senyor Marañés:
«Sí, bon vespre, el tema de les AMPES bàsicament és que estaven per capítol
dos en el moment del pagament, hi va haver un canvi normatiu i es van pagar
per capítol quatre, i l'únic que fem aquí per donar de baixa el capítol dos, tot i
que ja es van pagar en el seu dia, no és que estigui pendent, hem d'iniciar
aquest procediment. Vull dir, símplement és a tall informatiu, lo de les AMPES
ja es va liquidar en el seu dia i quan corresponia.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Molt bé, doncs si no hi ha més intervencions? Fem la votació.» 

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per  majoria absoluta dels presents
[13 vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); del PSC
(2); d'UP CALDES (1) i del PPC (1) i 3 abstencions de SOM CALDES (1) i de
CiU (2)],             

                ACORDA:
Identificació de l’expedient

Expedient de Tresoreria núm. 42/2016 relatiu al procediment de regularització
d’obligacions pendents de pagament de l’any 2010 i anteriors.

Antecedents

1.  És  necessari  determinar  la  situació  de  les  obligacions  integrades  en
l’agrupació de pressupostos tancats, pendents de pagament i reconegudes en
exercicis anteriors, que per diferents motius s’han de depurar i donar de baixa
amb la finalitat d’ajustar la comptabilitat municipal a la realitat jurídica, eliminant
aquelles obligacions reconegudes quan no hi ha dret a exigir-ne el pagament a
l’Ajuntament.

2.  Per  tal  de  regularitzar  aquestes  obligacions  es  fa  necessari  obrir  un
procediment per a determinar si  és procedent comptabilitzar la baixa de les
mateixes.   En l’expedient  hi  consta l’Annex I,  amb una relació  de totes les
obligacions així com diversos informes tècnics sobre les mateixes en els quals
es relacionen els antecedents coneguts. 

3.  D’acord  amb  l’article  31.1.b  de  la  Llei  30/1992,  de  règim  jurídic  de  les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, els titulars dels
crèdits  objecte  d’aquest  expedient  administratiu  han  de  ser  considerats
interessats.

4.  Cal  donar  audiència  als  interessats,  d’acord  amb  l’article  84  de  la  Llei
30/1992, un cop instruït l’expedient i immediatament abans de la proposta de
resolució, per un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze.  En aquest

49



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

termini els interessats poden al·legar i presentar els documents i justificacions
que considerin pertinents.

5. En el cas que s’ignori el lloc de la notificació o quan no s’hagi pogut practicar,
aquesta es farà mitjançant anuncis al tauler d’edictes de l’Ajuntament del darrer
domicili i al Butlletí Oficial de la Província, segons el que es determina a l’article
59.4 de la Llei 30/1992.

6. Un cop finalitzat el procediment, i d’acord amb l’article 212.4 del Reial decret
legislatiu  2/2004,  de  5  de  març,  pel  qual  s’aprova  el  Text  refós  de  la  Llei
reguladora  de  les  hisendes  locals,  correspon  al  Ple  de  l’Ajuntament  la
competència  per  a  aprovar  aquest  expedient,  atès  que  la  baixa  afecta
obligacions reconegudes pendents de pagament integrades en l’agrupació de
pressupostos tancats i que tenen el seu origen en els corresponents comptes
generals aprovats cada any.

7. En l’expedient hi consta l’Annex I amb el detall de les obligacions per a les
quals s’inicia el procediment.

8. D’acord amb el contingut de l’informe proposta del cap d’àrea de Serveis
Econòmics que consta a l’expedient.

Fonaments de dret

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

-Llei  30/1992,  de  règim  jurídic  de  les  administracions  públiques  i  del
procediment administratiu comú.

-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:
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Primer. Iniciar expedient per tal de determinar si és procedent donar de baixa
les obligacions i les propostes pendents de pagament que consten en l’Annex I
per un import total de 31.599,28€.

Segon.  Notificar  el  present  acord  donant  audiència  als  interessats  per  un
termini de deu dies, a comptar a partir  de la data de la notificació.   Durant
aquest  termini,  els  interessats  podran  al·legar  i  presentar  els  documents  i
justificacions que considerin pertinents.

Tercer.  Advertir als interessats que, en el cas que en el termini establert no es
presentin al·legacions, es procedirà a l’anul·lació de les obligacions i a la seva
comptabilització sense més tràmit.

Quart. Notificar el present acord a l’Àrea de Serveis Econòmics.

El senyor, Jaume Mauri, regidor del grup municipal d'ERC, s'absenta de la sala
de plens. 

13. DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME DE TRESORERIA SOBRE EL
COMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT DEL PRIMER TRIMESTRE DE
2016. EXPEDIENT NÚM. 12/2016 DE SERVEIS ECONÒMICS.

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

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, excuso al regidor Jaume Mauri per motius personals ha d'abandonar
el ple.
Hi ha alguna qüestió sobre aquest punt? Algun comentari? Senyor Martínez
Boluda.»

