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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió

Núm.:  4 / 2016
Caràcter: Ordinari 
Data: 31 de març de 2016
Horari: 20’03 hores 
Lloc: Sala de Plens

Assistents

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 

No Assistents

Jordi Solé i Ferrando, alcalde
Gemma Riera Termes, interventora

Secretari

Maria Remei Sala Leal, secretària gral.
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L’alcalde accidental obre la sessió:
«Molt bon vespre a tothom, en primer lloc permeteu que excusi la presència de
l'alcalde, en Jordi Solé, ja que és fora de terres Catalanes i en lloc seu presidiré
aquest ple ordinari del mes de març, que comencem ara mateix. 
Us proposo abans de tot una modificació a l'ordre del dia, concretament el punt
2,  és  cert  que  aquest  punt  va  generar  una  mica  d'embolic  a  la  Comissió
Informativa,  no  és  un  punt  fàcil  d'entendre,  per  això  vam enviar  un  correu
explicant amb més detall el seu contingut i, no obstant això, hem parlat amb el
mateix Consorci de residus i ells mateixos, de fet a proposta seva, ens han
demanat que retiréssim el punt i d'aquesta forma el farem molt més aclaridor, i
si cal, es faran les modificacions pertinents.
La Secretària em comentava que la retirada del punt a l'ordre del dia s'ha de
votar, així que anem a votar la retirada del punt número 2 de l'ordre del dia,
abans de començar.»  

0. Retirar un punt de l’ordre del dia, essent aquest el següent:

L’alcalde accidental proposa que es voti la retirada d’un punt a l’ordre del dia
d’aquesta sessió, essent aquest el següent:

-  Aprovar la pròrroga del conveni amb el Consorci per a la gestió dels
residus del Vallès Oriental, que té per objecte el contingut addicional del
servei  de  recollida  selectiva  de  les  fraccions  de  vidre,  paper,  cartró  i
envasos lleugers fins el 31 de desembre de 2015. Expedient núm.TX103-
2012-000313 de Serveis Territorials.

En conseqüència el Ple, per unanimitat dels presents [15 vots favorables dels
membres dels grups municipals d’ERC (8); de SOM CALDES (1); de CiU (2);
del PSC (2); d'UP CALDES (1) i del PPC (1)], acorda retirar el punt núm. 2 de
l'ordre del dia d'aquesta sessió.

Ordre del dia

1. Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària anterior de
data 25 de febrer de 2016.

2. Aprovar la pròrroga del conveni amb el Consorci per a la gestió dels
residus del Vallès Oriental, que té per objecte el contingut addicional del
servei  de  recollida  selectiva  de  les  fraccions  de  vidre,  paper,  cartró  i
envasos lleugers fins el 31 de desembre de 2015. Expedient núm.TX103-
2012-000313 de Serveis Territorials. 

3.  Aprovar  la  modificació  de  crèdits  núm.  5/2016,  mitjançant  crèdits
extraordinaris. Expedient núm. SEMC 9/2016 de Serveis Econòmics. 
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4.  Aprovar  la  sol·licitud  de  la  Fundació  Residència  Santa  Susanna  de
bonificació per obres d’especial interès de l’Impost sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres per la reforma parcial de dues plantes de l’edifici
Marquès de Sentmenat i canvi de tancaments. Expedient núm. 41/2016 de
Serveis Econòmics.

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

6.  Aprovar  les  Bases  reguladores  dels  ajuts  econòmics  per  a
l’escolarització a les escoles bressols municipals de Caldes de Montbui i
per  a  la  utilització  del  servei  de  menjador.  Expedient  núm.  6.2.5/2016
d’Acció Social.

7.  Aprovar  les  Bases  reguladores  dels  ajuts  econòmics  per  material
escolar i llibres i per a l’assistència a les colònies escolars i crèdits de
síntesi. Expedient núm. 6.2.7/2016 d’Acció Social.

8. Aprovar les Bases reguladores dels ajuts econòmics per l’assistència
als centres municipals:  Taller  d’art  Manolo Hugué i  l’Escola de Música
Joan Valls. Expedient núm. 6.2.8/2016 d’Acció Social.

9. Aprovar les Bases reguladores dels ajuts econòmics per l’assistència al
Casal municipal d'estiu i al Club Jove. Expedient núm. 6.2.10/2016 d’Acció
Social.

10. Donar compte del contingut de l'acord corresponent a l’aprovació del
Pla Pressupostari a mig termini 2017-2019 de l’Ajuntament de Caldes de
Montbui,  aprovat  per la Junta de Govern Local  en data 15 de març de
2016. Expedient número 38/2016 de l’Àrea Econòmica.

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

12. Mocions d'urgència

13. 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 25 DE FEBRER DE 2016.

No hi ha intervencions.

El Ple, per  unanimitat dels presents [15 vots favorables dels membres dels
grups municipals d’ERC (8); de SOM CALDES (1); de CiU (2); del PSC (2);
d'UP CALDES (1)  i  del  PPC (1)],  aprova l’esborrany de l’acta  de  la  sessió
anterior del dia 25 de febrer de 2016.

2. APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONVENI AMB EL CONSORCI PER A
LA  GESTIÓ  DELS  RESIDUS  DEL  VALLÈS  ORIENTAL,  QUE  TÉ  PER
OBJECTE  EL  CONTINGUT  ADDICIONAL  DEL  SERVEI  DE  RECOLLIDA
SELECTIVA DE LES FRACCIONS DE VIDRE, PAPER, CARTRÓ I ENVASOS
LLEUGERS FINS AL 31 DE DESEMBRE DE 2015. EXPEDIENT NÚM.TX103-
2012-000313 DE SERVEIS TERRITORIALS.

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

3. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 5/2016, MITJANÇANT
CRÈDITS  EXTRAORDINARIS.  EXPEDIENT  NÚM.  SEMC  9/2016  DE
SERVEIS ECONÒMICS.

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

Pren la paraula el senyor Pineda:
«No sé si hi ha preguntes sobre aquesta qüestió? Senyor Martínez si us plau.»

Pren la paraula el senyor Martínez:
«Hola bona tarda, bon vespre. Dues preguntes, una molt senzilleta que és els
ajuts a esportistes individuals exactament, què és? 
I l'altra que sí que em té una mica més intrigat; la qüestió complexe de l'IVA del
Consorci, i al final és una cosa que per un costat o altre s'havia de pagar, i al
final el Consorci som tots, i per tant estic d'acord, però sí que em trobo que
amb molts dels informes, de fet un informe signat el 30 de novembre de 2015
es parla d'imports diferents, o sigui estem parlant aquí que l'import que li toca a
Caldes són 31.635'60 euros, està en l'informe, i  per altra banda el canvi de
crèdit  que  es  proposa  és  de  34.000.  Si  se'm pot  explicar  d'on  ve  aquesta
diferència?»
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Pren la paraula el senyor Pineda:
«En primer lloc passo la paraula a la regidora d'esports Núria Carné.»

Pren la paraula la senyora Carné:
«Gràcies, hola, bona nit, bé, els explico, el que hem fet des de la regidoria de
turisme  i  des  de  la  regidoria  d'esports.  Nosaltres  plantegem una  mena  de
beques,  que  seràn  com  uns  ajuts  a  esportistes  individuals  perquè  siguin
ambaixadors de Caldes. Moltes vegades s'ajuda a entitats esportives, a clubs, i
a vegades a esportistes individuals que també aconsegueixen moltes coses
d'aquí el poble, necessitarien també una mica el nostre suport, aleshores és
això el que estem plantejant i en els propers mesos es farà la convocatòria.»

Pren la paraula el senyor Pineda:
«I pel tema de l'IVA passo la paraula al regidor Marañés.»

Pren la paraula el senyor Marañés:
«Bon  vespre,  segurament  ha  estat  acabar  d'ajustar  l'import  al  real,  perquè
després no ens fes falta més diners. De totes formes li faré arribar exactament
el  detall  de  l'import  si  vol.  Demà al  matí  li  faig  arribar  concretament,  però
segurament, es va partir d'un import i al final d'any es va veure que faltaven
aquests tres mil i poc d'euros i per ajustar-ho es va regularitzar.»

Pren la paraula el senyor Pineda:
«Tenim una factura proforma de trenta-un mil euros tres-cents i escaig, com
vostè diu, però sí que és veritat que la proposta que ens han passat des del
Consorci és de 34.000, evidentment esbrinarem bé que no s'hagi pagat res de
més,  però  la  proposta  que  ens  feia  el  Consorci  era  de  34.000  euros.
Segurament per això que comentava el senyor Marañés, però faltaria més, ho
esbrinarem, com hauria de ser.
Hi ha més preguntes? Més consideracions? Passem a la votació.»  