Pren la paraula el senyor Martínez:
«Simplement hem estat mirant l'històric del període mitjà de pagaments dels
últims trimestres  i  sí  que és  veritat  que veníem d'un,  històricament  veníem
d'uns punts, d'uns pics molt alts, que passava el límit legal dels 60 dies, i que
portem molt temps a sota del límit legal dels 60 dies. Però sí que és veritat que
la tendència sembla que s'ha invertit i que estem allargant una mica més els
plassos de pagament. Si fessin un acte de futurologia i la línia, la tendència
l'allarguessin una miqueta més, semblaria que dintre d'un any estaríem en els
60 díes, gràcies.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, senyor Marañés.»
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Pren la paraula el senyor Marañés:
«Bon vespre,  comentar  que si  agafem l'històric  d'un any enrere,  tenim una
tendència bastant lineal si féssim la mitjana, és cert que en certs moments de
l'any com ara pot ser el gener que ens hem trobat amb el tancament de l'any
anterior, tenim alguns augments de dies, i segurament a l'agost ens passarà el
mateix, però els corregim després la resta de l'any que no tenim altra feina per
dir-ho així i podem centrar-nos en processar les factures més ràpid, el tema és
que a l'àrea econòmica tenim el personal que tenim, vull dir, quan dic no tenim
altra feina és perquè si hem de fer el tancament, hem de destinar la gent al
tancament, perquè anem per tempos.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Molt bé, hi ha algun altre comentari al respecte? Passem al següent punt.»   

En conseqüència el  Ple  de l’Ajuntament,  per  unanimitat  dels presents  [16
membres dels grups municipals d’ERC (8); de SOM CALDES (2); de CiU (2);
del PSC (2); d'UP CALDES (1) i del PPC (1)], resta assabentat del següent:  

Identificació de l’expedient

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

Antecedents

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

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

Concretament, per a les administracions públiques el termini legal de pagament
està  fixat  en  un  màxim  de  trenta  dies  a  comptar  des  de  la  data  del
reconeixement de l’obligació de les factures o l’expedició de les certificacions
d’obres.
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3. La Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial
en  el  sector  públic  va  modificar  la  Llei  Orgànica  2/2012,  de  27  d’abril,
d’Estabilitat  Pressupostària  i  Sostenibilitat  Financera  imposant  l’obligació  de
publicar el seu període mitjà de pagament a proveïdors, a les Administracions
Públiques.

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

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

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

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

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

Aquesta  supressió  és  deguda  al  fet  que  la  publicació  del  període  mitjà  de
pagament a proveïdors a la Central d’Informació Econòmica i Financera de les
Administracions Públiques prevista a l’article 28 de la Llei Orgànica 2/2012, de
27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, fa innecessària
la tramesa d’aquest model a partir de l’entrada en vigor de la Resolució, l’1 de
gener de 2015.
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9. L’informe que es presenta correspon al quart trimestre de l’any 2015 i inclou
la informació preceptiva separada en quatre apartats:

a) Pagaments realitzats en el trimestre

b) Interessos de demora pagats en el període

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

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

10. L’Ajuntament de Caldes de Montbui, a 31 de març de 2016, compleix els
terminis legals de pagament en termes comptables per a operacions comercials
tal i com s’estableix a la legislació vigent.

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

Fonaments de dret

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

Llei  3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials.

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

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

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

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

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

54



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

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

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

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

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

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

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament resta assabentat:

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

Segon. Donar compte de la publicació dels informes de tresoreria en el web
municipal.

14. DONAR COMPTE AL PLE DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT ALS
PROVEÏDORS  SEGONS  EL RD  635/2014  DEL PRIMER  TRIMESTRE  DE
2016. EXPEDIENT NÚM. 13/2016 DE SERVEIS ECONÒMICS.

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

No hi ha intervencions.

En conseqüència el  Ple  de l’Ajuntament,  per  unanimitat  dels presents  [16
membres dels grups municipals d’ERC (8); SOM CALDES (2);  CiU (2);  del
PSC (2); UP CALDES (1) i del PPC (1)], resta assabentat del següent:  
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Identificació de l’expedient

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

Antecedents

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

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

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

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

PMP=
RàtioOP x Import P+RàtioOPP x Import PP

Import total P+ Import total PP

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

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

a) Període de pagament trimestral i la seva sèrie històrica.
b) Ràtio trimestral de les operacions pagades i la seva sèrie històrica
c) Ràtio trimestral d’operacions pendents de pagament i la seva sèrie històrica.
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6. Els indicadors referents al primer trimestre de l’any 2016 presenten, a data
d’avui, el següent resultat:

Indicadors del Període Mitjà de Pagament segons el RD 635/2014 corresponents a 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui i relatius al 1r trimestre de 2016.

Ràtio d’operacions pagades 13,19  dies

Import d’operacions pagades 1.960.840,05 euros

Ràtio d’operacions pendents de pagament 4,55 dies

Import d’operacions pendents de pagament 941.837,40 euros

Període Mitjà de pagament de l’Entitat 10,39 dies

7.  L’Ajuntament  de Caldes de Montbui,  a 31 de març de 2016,  segons els
informes que consten en l’expedient basats en les dades disponibles a data
d’avui, compleix els terminis legals de pagament per a operacions comercials
tal  i  com  estableix  la  legislació  vigent  en  matèria  de  morositat  en  termes
econòmics.

8.  Aquesta  informació  ha  de  ser  tramesa  al  Ministeri  d’Hisenda  i
Administracions Públiques i  publicada al  web de l’ajuntament per  a  la  seva
difusió.

Fonaments de dret

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

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

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

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

Resolució,

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

Indicadors del Període Mitjà de Pagament segons el RD 635/2014 corresponents a 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui i relatius al 1r trimestre de 2016.

Ràtio d’operacions pagades 13,19  dies

Import d’operacions pagades 1.960.840,05 euros

Ràtio d’operacions pendents de pagament 4,55 dies

Import d’operacions pendents de pagament 941.837,40 euros

Període Mitjà de pagament de l’Entitat 10,39 dies

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

Tercer. Donar compte de la publicació, juntament amb les sèries històriques de
cadascun dels indicadors, en el web municipal.

15. DONAR COMPTE DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, EN
LA SESSIÓ DEL DIA 10 DE MAIG DE 2016, PEL QUAL ES VA RESOLDRE
APROVAR  LES  OBLIGACIONS  TRIMESTRALS  DE  SUBMINISTRAMENT
D’INFORMACIÓ CORRESPONENT AL 1R. TRIMESTRE DE 2016 DE LES
ENTITATS  QUE  FORMEN  LA CORPORACIÓ  LOCAL.  EXPEDIENT  NÚM.
SEMC 27/2016, DE SERVEIS ECONÒMICS.

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

No hi ha intervencions.

En conseqüència el  Ple  de l’Ajuntament,  per  unanimitat  dels presents  [16
membres dels grups municipals d’ERC (8); SOM CALDES (2);  CiU (2);  del
PSC (2); UP CALDES (1) i del PPC (1)], resta assabentat del següent:  

Identificació de l’expedient

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

1. La Junta de Govern Local, en la sessió del dia 10 de maig de 2016 , va
acordar  aprovar  les  obligacions  trimestrals  de  subministrament  d’informació
corresponent al 1r. trimestre de 2016 de les entitats que formen la Corporació
Local, el contingut del qual es transcriu literalment a continuació:

“Identificació de l’expedient

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

Antecedents i Fonaments de dret 

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

L’actualització  dels  pressupostos  en  execució,  incorporades  les  modificacions
pressupostàries que ja s’han tramitat i/o les que es preveu tramitar fins a final d’any, i
de les previsions d’ingressos i despeses de les entitats subjectes al Pla general de
comptabilitat  d’empreses  o  a  les  seves  adaptacions  sectorials,  i  els  seus  estats
complementaris. 
Les  obligacions  enfront  tercers,  vençudes,  líquides,  exigibles,  no  imputades  al
pressupost.
La informació que permeti relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del
pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada conforme a les
normes del Sistema Europeu de Comptes.
L’actualització de l’informe de la Intervenció del compliment de l’objectiu d’estabilitat i
del límit del deute. Així mateix, la intervenció ha de fer una valoració del compliment de
la regla de la despesa al tancament de l’exercici.
Un resum de l’estat d’execució del pressupost acumulat a final de cada trimestre, dels
ingressos i despeses del pressupost, i dels seus estats complementaris, amb indicació
els drets recaptats tant de l’exercici corrent i dels exercicis tancats i les desviacions
respecte a les previsions.
Els estats d’execució, per al mateix període, dels ingressos i les despeses, per a les
entitats subjectes al Pla general de comptabilitat d’empreses o a les seves adaptacions
sectorials
Les actualitzacions del Pla de Tresoreria i el detall de les operacions de deute viu, que
ha de tenir, almenys, informació relativa a: calendari i pressupost de tresoreria amb
cobraments i pagaments mensuals per rúbriques, distingint els pagaments inclosos en
el càlcul  del període mitjà  de pagament a proveïdors i  incloent  la previsió del seu
mínim  mensual  de  tresoreria;  previsió  mensual  d’ingressos;  saldo  del  deute  viu;
impacte de les mesures d’estalvi i  mesures d’ingressos previstes i calendari previst
d’impacte en pressupost; venciments mensuals de deute a curt i llarg termini; calendari
i  quanties  de  necessitats  d’endeutament;  evolució  del  saldo  de  les  obligacions
reconegudes pendents de pagament tant de l’exercici corrent com dels anys anteriors,
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distingint l’import de les obligacions pendents de pagament incloses en el càlcul del
període mitjà de pagament a proveïdors; perfil de venciments del deute dels propers
10 anys.
Les dades d’execució de les despeses de personal,  així  com el nombre  d’efectius
referits a l’últim dia del trimestre anterior.

2. El 29 d’abril de 2016 es va trametre la informació referent al 1r. trimestre de 2016 de
les  entitats  que  formen  la  Corporació  Local  requerida  pel  Ministeri  d’Hisenda  i
Administracions Públiques i que consta dins l'expedient administratiu com a annex I.

3. Vist l’informe de la intervenció municipal.

Resolució

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

PROPOSTA D’ACORD

Primer.  Aprovar  les  obligacions  trimestrals  de  subministrament  d’informació
corresponent al 1r. trimestre de 2016 de les entitats que formen la Corporació Local
que consten a l’expedient administratiu com a annex I.