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta dels presents [8
vots favorables dels membres del grup municipal d’ERC (8); 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  número SEMC 9/2016,  relatiu  a la  modificació de crèdits  número
5/2016  del  pressupost  municipal  de  l’exercici  2016,  mitjançant  crèdits
extraordinaris.
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Antecedents

1.  L’Àrea  de  Serveis  Territorials,  l’Àrea  de  Serveis  Personals,  i  l’Àrea  de
Serveis Generals han sol.licitat dur a terme unes modificacions de crèdits per
tal de poder realitzar unes despeses que no es poden demorar fins a l’exercici
següent i  que en el  pressupost de la Corporació no hi  ha crèdit  previst.  Es
proposa la creació de les següents aplicacions pressupostàries:

  48.2310.48004 Ajuts a l’atenció social .........................  50.000,00 euros
  48.2310.48005 Ajuts suport a la infància .....................  15.000,00 euros
  31.1622.46700 Consorci Gestió Residus V.Oriental, 

aportació extraordinària ......................34.674,61 euros
 44.3410.48002  Ajuts esportistes individuals ................    2.000,00 euros
 48.2310.48006  Conveni ASPADINT ............................    7.500,00 euros

Total ..........................109.174,61 euros

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

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

Per tant, l’expedient que es presenta té per objecte aprovar una modificació de
crèdits mitjançant crèdits extraordinaris per un import total de 109.174,61 euros.

3. Vist l’informe de la Intervenció Municipal.

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

Fonaments de dret

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

RD 500/1990, de 20 d’abril;  i,  articles 6, 7,  i  8 de les bases d’execució del
pressupost municipal vigent.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:
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Primer.  Aprovar  l’expedient  de  modificació  de  crèdits  número  5/2016,  del
pressupost de l’Ajuntament de Caldes de Montbui de l’exercici  2016, per un
import total de 109.174,61 euros, segons el detall següent, on s’especifica la
previsió de les noves despeses i la seva font de finançament que és a càrrec
de baixa de crèdits de despeses d’unes altres aplicacions pressupostàries.

Org. Prog. Econ. Descripció
Crèdits
extraordinaris

Baixa
crèdits  per
anul.lació 

48 2310 48004 Ajuts a l’atenció social 50.000,00
48 2310 48005 Ajuts suport a la infància 15.000,00
48 2310 22697 Suport a la infància 15.000,00
48 2310 22699 Atenció social 50.000,00

                                            Total 65.000,00 65.000,00

31 1622 46700
Consorci  Gestió  Residus
V.Oriental, aportació extraordinària 34.674,61

31 1623 22799 Tractament de residus 34.674,61
                                            Total 34.674,61 34.674,61

44 3410 48002 Ajuts esportistes individuals                2.000,00
52 4320 22699 Promoció turística 1.000,00
44 3410 22609 Programació esportiva 1.000,00

                                            Total                2.000,00 2.000,00

48 2310 48006 Conveni ASPADINT                7.500,00
48 2310 48000 Subvencions entitats socials 7.500,00

                                            Total                7.500,00 7.500,00

Total modificació:  109.174,61 euros

Segon. Exposar al públic aquesta modificació mitjançant publicació d’edicte al
BOP i en el tauler d’anuncis de la Casa Consistorial, en espai de 15 dies hàbils,
a efectes de possibles reclamacions segons estableixen els articles 169,170 i
171 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i considerar
definitivament aprovat l’expedient en el cas de no presentar-se reclamacions.
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4.  APROVAR  LA SOL·LICITUD DE LA FUNDACIÓ  RESIDÈNCIA SANTA
SUSANNA  DE  BONIFICACIÓ  PER  OBRES  D’ESPECIAL  INTERÈS  DE
L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES PER LA
REFORMA  PARCIAL  DE  DUES  PLANTES  DE  L’EDIFICI  MARQUÈS  DE
SENTMENAT I  CANVI  DE TANCAMENTS.  EXPEDIENT NÚM. 41/2016 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 Pineda:
«Anem al torn de preguntes si n'hi ha? Primer senyora Romano, si us plau.»

Pren la paraula la senyora Romano:
«Bon vespre, bé en aquest punt votarem a favor, entenem que la bonificació és
el que hem de fer i el nostre vot serà favorable, gràcies.»

Pren la paraula el senyor Pineda:
«Gràcies, senyora Dalmau per part de Convergència.»

Pren la paraula la senyora Dalmau:
«Gràcies, bon vespre a tothom, simplement també comentar que votarem, el
nostre vot  serà favorable en aquest  punt  perquè com ja hem manifestat en
altres ocasions, la bonificació d'obres d'especial interès, en aquest cas social,
creiem que és en certa manera un deure de l'Ajuntament, moltes gràcies.»

Pren la paraula el senyor Pineda:
«Gràcies,  senyora  Dalmau,  alguna  consideració  més?  Dir  que  estem
absolutament d'acord, passem a la votació.»

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

                 ACORDA:
   
Identificació de l’expedient

Expedient núm. 41/2016 relatiu a la sol·licitud de la Fundació Residència Santa
Susanna  de  bonificació  per  obres  d’especial  interès  de  l’Impost  sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres per la reforma parcial de dues plantes de
l’edifici Marquès de Sentmenat i canvi de tancaments.
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Fets

1.  La  senyora  Assumpció  Ros  Florenza,  en  representació  de  la  Fundació
Residència Santa Susanna ha sol·licitat  una llicència d’obres per la reforma
parcial  de les plantes 5a i  7a de l’edifici  Marquès de Sentmenat i  canvi  de
tancaments planta 1a. espai Punt de Trobada.

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

3. Les obres que tenen per objecte la millora i adequació a la normativa dels
edificis  dedicats  a  activitats  assistencials  i  socials  es  consideren  obres
d’especial interès per concurrència de circumstàncies de caire social.

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

5.  En  data  14  de  març  de  2016  la  cap  d'àrea  de  Serveis  Econòmics  i  la
tresorera de l'ajuntament han emès un informe 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 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

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

-Ordenança  fiscal  núm.  5,  reguladora  de  l’Impost  sobre  Construccions,
Instal·lacions i Obres.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Declarar que les obres sol·licitades per la Fundació Residència Santa
Susanna per a la reforma parcial de les plantes 5a i 7a de l’edifici Marquès de
Sentmenat  i  canvi  de  tancaments  planta  1a.  espai  Punt  de  Trobada  es
consideren  obres  d’especial  interès  per  concurrència  de  circumstàncies  de
caire social.
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Segon.  Concedir  una  bonificació  del  75  %  de  la  quota  de  l’Impost  sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres a l’obra indicada, a l’empara de l’article 6è
de la vigent Ordenança reguladora.

Tercer.  Comunicar  els  presents  acords  a  la  Fundació  Residència  Santa
Susanna  de  Caldes  de  Montbui  i  a  l’Àrea  de  Serveis  Econòmics  de
l’Ajuntament.

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

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

Pren la paraula el senyor Pineda.
«Moltes  gràcies  senyora  secretària,  en  aquest  punt  estem  tractant  aquells
programes socials que ens preste el Consell Comarcal, ja sigui en serveis de
immigració, borsa de traductors, temes de drogodependència, teleassistència,
violència de genere, que posem a consideració, no sé si tenen alguna pregunta
sobre aquest conveni? Comencem de menor a major, senyora Romano si us
plau.»

Pren la paraula la senyora Romano:
«Gràcies, bé en aquest punt tindríem diverses coses a dir, nosaltres creiem que
aquest punt, tal com ens diu l'informe de secretaria i d'intervenció, hi ha alguna
inseguretat jurídica, i ens ho diu la mateixa secretària de l'Ajuntament, per tant
nosaltres hem mirat la nova Llei, amb la modificació dels dos articles de la Llei,
de l'article 25 i 28, de la nova Llei, aquests serveis els pot donar l'Ajuntament,
no hi ha d'haver cap problema, tot i que ja hi estem a favor que doni aquests
serveis socials, però entenem que la nova Llei diu que aquests servei l'ha de
pagar íntegrament la Generalitat o el Consell Comarcal. 
Nosaltres entenem que si hi ha un informe de secretaria que ens està avisant
d'això, si la interventora també signa aquest document i la Llei que hem anat a
mirar ens diu que actualment, amb la modificació, aquests serveis han de ser
pagats al 100% per la Generalitat o el Consell Comarcal, no entenem que el
nostre Ajuntament hagi d'assumir aquest 50%, per tant, nosaltres demanaríem
en el plenari que es deixés sobre la taula i mirem de fer-ho d'alguna manera
que complim com a mínim la Llei, moltes gràcies.»