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

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament resta assabentat:

Únic. Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local, en la sessió del dia
10 de maig de 2016, pel qual es va resoldre aprovar les obligacions trimestrals
de subministrament d’informació corresponent al 1r. trimestre de 2016 de les
entitats que formen la Corporació Local, el qual s'ha transcrit anteriorment. 

16.  DONAR  COMPTE  AL  PLE  DE  LA LIQUIDACIÓ  DEL  PRESSUPOST
MUNICIPAL  DE  L’EXERCICI  2015  DE  L’AJUNTAMENT  DE  CALDES  DE
MONTBUI  APROVADA  MITJANÇANT  EL  DECRET  D’ALCALDIA  NÚM.
000214/2016,  DE  28  D’ABRIL.  EXPEDIENT  NÚM.  SEMC  19/2016,  DE
SERVEIS ECONÒMICS.

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

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

Pren la paraula el senyor Marañés:
«Bon vespre de nou, comentar que tanquem l'exercici 2015 amb un resultat
positiu  d'uns  dos  milions  d'euros,  d'aquests  dos  milions  d'euros  tenim  un
romanen sobrant de 2.800.000 euros el qual el destinarem 1.700.000 a crear
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un fons de solvència i la resta seran 401.000 euros amortització de deute i la
resta per destinar-ho a inversions o a despesa.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, alguna consideració? No? Doncs passem al punt 17.»

En conseqüència el  Ple  de l’Ajuntament,  per  unanimitat  dels presents  [16
membres dels grups municipals d’ERC (8); SOM CALDES (2);  CiU (2);  del
PSC (2); UP CALDES (1) i del PPC (1)], resta assabentat del següent:  

Identificació de l’expedient

Expedient  número  SEMC  19/2016,  de  l’Àrea  Econòmica,  corresponent  a
l’aprovació de la liquidació pressupostària de l’exercici 2015 de l’Ajuntament de
Caldes de Montbui.
 
Antecedents

El dia 28 d’abril  de 2016, el  Sr.  Jordi  Solé i  Ferrando, Alcalde-President de
l’Ajuntament de Caldes de Montbui, va aprovar la liquidació pressupostària de
l’exercici  2015  de  l’Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui  mitjançant  decret
d’alcaldia número 000214/2016. 

Fonaments de dret

I. Articles 163, 191, 193 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

II. Articles 89 a 105 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desen-
volupa el capítol I del títol VI del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressu-
postos.
III. Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció
del model normal de comptabilitat local.
IV. Reial Decret-llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matè-
ria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic.
V. Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, de estabilitat pressupostària i sostenibili-
tat financera.

VI. Llei orgànica 4/2012, de 28 de setembre, per la qual es modifica la Llei or-
gànica 2/2012, de 27 d’abril, de estabilitat pressupostària i sostenibilitat finance-
ra.

VII. Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, mitjançant el qual s’aprova el
Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Esta-
bilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals.
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VIII. Ordre HAP/2105/2012, de l’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei orgànica 2/2012,
de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

IX. Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la qual es modifica l’ordre
HAP/2105/2012, de l’1 d’octubre per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

X. Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a
l’any 2015.

XI. Ordre del Departament d’Economia i Coneixement 138/2007, de 27 d’abril.

XII. Nota informativa, de 6 de febrer de 2015, en relació al règim de tutela finan-
cera dels ens locals per a l’exercici 2015.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament resta assabentat:

Primer.  Donar  compte  al  Ple  de  la  liquidació  del  pressupost  municipal  de
l’exercici 2015 de l’Ajuntament de Caldes de Montbui aprovada mitjançant el
decret d’alcaldia núm. 000214/2016, de 28 d’abril.
 
Segon. Trametre còpia de la liquidació a l’Administració de l’Estat, d’acord amb
allò que disposa l’article 193 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisen-
des Locals i l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen
les  obligacions de subministrament  d’informació  previstes  a la  Llei  orgànica
4/2012, de 28 de setembre, que modifica la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i al Departament de Go-
vernació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya.

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

Des del número 183, de data 14 d'abril de 2016, fins al número 275, de data 19
de maig de 2016.
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18. MOCIONS D'URGÈNCIA

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D'ERC, DE SOM CALDES,
DE  CIU  I  DEL  PSC  AL  PLE  DE  L'AJUNTAMENT  DE  SUPORT  AL  DIA
MUNDIAL CONTRA LA HOMOFÒBIA I EL DIA MUNDIAL DEL DRETS LGTB.
EXPEDIENT NÚM. AA002-2016-00008, D'ALCALDIA.

L’alcalde llegeix literalment la moció.

Pren la paraula el senyor Alcalde:
«Com sempre quan es tracta de mocions passaré la paraula als grups de més
a  menys  representació,  per  Esquerra  Republicana  passo  la  paraula  a  la
regidora Pilar Aznar.»

Pren la paraula la senyora Aznar:
«Bona nit, en la línia de la defensa de les llibertats individuals i  col·lectives,
defensem  els  drets  a  la  igualtat  entre  les  persones  i  condemnem  les
discriminacions per  motius de condició  sexual,  religiosa,  de raça,  tot  el  que
sigui treballar per la igualtat de les persones, tindrà el nostre recolzament, per
això, votarem a favor.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, pel grup Som Caldes, senyora Redondo.»