Pren la paraula el senyor Pineda:
«Senyor Martínez, si us plau.»
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Pren la paraula el senyor Martínez:
«Gràcies,  en  el  mateix  sentit,  és  a  dir,  hem  detectat  que  hi  ha  diverses
qüestions conflictives, que els mateixos tècnics de l'Ajuntament plantegen, i ens
agradaria tenir una mica més d'informació per votar-ho a favor, gràcies.»

Pren la paraula el senyor Pineda:
«Senyora Millán, si us plau.»

Pren la paraula la senyora Millán:
«Bon vespre a tothom, nosaltres també ens sumem una mica a la petició que
han fet els altres companys de l'oposició, no? És una mica el fet que hem trobat
el punt en el  qual es demana, es menciona una inseguretat jurídica en dos
paràgrafs  diferents  i  que  estan  relacionats  amb  la  nova  Llei  d'Ens  Locals,
aleshores ens agradaria abans de tractar el tema, o de que s'hagi d'aprovar
que es pugui verificar que realment sigui tot legal i que s'estigui complint.»

Pren la paraula el senyor Pineda:
«Gràcies, per part de Convergència, senyor Coral.»

Pren la paraula el senyor Coral:
«Abundant també en el mateix, voldria preguntar des de quin any s'està duent
a terme aquesta pràctica de pagar el 50% del que rep des de la Generalitat al
Consell  Comarcal  i  preguntar  per  aquests  aclariments  sobre  aquesta
inseguretat jurídica que anoten els informes de secretaria, gràcies.»

Pren la paraula el senyor Pineda:
«Per part de Som Caldes, senyora Mata, si us plau.»

Pren la paraula la senyora Mata:
«Hola, bon vespre a tothom. Una mica en la línia que ja s'ha comentat, això de
parlar l'última, a vegades, té això. Confirmem aquesta inseguretat jurídica que
consta en aquest informe, i que fins i tot afegeixo, no? Que especifica que en
aquest conveni no s'hi annexa un estudi de costos, memòria econòmica, un
informe econòmic financer, que justifiquin aquests euros que hauria d'abonar
l'Ajuntament.  I  estic  d'acord  amb  tu,  Isidre,  que  comentaves  al  principi  en
relació amb, evidentment, dotar als serveis socials tant d'atenció primaria com
especialitzada, del pressupost i els recursos necessaris per donar resposta a
aquesta demanda tan creixent de la població.
Bé, en funció una mica de com quedi aclarit aquest tema, però sí que és veritat
que tenint  un informe on s'especifica que hi  ha certa inseguretat  jurídica,  a
nosaltres i a tots, ens genera bastant incertesa.»
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Pren la paraula el senyor Pineda:
«Moltes  gràcies  senyora  Mata,  tinguin  vostès  en  compte  que  el  Consell
Comarcal en aquest cas ens presta serveis per valor, en uns programes per
valor de més de cent mil euros, per tant, d'acord, vostès parlen d'inseguretat
jurídica, i és veritat, en el govern de l'Estat Espanyol els serveis socials sembla
que no li acabin d'encaixar en les administracions municipals, i per això hi ha
una Llei  LARSAL que fins i  tot  els posava en entredit,  però bé, si  la vostra
consideració és que ho plantegem amb un major  estudi,  doncs d'acord,  ho
podem plantejar amb un major estudi i podem estudiar-ho amb més profunditat.
Tot i això passaria la paraula a la senyora secretària perquè fes en aquest cas
alguna puntualització.»

Pren la paraula la senyora secretària:
«Bona nit, efectivament hi ha un informe de secretaria i intervenció, dir-vos que
LARSAL com ja  tots  sabeu  determina  una  sèrie  de  serveis  que  ja  no  són
atribuïbles als municipis, però també és cert que ja hi ha un pronunciament del
Tribunal Constitucional posterior a la data de l'informe en el qual entre d'altres
es toca el tema de serveis socials, o sigui que es declara inconstitucional una
disposició  addicional  i  això fa  inclús que a data d'avui  el  tema dels serveis
socials tampoc ja no està tant clar que sigui d'uns o d'altres, no? 
Per tant, això ho poso també de manifest, hi  ha una sentència del Tribunal
Constitucional instada per la comunitat autònoma d'Extremadura en la qual ja hi
ha una part de LARSAL que està declarada inconstitucional.»

Pren la paraula el senyor Pineda:
«Gràcies senyora secretària, aquesta inseguretat jurídica, vostès tenien, també
la podien plantejar anteriorment, no hi ha problema, plantejarem aquest punt en
un ple posterior i d'aquesta manera els intentarem resoldre aquesta inseguretat
que vostès tenen, per tant retirem el punt del ple i el debatrem posteriorment.
Els sembla bé que votem la retirada del punt? Senyora Mata, si us plau?»

Pren la paraula la senyora Mata:
«Evidentment  estem  d'acord  amb  el  que  comentaves,  però  si  més  no,
traslladar-te que aquesta inseguretat jurídica no ho diem nosaltres, ho diu un
informe de secretaria.»

Pren la paraula el senyor Pineda:
«I així ho ha explicat la senyora secretària, està clar que hi ha alguns serveis
que el Govern Estatal potser li molesten que es prestem des dels ajuntaments
amb tota tranquil·litat i els posen en entredit, i d'aquí ve la LARSAL en la qual
hem debatut en diversos plens, per tant, no hi ha problema, si la qüestió és
sobre la seguretat jurídica d'aquest punt, el treballarem molt més i el debatrem
en un futur, d'acord? El retirem de l'ordre del dia? El votem per retirar-lo?»
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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)], acorda retirar el punt. 

                 
Identificació de l’expedient

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

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

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

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

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

5. En l'apartat de Pactes, capítol II. El Règim Econòmic, hi ha la distribució de
la previsió econòmica dels Fons de Solidarita el qual estableix que l'Ajuntament
fa efetiva la quota en dos pagaments anuals.

6. La cap del departament d’Acció social de l’Ajuntament ha emès un informe,
en data de 23 de febrer de 2016, on acredita la seva conformitat.
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7.  A  l'expedient  administratiu  hi  consta  el  document  d'Autorització,  de
Disposició i de Reconeixement de l'obligació, signat per la interventora, el qual
acredita que hi ha suficient consignació pressupostària per atendre la despesa
que es detalla la part dispositiva d'aquest acord.

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

Fonaments de dret

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

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

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

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

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

-Els  articles  31,  32  i  la  Disposició  transitòria  segona  de  la  Llei  de  serveis
socials, pel que fa a les competències dels ajuntaments i del Consell Comarcal
en el Sistema Català de Serveis Socials.

-L’article 17 de la LBRL, els articles 39 i següents del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de
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28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya (d’ara endavant LMRLC) i l’article 81 del Reial  decret 1690/1986,
d’11  de  juliol,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  de  població  i  demarcació
territorial de les entitats locals, pel que fa al padró municipal.

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

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

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

Resolució,

En  conseqüència  el  Ple  de  l’Ajuntament,  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)], acorda retirar el punt. 

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

Segon.  Aprovar el contingut íntegre i la signatura de l'addenda de l'any 2016 al
V  conveni  interadministratiu  de  col·laboració  per  a  la  coordinació,  la
programació i el finançament de serveis socials, d'acord amb el redactat dels
annexos de l'1 a l'11 que consta a l'expedient. 

Tercer. Aprovar un document d’Autorització, de Disposició i d’Obligació per un
import  de  1.998,26 euros  a favor  del  Consell  Comarcal  del  Vallès Oriental,
corresponent al  50% de la quota de participació en el   Fons de Solidaritat,
segons  consta  en  l'apartat  de  PACTES  al  punt  dotzè  del  Capitol  I.
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DISPOSICIONS GENERALS  del  conveni  esmentat  en  el  Primer  punt  de  la
Resolució,  i  ingressar  aquesta  quantitat  al  compte  corrent
2013.0046.82.0200998227, a càrrec de l’aplicació pressupostària número 48-
2310-46501  (Conveni  CCVO,  finançament  programes  serveis  socials)  del
pressupost municipal de 2016.

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

6. APROVAR LES BASES REGULADORES DELS AJUTS ECONÒMICS PER
A  L’ESCOLARITZACIÓ  A  LES  ESCOLES  BRESSOLS  MUNICIPALS  DE
CALDES  DE  MONTBUI  I  PER  A  LA  UTILITZACIÓ  DEL  SERVEI  DE
MENJADOR. EXPEDIENT NÚM. 6.2.5/2016 D’ACCIÓ SOCIAL.