Pren la paraula la senyora Redondo:
«Bé, nosaltres celebrem que s'aprovi, avui s'aprovarà aquesta moció, sobretot
perquè fomenta  la  tolerància,  la  dignitat  de  les persones i  el  respecte  a la
diversitat sexual, no? També un apartat que ens agrada molt d'aquesta moció
és exigir el desplegament de la Llei contra la LGTBIfòbia, que és una de les
Lleis pioneres al món contra la discriminació i en favor de la diversitat sexual en
tots els àmbits de la vida, sigui la salut, l'educació, els mitjans de comunicació,
etc., i també doncs estem molt d'acord amb que es denunciï tots els casos de
discriminació  que  patim  les  persones  pel  fet  de  ser  gais,  lesbianes,
transsexuals, bisexuals o intersexuals.»

Pren la paraula el sdenyor alcalde:
«Gràcies, per Convergència i Unió, passo la paraula a la regidora Dalmau.»

Pren la paraula la senyora Dalmau:
«Bé, des del nostre grup municipal, evidentment estem en contra de qualsevol
tipus de discriminació, ja sigui per motius de raça, religió o inclinació sexual
com és el cas de la moció que avui presentem, i entenent que aprovar una Llei
no és una condició suficient per eradicar l'homofòbia, lesbofòbia o la transfòbia,
evidentment recolzem qualsevol iniciativa que ens faci avançar com a municipi,
però també com a societat, cap a la igualtat de tots els éssers humans, sigui
quina sigui la seva condició sexual, gràcies.»
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Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, pel grup Socialista té la paraula la regidora Carla Millán.»

Pren la paraula la senyora Millán:
«Per començar, ens alegra veure les adhesions que ha tingut la moció que vam
presentar.  Clarament  considerem  que  la  visualització  del  col.lectiu  LGTBI
segueix sent una prioritat, ja que avui en dia encara hi ha molta feina per fer en
la defensa dels drets d'aquest col·lectiu. 
Per un altre cantó, considerem que els municipis són potser l'ens més proper a
les persones i  per tant  ha de ser un dels sectors més implicats en la lluita
contra la LGTBIfòbia, per això també volem remarcar un dels punts de la moció
que per nosaltres pot ser és un dels més importants, no? Que és el fet de crear
un  pla  local  contra  la  LGTBIfòbia  que contingui  totes  les  entitats,  totes  les
associacions, a part dels partits i en general a tota la societat civil municipal que
es vulgui implicar en la redacció d'aquest pla, no? 
Per això sí que hi ha un annex que nosaltres hem treballat amb l'associació Tal
Com Som que tenen experiència en la redacció de plans locals en aquesta
qüestió, sobretot a la comarca d'Osona, i que considerem que poden ser, pot
ser un text no només de referència, sinó ser unes línies per poder inspirar a la
feina que haurà de fer aquest grup de treball, no? 
I per un altre cantó doncs sens dubte considerem que fer Lleis al Parlament
està molt bé, però si no els hi dones una dotació econòmica, de poc serviran,
no? I si no les implementes doncs encara serviran menys.
I  sens  dubte,  incloure  un  baner  és  potser  només  és  un  punt  més,  però
considerem que és una petita forma de portar el fet d'animar a la gent a que no
caiguin en els casos de violència, no només en els que la pateixen, sinó als que
també són còmplices o la poden veure, que avui en dia a la societat que vivim,
tristament som tots i totes, no? 
I per tant doncs ens alegrem de veure el suport que està tenint aquesta moció.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, és el torn d'Units per Cades.»

Pren la paraula el senyor Martínez:
«Sí, per part nostre també recolzarem la moció, gràcies.»

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

Pren la paraula la senyora Romano:
«Gràcies, bé per la nostra part estem parlant de Drets Humans i evidentment
votarem a favor, gràcies.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, passem a la votació doncs.»      
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En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [16 vots
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (8); SOM CALDES (2);
CiU (2);  del  PSC (2);  UP CALDES (1)  i  del  PPC (1)],  ACORDA aprovar  la
moció, essent aquesta la següent:

            
«Vist que l’any 2005 es va fer un pas molt important amb l’aprovació de la llei
que permetia matrimonis entre persones del mateix sexe.

Vist que a l’Octubre del 2104 es va aprovar la Llei de Dret de les Persones
Gais, Lesbianes, Bisexuals i Transsexuals i per l’Eradicació de l’Homofòbia, la
Lesbofòbia i la Transfòbia, tot i que la majoria d’aspectes recollits en aquesta
nova Llei, no s’han implantat i han estat denunciades per part de les diverses
entitats que treballen en els Drets del col.lectiu LGTB.

Vist  que  és  necessari  també  que  els  Ajuntaments,  dins  de  les  seves
possibilitats, adeqüin també uns protocols adaptats a eradicar la homofòbia, la
lesbofòbia i la Transfòbia i conscienciar a la ciutadania en la plena igualtat.