Pren la paraula el senyor Pineda:
«Passem al punt sis, de fet del punt sis fins al punt número nou són una sèrie
d'aprovacions  de  bases  reguladores  d'ajuts  econòmics  sobre  una  sèrie  de
beques pròpies de l'Ajuntament, en aquests punts hem afegit, els vam enviar
una  sèrie  de  modificacions,  unes  esmenes  que  m'agradaria  comenta'ls-hi
també per fer-ho d'una forma més pública, més transparent. 
Aquestes  esmenes  eren  tres,  que  no  se'ls  va  informar  a  la  Comissió
Informativa, era una referència a la publicació al DOGC, un formalisme que ens
va proposar secretaria, també un canvi a una referència a uns articles que era
el 25.2.K que havia de ser el 25.2.E era un error que vam esmenar, i el termini
que també doncs ens va proposar secretaria, afegir-lo que seria de tres mesos
tal i com marca la normativa. Per tant, els propers punts, votaríem els punts
amb aquestes esmenes incloses, ja els aviso ara mateix, d'acord?» 

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 Pineda:
«Gràcies senyora secretària,  hi  ha consideracions en aquest  punt? Senyora
Millán,  si us plau.»

Pren la paraula la senyora Millán:
«En nom del grup municipal Socialista anuncio que tot i que ens agradaria votar
a favor les quatre bases, no podrem fer-ho, ja que ens hem d'abstenir perquè
considerem que el  punt  4.5 que parla sobre la  renda que han de tenir  per
membre  de  la  unitat  familiar,  està  marcada  per  l'indicador  de  renda  de
suficiència de Catalunya, per tant és un barem econòmic i no social, tenint en
compte que no oblidem el fet que anys anteriors l'indicador de la renda social
estava en uns 569 euros al mes o uns 7.967 euros anuals, per tant, estem
considerant que per optar a aquestes beques els membres de la unitat familiar
han  de  tenir  una  renda  menor  a  600  euros  mensuals,  no  s'està  tenint  en
compte realment quines poden ser les problemàtiques socials que es poden

16



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

trobar avui en dia, ja que considerem des del nostre grup municipal que no
només s'ha de tenir  en compte  un barem econòmic,  sinó  també un barem
social, ja que pots trobar-te amb molts casos en els quals es pugui tenir un sou
perfectament de 1.200 euros, en el  qual  si  tens una hipoteca o un crèdit  o
qualsevol problemàtica que avui en dia pot estar vivint qualsevol família, ja no
pots accedir a aquestes rendes.
Aleshores considerem que el fet que l'apartat econòmic estigui basat en un fet
merament de números i no amb una ràtio que també es podria incloure que fos
social, que pogués valorar l'apartat de serveis socials del nostre Ajuntament,
considerem que no és del  tot  del  nostre  agrad,  ja  que considerem que no
només tenint menys de 600 euros al mes pots necessitar una ajuda d'un servei
menjador, per exemple, o una ajuda per una escola bressol.»

Pren la paraula el senyor Pineda:
«Gràcies senyora Millàn,  hi  havia també consideracions per part  del  senyor
Coral.»

Pren la paraula el senyor Coral:
«Bé, de fet és una intervenció per aquest i la resta de punts, que com ja hem dit
són  tots  referits  a  ajudes  econòmiques.  Vull  constatar  que  evidentment  no
podem altra manera que estar a favor de tot el que sigui facilitar la integració, la
igualtat d'oportunitats, i entenem que amb aquestes ajudes econòmiques el que
es  busca  és  això,  que  tothom  tingui  les  mateixes  oportunitats,  facilitar  la
integració i això sí, no? 
Esperar  que  en  els  propers  anys  també  aquestes  ajudes  econòmiques
poguessin anar disminuint perquè l'economia pogués anar millor i per tant aquí
també insistir que l'Ajuntament ha de ser proactiu en polítiques d'ocupació, està
molt bé que posem l'accent en el que són les ajudes econòmiques, però també
l'accent hauria d'estar en les polítiques d'ocupació.
Pel que fa als barems i recollint una mica la reflexió que es feia des del grup
municipal  Socialista,  evidentment  els  barems  tots  són  millorables,  no?
Nosaltres  en  tot  cas  constatem  que  l'existència  d'aquests  ajuts,  que  són
positius, i evidentment podrien ser revisables en futurs exercicis, gràcies.»

Pren la paraula el senyor Pineda:
«Gràcies senyor Coral. Per part de Som Caldes, senyora Mata.»

Pren la paraula la senyora Mata:
«Faig una reflexió en torn a les quatre bases que avui es voten, jo sobretot
volia fer una reflexió en torn als Serveis Socials que evidentment estan molt
lligats a aquests ajuts, nosaltres el tema dels barems o de la valoració que es
fa,  entenem que  també  dóna  resposta  a  estàndards  que  ja  venen  donats.
M'imagino que també són bases que anualment es van fent, per tant, tampoc
hem descobert la gallina dels ous d'or, no? D'alguna manera confiem i així ho
creiem que estan dotades de suficient pressupost, potser sí que saber si en
anys  anteriors,  l'any  passat  que  és  al  més  immediat,  va  haver-hi  alguna
sol·licitud que va quedar denegada per manca de pressupost? 
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A  tall  informatiu  perquè  a  vegades  aquestes  situacions  poden  passar  i  es
poden preveure per anys següents, només és en aquest sentit. 
I la reflexió que sí que volia fer, a la Comissió Informativa se'ns va comentar
que  tots  aquests  ajuts,  la  valoració  passa  per  Serveis  Socials,  no?  Que
entenem  que  és  el  departament  que  coneix  la  realitat  d'aquestes  famílies,
famílies  que  poden  estar  en  risc  d'exclusió  social,  famílies  que  potser  és
simplement per un tema econòmic. 
Quedava contemplat que les tres grans valoracions que es feien, o els tres
àmbits que es tenien en compte era situació econòmica, situació de composició
familiar i situació social, d'aquests tres realment només n'hi ha un que pertany a
Serveis  Socials,  no? Perquè la  valoració  econòmica en definitiva  es  fer  un
càlcul, com pot fer un gestor, tants ingressos, és una formula d'una manera
matemàtica, no? Que a més està fixat en l'IRSC, no? Llavors una mica el que
posem sobre la taula és, donada la situació, m'imagino que aquí Caldes està
passant de saturament els Serveis Socials, degut a l'augment de la demanda,
si es pertinent carregar amb aquesta valoració que ja dic dels tres punts només
un pertany pròpiament a Serveis Socials, si s'ha contemplat aquest augment de
volum que vindrà properament?»

Pren la paraula el senyor Pineda:
«Moltes  gràcies,  passo  la  paraula  a  la  regidora  d'acció  social  Pilar  Aznar,
endavant.»

Pren la paraula la senyora Aznar:
«Hola,  bona  nit,  pel  que  comentaves  des  del  PSC,  volia  comentar  que  la
valoració,  una  valoració  social,  les  treballadores  sempre  fan  una  valoració
social a part de les valoracions purament tècniques, econòmiques, hi ha una
valoració social i que allà on no arriben les beques, arriben els ajuts socials, o
sigui, cap nen, cap jove es quedarà sense una beca de menjador, de colònies,
del que calgui, això està claríssim.
I per una altra banda també, constatar una mica l'augment dels imports que es
dediquen  a  les  beques  des  de,  jo  he  portat  aquí  des  del  2010-2011  però
podríem fer, el creixement dels imports és molt clar, i  a més molt continuat.
Aquestes dades les teniu, si voleu mirar-les tranquil·lament. El que sí que es
constata un augment dels imports que es donen en qüestió de beques.
I  després  també,  contestar  a  l'Anna.  Per  manca  de  pressupost  mai  s'ha
denegat cap beca, mai.»

Pren la paraula el senyor Pineda:
«Comentar en aquest sentit que va haver un canvi important, crec recordar,  fa
tres anys, unificant la tramitació de les diferents beques, en les quals abans
s'havia de presentar cada una de les beques, tota la documentació, hi havia en
alguns  casos  diferència  de  criteris,  es  va  unificar  tota  la  tramitació  de  les
diferents beques, no només les pròpies amb pressupost municipal, sinó també
les beques de menjador de les escoles en les quals aquestes sí que venen de
la Generalitat i que gestionem amb el Consell Comarcal. 
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Aquí sí que és veritat va haver-hi un canvi de criteris en els quals es va donar
molta més importància als criteris econòmics tal i com deia la regidora del PSC
la  senyora  Millán.  Les  treballadores  socials  del  mateix  ajuntament  ens  ho
comentaven que elles no hi estaven completament d'acord i per això intentem
tenir, en tots aquells casos, intentem tenir una sensibilitat social per cada una
de les persones, doncs fins i tot, si algú no pot acabar de complementar les
beques,  tal  i  com  deia  la  regidora  d'Atenció  Social,  no  pot  acabar  de
complementar l'import restant que ve de les beques, la treballadora social té en
compte cada un dels casos de forma personalitzada i individualitzada. 
En aquest sentit el que volem donar és un missatge de que no es quedarà cap
nen o nena o cap jove sense alguna de les beques o sense poder accedir a
l'educació pública. 
Amb això, senyora Millán, sí té torn de réplica?»