Vist  que  el  proper  17  de  Maig  es  commemora  el  Dia  Mundial  Contra  la
Homofòbia i el proper 28 de Juny el Dia Mundial dels Drets LGTB.

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

1. Penjar anualment a un lloc visible del municipi, preferiblement al Balcó del
Consistori la bandera Arc Iris com a símbol de recolzament a la Igualtat Sexual i
a  la  No  Discriminació  per  Raons  de  Sexe,  els  dies  17  de  Maig  en
commemoració  del  Dia  Mundial  Contra  la  Homofòbia  i  el  28  de  Juny  en
commemoració del Dia Mundial dels Drets LGTB.

2.  Incloure  al  Web  Municipal  un  baner  d’enllaç  a  l’Observatori  contra  la
Homofòbia per denunciar comportaments homofòbics.

3. Elaboració d’un Pla Local contra la LGTBIfòbia, convocant a les entitats i
actors socials que desitgin participar en la seva elaboració, seguint l’exemple
adjunt a la moció i redactat per l’Associació Tal Com Som.

4. Instar al  Govern de la Generalitat de Catalunya a la dotació econòmica i
l’aplicació de la Llei 10/2014 de 1’ d’Octubre popularment coneguda com Llei
Contra la LGTBIfòbia.

5.  Traslladar  aquests  acords  a  la  Generalitat  de  Catalunya,  a  l’Observatori
contra la Homofòbia, al Front d’Alliberament Gai de Catalunya i a l’Associació
Tal Com Som.»
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19. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Passem a l'apartat dinou, precs, preguntes i interpel·lacions en el cas de que
n'hi hagi? Sí? Comencem de menys a més, senyora Romano.»

Pren la paraula la senyora Romano:
«Moltes gràcies, bé en el passat ple de gener, per petició del comitè d'empresa
d'aquest Ajuntament, tant el  govern com el Partit  Popular vam arribar a una
entesa per  poder  arribar  a  un acord pel  tema de la  funcionarització,  estem
parlant del mes de gener, des de llavors, com a grup municipal, nosaltres vam
presentar  una proposta al  comitè  d'empresa,  que era  una mica qui  feia  de
mediador,  però  malauradament  a  dia  d'avui  el  govern  no ha presentat  cap
proposta  per  arribar  a  un  acord  pel  tema  de  la  funcionarització  d'alguns
treballadors d'aquesta casa. 
Per tant ens agradaria senyor alcalde, que públicament ens diguin quina és la
seva postura a dia d'avui, perquè el que no podem fer nosaltres és presentar la
proposta i anar al darrere seu, ja fa més de dos mesos, a veure quina és la
seva resolució, sabem que vostès estan esperant un informe jurídic, entenem
que vostès ho demanin, però clar un informe jurídic des del mes de gener fins a
finals de maig, entrarem al juny, entenem que hi ha algú que mira cap una altra
banda. Nosaltres vam dir des del primer moment que hi havia molta bona fe per
part del Partit Popular de Caldes de Montbui d'arribar a acords, perquè estem
parlant de persones, treballadors d'aquesta casa, i entenem que l'acord hi ha
de ser, però el govern s'ha tancat en banda, al menys aquesta és la nostra
sensació, no ens ha dit res més, i estem a finals de mes de maig i al més calent
a l'aigüera, per tant,  voldríem que el govern digui avui quina és realment la
seva postura, perquè així el Partit Popular podrà prendre les accions que cregui
convenient, gràcies.»

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

Pren la paraula el senyor Ortega:
«Bé, no tenia cap pregunta avui, de fet no és una pregunta ni un prec, és un
suggeriment  a dos regidors del  Consistori  que amb les seves intervencions
avui, a mi m'han posat els pels de punta. La primera el senyor Coral que feia
referència a postures o situacions de regidors de mandats anteriors, i al senyor
Personat des de l'any 94, no?
Per fer aquests suggeriments agafaré paraules del senyor alcalde, en el seu
primer any de mandat, quan se li  va fer una crítica, una postura d'Esquerra
Republicana en mandats anteriors, i ell mateix va dir jo no miraré mai enrere,
sempre miraré endavant, doncs el meu suggeriment és que mirem una mica
més endavant, perquè si hem de retreure situacions o postures dels nostres
grups en mandats anteriors, segurament tots tindríem molt a callar, gràcies.»
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Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, per Convergència i Unió el regidor Francesc Coral.»