Pren la paraula la senyora Millán:
«Gràcies, en cap cas posar en dubte el fet que no es tingués en compte el
àmbit social a l'hora d'atorgar les beques, estar clar, també hi ha un apartat que
és l'alt risc social que es té en compte, que té una puntuació.
Sobre el fet que es comentava sobre el canvi de criteris que es va fer, sí que és
veritat que s'ha fet un canvi de criteris a tot Catalunya, però també és veritat
que encara hi ha zones a les quals es mantenen els criteris socials per sobre
dels econòmics, com és el Baix Llobregat, on es segueixen tenint en compte no
només els ingressos que tenen les famílies, sinó també les despeses que tenen
bàsiques, per tant també es tenen en compte, no només l'ingrés que té una
família o el que pot entrar en aquell habitatge, sinó també les despeses que es
poden tenir en hipoteques, subministrament, escola o crèdits o coses que avui
en dia estant a l'ordre del dia, no? Era només puntualitzar aquest fet. El que
ens hagués agradat  és  que fos  una miqueta  més,  que es  tingués més en
compte el  punt  de les  despeses que té  el  nucli  familiar  en aquest  cas,  no
només els ingressos, gràcies.»

Pren la paraula el senyor Pineda:
«Sobre la  qüestió  que deia del  Baix Llobregat,  recordo perfectament  que a
l'anterior  legislatura  el  Consell  Comarcal  ens  comentava:  les  beques  de
menjador que va ser el Baix Llobregat un dels precursors de que canviessin
els criteris i es donés molta més importància a la qüestió econòmica, per això
ara m'ha sorprès una mica el que m'ha comentat, però bé, en tot cas crec que
les  beques que tenim tenen una suficient  dotació  pressupostària  per  cobrir
totes les necessitats dels joves Calderins i dels nens Calderins. 
Destacar també que una d'aquestes beques que ara comentarem, les beques
de llibres i material escolar són beques noves des de fa, aquest serà el tercer
any i la tercera convocatòria que es tiraran endavant. Comentar en aquest cas
exclusiu de les beques d'escola bressol que des de fa ja uns quatre anys són
exclusivament de pressupost municipal, perquè ja no venen subvencionades
per la Generalitat i des dels pressupostos municipals i des dels serveis socials
municipals el que hem fet és augmentar les dotacions i augmentar el número
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de nens o infants becats, en aquest cas, per tant, creiem que tenim una bona
dotació i una bona previsió pressupostària perquè tots els infants, nens i nenes
en aquest cas d'escoles bressol que és el punt que estem comentant, puguin
accedir a les escoles bressol.
Amb això, si els sembla passem a votació? Hauríem de votar el punt.»          

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per  majoria absoluta dels presents
[12 vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (8); de SOM
CALDES (2) i de  CiU (2);  i 4 abstencions del PSC (2); d'UP CALDES (1) i del
PPC (1)],

                 ACORDA:
Identificació de l’expedient

Expedient número 6.2.5/2016, d’Acció Social, relatiu a les bases reguladores
dels ajuts econòmics per l’escolarització i l’ús del servei de menjador de les
escoles bressols municipals.

Antecedents  

1.  La regidoria d’Acció Social  d’aquest  Ajuntament concedeix cada any uns
ajuts econòmics per l’assistència a les escoles bressol municipals als alumnes
que ho sol·liciten i reuneixen uns requisits, així com uns ajuts per la utilització
del servei de menjador de les escoles bressol per la qual cosa s'han elaborat
unes bases reguladores.

2. L’objecte d’aquestes bases és regir els ajuts per a facilitar l’escolarització en
escoles  bressol  municipals  de  Caldes  de  Montbui,  així  com  per  a  l’ús  del
menjador d’aquestes,  de nens i nenes de 0 a 3 anys que es trobin en situació
socioeconòmica desfavorida.

3. Els ajuts atorgats per a l’escolarització es destinaran íntegrament a minorar
la quota a càrrec de les famílies durant el curs  escolar  que  s'especifiqui a la
convocatòria.

4. Els ajuts atorgats per a l’ús de menjador escolar es destinaran íntegrament a
minorar les despeses per aquest concepte a càrrec de les famílies durant el
curs escollar que s'especifiqui a la convocatòria.

5. La cap del departament d’Acció social de l’Ajuntament ha emès un informe,
en data 12 de març de 2016,  on acredita la seva conformitat.

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

-  La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació de Catalunya, estableix com a
principi  rector del  sistema educatiu la universalitat  i  l’equitat  com a garantia
d’igualtat  d’oportunitats  i  la  integració  de  tots  els  col·lectius,  basada  en  la
coresponsabilitat de tots els centres sostinguts amb fons públics.

- La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, disposa que són principis
del sistema educatiu espanyol, entre d’altres, la qualitat de l’educació per a tot
l’alumnat, independentment de les seves condicions i circumstàncies, així com
l’equitat que garanteixi  la igualtat  d’oportunitats,  la inclusió educativa i  la no
discriminació. 

- Atès que és competència municipal la prestació del servei de conformitat a
l’establert al Decret Llei 2/2003 Article 66.2 i a la Llei de Bases RL 7/85 Article
25.2.e.

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

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

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer.  Aprovar  les  Bases  reguladores  dels  ajuts  econòmics  per  a
l’escolarització a les escoles bressols municipals de Caldes de Montbui i per a
la  utilització  del  servei  de  menjador  que  es  transcriuen  íntegrament  a
continuació:

“BASES  REGULADORES  DELS  AJUTS  ECONÒMICS  PER  A
L’ASSISTÈNCIA A LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS DE CALDES DE
MONTBUI I PER A LA UTILITZACIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR 
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Article 1. Marc legal

La Llei  12/2009,  de  10 de juliol,  d’educació  de  Catalunya,  estableix  com a
principi  rector del  sistema educatiu la universalitat  i  l’equitat  com a garantia
d’igualtat  d’oportunitats  i  la  integració  de  tots  els  col·lectius,  basada  en  la
coresponsabilitat de tots els centres sostinguts amb fons públics.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, disposa que són principis
del sistema educatiu espanyol, entre d’altres, la qualitat de l’educació per a tot
l’alumnat, independentment de les seves condicions i circumstàncies, així com
l’equitat que garanteixi  la igualtat  d’oportunitats,  la inclusió educativa i  la no
discriminació. 

Atès que és competència municipal  la prestació  del  servei  de conformitat  a
l’establert al Decret Llei 2/2003 Article 66.2 i a la Llei de Bases RL 7/85 Article
25.2.e.

Article 2. Objecte

L’objecte d’aquestes bases és regir els ajuts per a facilitar l’escolarització en
escoles  bressol  municipals  de  Caldes  de  Montbui,  així  com  per  a  l’ús  del
menjador d’aquestes,  de nens i nenes de 0 a 3 anys que es trobin en situació
socioeconòmica desfavorida.

Els ajuts atorgats per a l’escolarització es destinaran íntegrament a minorar la
quota a càrrec de les famílies durant el curs  escolar  que  s'especifiqui a la
convocatòria.

Els ajuts atorgats per a l’ús de menjador escolar es destinaran íntegrament a
minorar les despeses per aquest concepte a càrrec de les famílies durant el
curs escollar que s'especifiqui a la convocatòria.  

Article 3. Persones beneficiàries

3.1 Poden ser beneficiaris/es els alumnes empadronats a Caldes de Montbui i
matriculats  a  les  escoles  bressol  municipals  de  Caldes  de  Montbui  que  es
trobin  en  una  especial  situació  familiar  amb  necessitats  socials  i/o
econòmiques. 

3.2 Poden sol·licitar els ajuts per a l’escolarització i servei de menjador escolar
de les escoles bressol municipals, els pares, les mares, els tutors legals o les
persones  encarregades  temporalment  o  definitivament  de  la  guarda  de  les
persones beneficiàries.
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Article 4. Requisits

4.1. Que la persona beneficiària estigui empadronada al municipi de Caldes de
Montbui.

4.2.  Que  la  persona  beneficiària  estigui  matriculada  a  una  de  les  escoles
bressol municipals de Caldes de Montbui, EBM El Gegant del Pi o EBM La
Lluna.
 
4.3.  Presentar  la sol·licitud i  la  documentació requerida a les bases,  en els
terminis i la forma establerts en la convocatòria.

4.4. No rebre cap altre ajut pel mateix concepte d’altres administracions o ens
públic que, juntament amb l’ajut atorgat per l’Ajuntament de Caldes de Montbui,
superi  el  cost  de  l’import  escolar  en  concepte  d’escolarització  i/o  menjador
escolar  a les escoles bressol municipals.

4.5. Tenir una renda neta per membre de la unitat familiar, igual o inferior a
l’indicador de renda de suficiència de Catalunya, vigent en el període que s'obri
la convocatòria, excepte en els casos d’acreditació de violència masclista, en
què  només  es  tindran  en  compte  els  ingressos  de  la  persona  víctima  de
violència masclista.

Per membre de la unitat familiar s’ha d’entendre aquelles persones que constin
en el volant de convivència aportat d’acord amb les previsions de l’article 7.

La renda neta mensual per membre de la unitat familiar és el quocient de la
divisió entre la renda neta mensual de la unitat familiar i el nombre de membres
de la unitat familiar. 

La renda neta mensual de la unitat familiar és el resultat de la divisió del total
dels  ingressos  nets  percebuts  per  la  unitat  familiar  l’any  entre  catorze.
Nogensmenys,  pel  cas que s’acrediti,  a  la  renda neta mensual  de la  unitat
familiar,  s’hi  pot  restar  fins a un màxim de sis-cents euros en concepte de
despeses  mensuals  de  préstec  hipotecari  o  de  lloguer  de  l’habitatge  on
resideixi la persona beneficiària.

4.6. Es podrà preveure la possibilitat d’atorgament de l’ajut a alumnat nouvingut
o d’incorporació tardana dins del  període exposat en l’apartat  de sol·licituds
fora de termini.

4.7. Nogensmenys, en casos excepcionals, l’Ajuntament podrà atorgar l’ajut per
a l’escolarització i servei de menjador a les escoles bressol municipals malgrat
no es compleixin els requisits a què es fa referència en l’apartat anterior, quan
els serveis socials municipals així  ho considerin i  ho proposin, mitjançant la
presentació d’informe motivat. 
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Article 5. Convocatòria i imports màxims dels ajuts

5.1 Cada curs escolar es publicarà una convocatòria específica per als ajuts
d’escolarització i d’ús del servei de menjador a les escoles bressol municipals.
En aquesta convocatòria s'indicarà la data d'inici i finalització del termini per
entregar les sol·licituds.

5.2 Els imports màxims dels ajuts per la quota d’escolarització:

5.2.1. L’import màxim de l’ajut per la quota d’escolarització atorgat per
informe motivat o amb una puntuació d’ 11 a 19 punts, ambdós inclosos,
en aplicació del barem, és de 1665€.
5.2.2. L’import màxim de l’ajut per la quota d’escolarització atorgat amb
una puntuació de 6 a 10 punts, ambdós inclosos, en aplicació del barem,
és de 1388€.
5.2.3. L’import màxim de l’ajut per la quota d’escolarització atorgat amb
una puntuació de 3 a 5 punts, ambdós inclosos, en aplicació del barem,
és de 925€.
5.2.4. L’import màxim de l’ajut per la quota d’escolarització atorgat amb
una puntuació igual o menor a 2 punts en aplicació del barem, és de
463€.

5.3 Els imports màxims dels ajuts per ús del servei de menjador:

5.3.1. L’import màxim de l’ajut pel servei de menjador atorgat per informe
motivat  o amb una puntuació d’  11 a 19 punts,  ambdós inclosos,  en
aplicació del barem, és de 7,7€/dia.
5.3.2. L’import màxim de l’ajut pel servei de menjador atorgat amb una
puntuació de 6 a 10 punts, ambdós inclosos, en aplicació del barem, és
de 6,4€/dia.
5.3.3. L’import màxim de l’ajut pel servei de menjador atorgat amb una
puntuació de 3 a 5 punts, ambdós inclosos, en aplicació del barem, és
de 4,29€/dia.
5.3.4. L’import màxim de l’ajut pel servei de menjador atorgat amb una
puntuació  igual  o  menor  a  2  punts  en  aplicació  del  barem,  és  de
2,15€/dia.

Aquest ajut es podrà reduir si  el  nombre de sol·licitants que compleixen els
requisits ho fa necessari, fins esgotar la partida pressupostària per enguany. 

5.4 Aquests ajuts  són incompatibles amb la bonificació per família nombrosa o
monoparental així com amb altres bonificacions que l’Ajuntament de Caldes de
Montbui pugui establir, aplicant-se en qualsevol cas l’ajut més beneficiós per la
família.
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5.5 L’import de l’ajut atorgat amb el concepte d’ escolarització a les escoles
bressol  municipals  i  ús del  menjador  escolar,  es traspassarà directament al
Departament d’Educació de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, per tal de que
sigui el mateix Servei gestor dels rebuts d’escola bressol municipal el que resti
l’import de l’ajut del total que la família ha d’abonar per aquest concepte.

Article 6. Sol·licitud

6.1 Els impresos de sol·licitud es podran trobar a les escoles bressol municipals
de Caldes de Montbui, i a l’OAC de l’Ajuntament de Caldes de Montbui. 

6.2 Les sol·licituds es podran presentar en el  període que s'especifiqui  a la
convocatòria  pertinent,  mitjançant  registre  d'entrada  a  l'Oficina  d'Atenció  al
Ciutadà de l'Ajuntament.

Cal  presentar  la  sol·licitud  en  el  model  normalitzat,  juntament  amb  la
documentació que acredita les circumstàncies que s’al·leguen.

A  més a  més,  a  la  sol·licitud  i  amb relació  a  la  persona beneficiària,  s’ha
d’indicar el nom i cognoms, el document nacional d’identitat en cas que n’hi
hagi, la data de naixement, el curs escolar i el nom de l’escola bressol. 

Així mateix, a la sol·licitud i amb relació al sol·licitant s’ha d’indicar el nom i els
cognoms, el DNI/NIE o passaport, la data de naixement, l’adreça de residència,
el municipi i el telèfon. 

6.3 La sol·licitud també es pot  presentar  en qualsevol  de les maneres que
preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
6.4 En qualsevol  cas,  la documentació relacionada en aquestes bases està
disponible  en  la  web  de  l’Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui  a  l’adreça:
www.caldesdemontbui.cat

Article 7. Documentació

A les sol·licituds s’ha d’adjuntar la documentació següent, mitjançant fotocòpia i
aportant  l’original  per  a  la  seva  comprovació  en  el  moment  de  registrar  la
sol·licitud: 

1. Documentació econòmica:

1.1  Documentació  econòmica  justificativa  dels  ingressos  de  la  unitat
familiar:

- Certificat de vida laboral
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-  En  cas  de  ser  treballador/a  fix/a,  els  fulls  del  salari  o  certificat
equivalent dels últims 6 mesos.
- En cas de ser treballador/a temporal, els fulls del salari dels últims 6
mesos i el contracte de treball.
-  En  cas  de  trobar-se  a  l’atur,  certificat  del  Servei  d’Ocupació  de
Catalunya amb els períodes d’inscripció i de recepció de prestacions i/o
subsidis de l’atur i la quantia que perceben.
- En cas de ser pensionistes, certificat de pensió. 

1.2 En cas de persones que treballin per compte d’altri,  contracte de
treball  o  document  acreditatiu  de  l’activitat  o  de  la  relació  on  consti
l’horari de treball i la retribució econòmica.