Pren la paraula el senyor Corals:
«Gràcies, tres preguntes i un prec final. Hem vist que la Junta de Govern Local
del  24  de  maig,  des  de  la  regidoria  de  comunicació  s'ha  contractat  a  una
empresa  per  fer,  cito  textualment,  una  enquesta  de  satisfacció  ciutadana,
algunes  preguntes  sobre  aquesta  enquesta,  quins  àmbits  està  previst  que
s'abordin amb l'enquesta? Quins objectius persegueix? Quin cost té? I llavors
els hi voldríem fer un suggeriment, perquè hem vist que és la mateixa empresa
que va fer el Pla Estratègic i per tant nosaltres li fem un suggeriment. Estem
fent ara una enquesta quantitativa a l'hora de fer el Pla Estratègic es va fer una
primera fase de diagnosi, aquesta primera fase de diagnosi vareu fer, es va fer
investigació qualitativa,  és  a dir,  participació ciutadana,  creiem que aquesta
enquesta hagués sigut molt millor incloure-la dins la fase de diagnosi del Pla
Estratègic com a investigació quantitativa i per tant la diagnosi hagués quedat
molt més complerta amb la participació i amb els resultats de l'enquesta.
A més a més sent la mateixa empresa que ha fet una cosa i una altra.
Una segona qüestió és que també la Junta de Govern Local del 24 de maig
hem vist  que s'ha adjudicat  el  contracte per l'estudi  del  Pla de Mobilitat,  la
nostra  pregunta  és:  quina  durada  tindran  aquests  treballs  i  després  ens
pensàvem que aquest Pla de Mobilitat ja s'estava fent, que s'estava elaborant a
través de la Diputació de Barcelona, això és el que teníem entès, i per tant ens
agradaria que ens ho aclarissin.
La tercera pregunta és sobre el  polígon La Borda, una empresa ens ha fet
arribar que té certes dificultats per llançar la brossa als contenidors, ens diu que
o no n'hi ha o que n'hi ha molt pocs i que per tant s'han de desplaçar al centre
de la  vila  per  llençar  la  brossa,  per  tant,  saber,  o  que us mireu en quines
ubicacions hi ha contenidors i si realment en falten i si teniu més queixes en
aquest sentit.
I per últim en relació amb el comentari que ens feia el regidor Xavier Ortega
doncs recullo el suggeriment, però crec que hem d'aprendre, i hem d'aprendre
diguem i recordar el passat, o com a mínim el passat més recent, per poder
aprendre dels errors i poder avançar de la millor manera, per tant, la frase feta
mirem només endavant crec que és més aviat una frase feta, sinó que s'ha
d'aprendre del que és la trajectòria del que ha estat el Consistori fins arribar a
dia  d'avui,  per  no  repetir  errors  i  sobretot  perquè el  poble  no  torni  a  patir,
gràcies.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, finalment per Som Caldes la regidora Sandra Redondo.»

Pren la paraula la senyora Redondo:
«Sí, des de la plataforma Caldes en Lluita m'han fet arribar una pregunta per la
Pilar Aznar, la llegeixo literalment perquè volen que consti a l'acta, d'acord? 
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Des de Caldes en Lluita hem pogut saber que de tot el grup de pacients que es
fan el control de Sintrom al CAP de Caldes, hem sabut que un grup concret
d'aquests, de pacients, que són els que fins ara els controlaven el dimarts, ara
han d'anar a l'hospital de Mollet a fer-se la prova, amb els inconvenients que
suposa  aquest  desplaçament  ja  que  és  com a  mínim un  cop  al  mes.  Ens
agradaria  saber  si  l'Ajuntament  està  informat  d'aquest  canvi  i  si  en  cas
afirmatiu, si poden explicar els motius.»

Pren la paraula la senyora Mata:
«Disculpeu, jo sí que volia fer una última pregunta, el ple de fa un parell de
mesos, el ple que es van aprovar les bases reguladores d'ajuts de material i
llibres, de Taller d'Art, d'escola d'estiu, etc., nosaltres vam posar sobre la taula,
o vam fer la reflexió que no tota aquesta feina recaigués en les tècniques de
Serveis Socials, perquè evidentment, el volum de feina el dia a dia ja deu ser
prou elevat, com per a sobre aquesta sobrecàrrega de feina. 
En aquell  ple  se'ns  va  comentar  que es contractaria  o  que es  buscaria  un
suport administratiu per fer aquesta valoració, no sé si em respondrà l'Isidre? o
la Pilar? Perquè va ser l'Isidre qui em va respondre en aquell moment. Voldria
saber de quantes persones estem parlant d'aquest suport? I des de quan han
estat contractades, perquè com sabeu, ara estem en període de beques, en
pleno  apogeo diguem-ne,  saber  això,  si  no  han  estat  contractades,  quan
estaran contractades? Ja que es va dir en un ple, gràcies.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies, passem a contestar les preguntes, la primera sobre funcionarització,
passo la paraula al regidor Vicenç Personat.»