1.3 El darrer rebut de la hipoteca o del lloguer de l’habitatge on resideixi
la persona beneficiària.

2. Documentació social:

2.1- DNI/NIE, permís de residència o passaport del sol·licitant.
2.2- Targeta sanitària individual dels membres de la unitat familiar.
2.3- Volant municipal de convivència amb la persona beneficiària.
2.4- Carnet de família nombrosa i/o carnet de família monoparental, si és
el cas.
2.5- Llibre de família.
2.6- En cas de situació familiar de separació de fet, el document notarial
o  la  fotocòpia  dels  justificants  d’interposició  de  la  demanda  o  altres
documents que demostrin aquesta situació.
2.7-  Si  la  separació  és  legal  o  bé  hi  ha  divorci,  la  fotocòpia  de  la
resolució judicial que determini aquesta situació, incloent-hi el conveni
regulador.
2.8-  En  cas  d’incompliment  de  l’obligació  de  pagament  de  la  pensió
d’aliments,  documentació  acreditativa  de  la  reclamació  de  la  pensió
d’aliments.
2.9-  En  cas  de  disminució  o  discapacitat  física,  psíquica  o  sensorial
d’algun membre de la unitat familiar, certificats que acreditin aquestes
circumstàncies i el seu grau.
2.10-  En  cas  de  malaltia  greu  d’algun  membre  de  la  unitat  familiar,
informes mèdics o altres documents que ho acreditin, dels darrers sis
mesos anteriors a la convocatòria,  excepte en els casos de malalties
degeneratives  en  què  la  data  de  la  documentació  acreditativa  serà
indiferent. 
2.11-  En  cas  de  representació  legal  o  acolliment  del  beneficiari,
documentació acreditativa d’aquest fet.
2.12-  Documentació  que  acrediti  la  impossibilitat  de  fer-se  càrrec  de
l’alumne durant el migdia, per part dels pares, mares, tutors legals o les
persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda legal
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dels menors,  per  motius laborals  o per  altres degudament acreditats,
com ara el contracte de treball o un certificat de l’empresa.
2.13-  En  cas  de  reconeixement  de  situacions  de  dependència,  la
resolució acreditativa del grau de dependència. En cas de no haver-la
rebut, la sol·licitud i l’informe mèdic corresponent.
2.14-  En  casos  de  dones  víctimes  de  violència  masclista,  la
documentació acreditativa, d’acord amb les previsions de l’article 33 de
la Llei 5/2008, de 24 d’abril.

L’Ajuntament de Caldes de Montbui es reserva el dret de sol·licitar els originals
de la documentació aportada per a la seva verificació en qualsevol moment del
procediment, així com el dret de requerir la documentació descrita en aquest
article si no ha estat presentada en el temps i forma indicats. 

En  aquells  casos  en  què  la  persona  sol·licitant  hagi  entregat  la  mateixa
documentació per a sol·licitar altres ajuts de Serveis Socials durant l'any en
curs, podrà quedar exempt de tornar a entregar la mateixa documentació. No
obstant, haurà de fer-ho constar a la sol·licitud. 

Article 8. Criteris d’adjudicació dels ajuts i priorització

8.1 Els criteris de priorització són:

- La renda per capita per membre de la unitat familiar. 
- Segons la puntuació obtinguda de l’aplicació del barem descrit a les bases.
- Prioritzant les puntuacions més altes sobre les més baixes.
- La nota de tall s'assignarà en funció de la disponibilitat pressupostària.

8.2 Els ajuts s’atorgaran sense necessitat d’esgotar la totalitat de la despesa
màxima  autoritzada  i  mai  superant  els  imports  màxims  establerts  per  l’ajut
alumne i curs descrits a l’article 5.

Article 9. Tramitació

9.1 Un cop presentades les sol·licituds juntament amb la documentació annexa,
l’Ajuntament les revisarà. 

L’Ajuntament ha de baremar, de conformitat als barems establerts a l’article 16
o bé mitjançant informe motivat, les sol·licituds amb la documentació aportada
que compleixin els requisits fixats en aquestes bases. 

En cas de no presentar-se la documentació sol·licitada, l’Ajuntament requerirà
a la persona interessada perquè en un termini  de 10 dies hàbils esmeni  el
defecte o adjunti els documents perceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es
considerarà que desisteix de la seva petició. 
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L'Equip  Bàsic  d'Atenció  Social  proposarà  a  la  Junta  de  Govern  Local
l’atorgament  dels  ajuts  per  quotes  d’escolarització  a  les  escoles  bressol
municipals  i  ús  del  servei  de  menjador  escolar,  d’acord  amb  la  puntuació
obtinguda  en  aplicar  les  regles  de  baremació  de  l’article  16  i  els  criteris
d’adjudicació previstos a l’article 8.

9.2 Es notificarà a les escoles bressol  municipals  de Caldes de Montbui  la
resolució  dels  atorgaments  i  denegacions  perquè  ho  puguin  comunicar
directament a les famílies sol·licitants. El termini màxim serà de 3 mesos per a
resoldre  i  la  manca  de  resolució  dins  d'aquest  termini  produeix  efectes
desestimatoris.

Article 10. Sol·licituds fora de termini

10.1 Amb caràcter extraordinari poden demanar l’ajut posteriorment als terminis
indicats:

a) Els alumnes de nova incorporació empadronats al municipi de Caldes
de  Montbui  amb  necessitats  educatives  específiques  derivades  de
situacions  socials  i/o  econòmiques  desfavorides,  degudament
acreditades. 
b)Els  alumnes  a  qui  la  situació  familiar  hagi  variat  de  manera
substancial, degudament acreditat. 

Article 11. Recursos

Potestativament,  es  podrà  interposar  prèviament  recurs  de  reposició  en  el
termini  d’un mes comptat  des del  dia  de la notificació  als  interessats de la
resolució, i en el termini de dos mesos recurs contenciós administratiu davant
els jutjats contenciosos administratius. 

Article 12. Altes i Baixes

12.1 El canvi d’empadronament a un altre municipi, comportarà la pèrdua de
l’ajut, així com també la matriculació en una escola bressol que no depengui de
l’Ajuntament de Caldes de Montbui.  

12.2 Serà des de les escoles bressol municipals des d’on es comunicarà els
canvis  d’escolarització  i/o  el  mal  ús  del  servei,  als  Serveis  Socials  de
l’Ajuntament de Caldes de Montbui. 

12.3 L'Equip Bàsic d'Atenció Social aprovarà les baixes i/o modificacions dels
ajuts mitjançant acord a l’òrgan competent.
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Article  13. Revocacions

13.1 Els ajuts poden ser revocats d’ofici o a instància de part, a proposta dels
serveis socials municipals.

13.2 Són causa de revocació de l’ajut:

a) L’ocultació o la falsedat en la documentació presentada. 
b)  El  canvi  d’escola  bressol  o  de  municipi   en  el  moment  de  presentar  la
sol·licitud, que comporti la pèrdua de l’ajut d’acord amb les regles de l’article
12.1. 
c) El canvi substancial de les circumstàncies que van donar lloc a la concessió
de l’ajut, acreditat pels serveis socials municipals. 
d) L’incompliment establert en aquestes bases. 
e)  La  no  assistència  a  l’escola  bressol  municipal  i  al  servei  de  menjador
escolar, sense causa justificada, durant 15 dies seguits en el període d’un mes.

Article 14. Noves adjudicacions

A mesura que es produeixin renúncies o revocacions dels ajuts, i en el supòsit
que un cop resolta la convocatòria  no s’hagi exhaurit l’import màxim destinat
per a aquesta convocatòria es podran assignar nous atorgaments, en funció del
barem. 

Article 15. Pagament

15.1  Des  del  Departament  d’Acció  Social  i  Igualtat  d'Oportunitats  de
l’Ajuntament de Caldes de Montbui es traspassarà l’import dels ajuts atorgats a
les  persones  beneficiàries  matriculades  en  cada  escola,  a  la  partida
pressupostària que designi el Departament d’Educació del mateix Ajuntament.  

Article 16. Barem

Els barems de puntuació són els següents: 

1. Situació econòmica: fins a 6 punts 

La puntuació es distribuirà de la manera següent: 
a) Igual o inferior al 40% de l'IRSC mensuals/persona: 6 punts 
b) Més del 40% de l'IRSC i igual o inferior al 64% de l'IRSC mensuals/persona:
3 punts 
c) Superior al 64% de l'IRSC mensuals/persona: 0 punts 

2.  No suport  al  migdia:  4  punts  (aquesta  puntuació  només s’aplicarà  en la
valoració de l’ajut del servei de menjador)
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Els quatre punts s’assoliran amb l’acreditació de la impossibilitat per part dels
pares,  mares,  tutors  legals  o  les  persones  encarregades  temporalment  o
definitivament de la guarda legal dels menors, per motius laborals o per altes
degudament  acreditats,  de  fer-se  càrrec  de l’alumne durant  el  migdia,  amb
l’aportació de la documentació que preveu l’article 7.2.12 d’aquestes bases. 