Pren la paraula el senyor Personat:
«Bé, nosaltres com vostè ha dit  des del gener, nosaltres hem parlat amb el
Comitè d'Empresa i la resposta que va canalitzar vostè a l'oferta a través del
Comitè d'Empresa, l'hi ha de donar el Comitè d'Empresa, si no li ha arribat, no
ho sé per què? Però li pregunta al comitè perquè nosaltres vam respondre al
comitè. 
És cert que estem esperant un informe jurídic de la Diputació, que per cert ens
han dit que no ens el fan, i per tant hem d'esperar que tornem a demanar un
altre  informe, per  tant  esperem que vingui  aquest  informe. Vostè prengui  la
decisió que ha de prendre, evidentment que sí, però li recordo que entre altres
coses  de  la  proposta,  la  proposta,  no  sé  nosaltres  per  aguantar  aquella
proposta deu ni do, proposava càrrecs de confiança crear càrrecs de confiança
en comptes de crear funcionaris, sobretot els caps d'àrea, no? No sé si ha llegit
el  diari?  O  no?  Però  càrrecs  de  confiança,  em penso  que  ha  sigut  Santa
Coloma dotze càrrecs de confiança i els han demandat i els han tingut de treure
tots,  càrrecs de confiança no se'n poden crear i  per altra banda tampoc es
poden crear perquè si no en tens la Llei Local no permet fitxar a ningú, i a més
a més tampoc permet crear tampoc llocs de confiança si  no en tenies l'any
anterior o la legislatura anterior. Llavors, nosaltres no estem tancats en banda,
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evidentment  que  no,  nosaltres  pensem  que  la  cosa  la  vam  fer  correcta,
l'aplicació està ben feta, per això demanem aquest informe jurídic, per acabar
de concretar, i la decisió és seva, vostè faci el que tingui de fer, evidentment.
Quan a la resposta al senyor Ortega, evidentment també faig com el senyor
Coral,  li  accepto  això,  i  no  era  una  critica,  era  una  observació,  i  llavors
preguntar-li quants anys enrere hem de mirar, perquè evidentment a nosaltres
cada vegada ens recriminen una cosa de fa dos anys, vull dir no sé, si fa dos
anys o en fa deu, mirar enrere és el mateix mirar enrere per dos anys que per
trenta, no? Vull dir, per mi és el mateix mirar enrere, hem de mirar endavant,
evidentment que sí, no? Però mirar endavant tots.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Pel que fa a la pregunta en relació amb l'enquesta de satisfacció ciutadana,
passo la paraula a la regidora Nuria Carné.»

Pren la paraula la senyora Carné:
«Hola, bona nit a tothom, bé, li explico, si es fa aquesta enquesta ara és perquè
és  una  cosa  diferent.  Vostè  ho  comparava  amb  una  altra  cosa,  aquesta
enquesta de satisfacció, l'objectiu que té és recollir i copsar una mica l'opinió
dels ciutadans respecte als serveis municipals, d'acord? Aleshores, pel que fa
al cost, nosaltres teníem una partida prevista que era d'uns 5.000 euros, s'ha
demanat tres pressupostos a tres empreses diferents, i al final la millor opció
que s'ha valorat és aquesta i per això hem hagut de pressupostar una altra
partida perquè faltaven més diners, bàsicament és això, gràcies.»      

pren la paraula el senyor alcalde:
«Gràcies,  pel  que  fa  al  Pla  de  Mobilitat,  passo  la  paraula  al  regidor  Isidre
Pineda.»

Pren la paraula el senyor Pineda:
«Moltes gràcies, en aquest sentit doncs recordar que tenim el Pla de Mobilitat
del 2005 que consideràvem que era vigent i que encara diu moltes coses que a
dia d'avui  són plenament vigents,  tenim l'informe del  tècnic municipal,  tenim
l'estudi fet el 2014 sobre els aparcaments al centre amb motiu de la reforma de
Pi i Margall, per tant tres informes sobre mobilitat, i un quart que està en camí,
en  el  qual  doncs  podem mirar  d'agilitar  el  tema  al  màxim possible.  Ara  el
regidor ha hagut de marxar per una qüestió personal, però bé en aquest sentit
tampoc volem haver de corre per haver de fer-ho  malament, sinó que el farem,
farem tots els passos com toquin, però al final la Diputació crec que no el farà,
aquesta resposta sinó els dubtes que pugui  tenir  li  pot  preguntar al  regidor
pertinent.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Pel que fa als contenidors al polígon La Borda, a mi no em consten altres
queixes més enllà de la que ha exposat, però el regidor que porta el tema no hi
és, en tot  cas li  traslladarem el  seu prec i  la pregunta per tal  de que sigui
analitzada la situació.
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Hi havia dues preguntes per la regidora Pilar Aznar, endavant»

Pren la paraula la senyora Aznar:
«El tema del Sintrom el desconeixia sincerament i  a més a la família tenim
usuaris del Sintrom i el porta directament l'infermera que porta el metge de, el
cas és que aquest dilluns precisament tenim una reunió amb el CAP i serà un
dels temes que portarem i posarem sobre la taula.
Pel que fa a la contractació per les valoracions de les beques aquest dimarts
anirà a Junta de Govern si  tot  va bé, la contractació d'una persona per fer
suport a tot el que sigui, de moment una persona, sí.
Hauria d'entrar a Junta de Govern aquest dimarts.»

Pren la paraula la senyora Mata:
«Dimecres ja començarà a treballar aquesta persona?

Pren la paraula la senyora Aznar:
«Està, té tota la disponibilitat, intentarem que sigui.»

Pren la paraula la senyora Mata:
«No, pregunto això del termini perquè les beques de menjador,  la valoració
finalitza el 23 de juny, que si ens esperem molt a la contractació, potser ja no
estem a temps.»

Pren la paraula la senyora Aznar:
«La incorporació hauria de ser immediata.»

Pren la paraula el senyor alcalde:
«Molt  bé,  crec  que  han  quedat  contestades  totes  les  preguntes,  per  tant
tanquem el ple aquí.»

L’alcalde aixeca la sessió a les 21 hores i 34 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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