3. Composició familiar: fins a 3 punts 

La puntuació es distribuirà de la manera següent: 

a) Família monoparental: 1 punt 
b) Menors en acolliment (regulat o no): 1 punt 
c) Famílies nombroses: 1 punt 

4. Valoració d’alt risc social: 3 punts 

Els tres punts s’assoliran amb la concurrència, com a mínim, de dues de les
circumstàncies següents: 

a) Intervenció de qualsevol dels serveis següents, on s’indiqui la data d’inici de
la intervenció o del tractament: CAS, CSM adults o serveis equivalents, Servei
d’estimulació precoç, CSMIJ o serveis equivalents o EAIA. En aquest últim cas
s’ha d’indicar, a més a més, en quina fase es troba: assessorament, pendent
d’estudi, contenció en el nucli, en estudi o seguiment. 

b) Seguiment intensiu per part dels serveis socials bàsics següents, indicant la
data  d’inici  de  la  intervenció:  intervenció  educador/a  social,  intervenció
treballador/a social, assistència a un centre obert, intervenció a través del SAD
o altres recursos de serveis socials. En aquest últim cas s’haurà d’especificar, a
més a més, quin és el recurs. 

c) Absentisme escolar greu: alumnes que, de mitjana, no assisteixen a l’escola
10 dies al mes sense cap justificació. 

5. Situació de salut: 2 punts 

Els  dos  punts  s’assoliran  amb  la  presentació,  com  a  mínim,  d’un  dels
documents següents:  

a)  Certificat  o  resolució  de  disminució  o  discapacitat  amb  un  grau  igual  o
superior al 33%. 
b) Certificat o resolució d’invalidesa.
c) Resolució de dependència, nivells I i II dels graus III i II o la sol·licitud del
reconeixement de disminució o de dependència amb el corresponent informe
mèdic. 
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d) Informe mèdic o altre document que acrediti una malaltia greu, dels darrers
sis  mesos  anteriors  a  la  convocatòria,  excepte  en  els  casos  de  malalties
degeneratives en què la data de la documentació acreditativa serà indiferent.

6. Violència masclista: 1 punt 

Caldrà acreditar  la  situació de violència masclista  mitjançant  la  presentació,
com a mínim, d’un dels documents següents: 

a)  La sentència de qualsevol  ordre jurisdiccional,  tot  i  que no hagi  guanyat
fermesa,  que  declari  que  la  dona  ha  patit  alguna  de  les  formes  d'aquesta
violència. 
b) L'ordre de protecció vigent. 
c) L'informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

En absència d'algun dels mitjans establerts anteriorment, són mitjans específics
d'identificació de les situacions de violència masclista, sempre que expressin
l'existència d'indicis que una dona l'ha patida o està en risc versemblant de
patir-la: 

a) Qualsevol mesura cautelar judicial de protecció, seguretat o d'assegurament
vigent. 
b) L'atestat elaborat per les forces i cossos de seguretat que han presenciat
directament alguna manifestació de violència masclista. 
c) L'informe del Ministeri Fiscal. 
d)  L'informe  mèdic  o  psicològic  elaborat  per  una  persona  professional
col·legiada, en el qual consti que la dona ha estat atesa en algun centre sanitari
per causa de maltractament o agressió masclista. 
e) L'informe dels serveis públics amb capacitat d'identificació de les situacions
de  violència  masclista.  Es  reconeix  aquesta  capacitat  als  serveis  socials
d'atenció  primària,  als  serveis  d'acolliment  i  recuperació,  als  serveis
d'intervenció  especialitzada  i  a  les  unitats  especialitzades  dins  les  forces  i
cossos de seguretat. 
f) L'informe de l'Institut Català de les Dones.
g) Qualsevol altre mitjà establert per disposició legal.

Article 17. Tractament de dades de caràcter personal

Les  dades  de  caràcter  personal  que  s’obtinguin  per  raó  d’aquestes  bases
reguladores  i  de  les  següents  convocatòries  es  tractaran  d’acord  amb  les
previsions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades  de  caràcter  personal  i  el  reglament  que  la  desenvolupa,  aprovat
mitjançant el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre. 
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Article 18. Consultes o dubtes

Les  consultes  o  dubtes  relacionats  amb  aquestes  bases  i  la  corresponent
convocatòria s’efectuaran per via telefònica al 938655420, o presencialment al
departament d’Acció Social i Igualtat d'Oportunitats de l’Ajuntament de 9.00h a
14.00h.

Caldes de Montbui, 9 de març de 2016

La regidora d'Acció Social i
Igualtat d'Oportunitats

Maria Pilar Aznar i López”

Segon. Sotmetre l’expedient i aquest acord a informació pública pel termini de
30 dies mitjançant la publicació del corresponent edicte al Tauler d’anuncis de
la Corporació, al web municipal i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i
una referència al DOGC, amb l’advertiment que, transcorregut aquest termini
sense que es formulin reclamacions ni suggeriments, aquest acord, així com
les seves Bases, esdevindran definitius.

7. APROVAR LES BASES REGULADORES DELS AJUTS ECONÒMICS PER
MATERIAL  ESCOLAR  I  LLIBRES  I  PER  A  L’ASSISTÈNCIA  A  LES
COLÒNIES  ESCOLARS  I  CRÈDITS  DE  SÍNTESI.  EXPEDIENT  NÚM.
6.2.7/2016 D’ACCIÓ SOCIAL.

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

Pren la paraula el senyor Pineda:
«Tenen  alguna  pregunta?  Alguna  consideració  en  aquest  punt?  Senyor
Martínez,  si us plau.»

Pren la paraula el senyor Martínez:
«Moltes  gràcies,  de  fet  a  la  regidora  Aznar  ja  he  tingut  l'oportunitat  de
comentar-li personalment, per no trobar-nos aquí, i hem comentat si es podia
fer  una esmena en el  punt  5.3 de  les bases reguladores,  es  comenta  que
l'import dels ajuts per colònies i crèdits de síntesi són d'un import màxim d'un
50% si l'activitat és superior a 40 euros, per contra, si l'activitat és inferior a 40
euros és el 100%, per tant ens podem trobar en la situació que algú vingui amb
40 euros i se li doni l'ajut per 40 euros i que algú vingui amb 60 euros i segons
la base se li donaria només 30 euros, per tant hauria d'haver una esmena en
aquest punt, dient que en tot cas sempre que sigui la sol·licitud superior a 50

32



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

euros, en tot cas se li donarà un mínim de 40 euros, crec que és una errada
tècnica, perquè sinó no té sentit, però ens podem trobar que les situacions dels
tècnics i per normativa ens veiem obligats a aquest fet, no? I és símplement
aquesta esmena que ja li havia comentat a la senyora Aznar, gràcies.»

Pren la paraula el senyor Pineda:
«Passo per tant la paraula a la regidora Pilar Aznar.»

Pren la paraula la senyora Aznar:
«Té raó en el que diu. Si es fixa en el redactat posa que es podrà, no que
s'hagi de fer, o sigui que es pot valorar, de totes formes ho podem, suposo que
no hi haurà problema en canviar el redactat, de totes formes això es va fer
perquè a vegades s'havien trobat activitats de 6 euros i el 50% eren 3 euros,
llavors era més el cost administratiu, més l'esforç humà que no pas l'ajut que
donaven. Llavors s'ha plantejat així per evitar aquestes situacions.
El  text  doncs  es  podrà,  no  sé  si  ho  podem  esmenar  o  no,  per  mi  cap
inconvenient.»

Pren la paraula el senyor Martínez:
«És la meva proposta.»

Pren la paraula el senyor Pineda:
«En aquest cas, sí  que té raó amb el que comenta, això està pensat,  aquí
estem  parlant  de  les  bases  mare,  després  cada  convocatòria  de  beques,
s'haurà de fer la seva convocatòria per Junta de Govern, en aquest cas està
pensat per activitats superiors a 40 euros en el sentit de les colònies sobretot,
perquè ens trobàvem que si hi ha activitats que són d'uns imports molt petits, si
l'escola fa una sortida, que pot ser de 10 euros, ens suposa més diners de
gestió per subvencionar el 50% d'aquell import tan petit i potser ens és més
senzill  ja  directament  subvencionar  l'import  complert,  aquest  és  l'objectiu
d'aquest punt.
Hi  ha  alguna  consideració  més?  Per  tant  en  aquest  sentit  desestimaríem
aquesta esmena. Per tant s'ha de votar aquest punt.»  

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

                 ACORDA:   

Identificació de l’expedient

Expedient número 6.2.7/2016, d’Acció Social, dels ajuts econòmics per material
escolar i llibres i per a l’assistència a les colònies escolars i crèdits de síntesi.
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Antecedents  

1.  La regidoria d’Acció Social  d’aquest  Ajuntament concedeix cada any uns
ajuts  econòmics  per  a  material  escolar  i  llibres  i  per  a  l’assistència  a  les
colònies escolars i crèdits de síntesi, als alumnes de Caldes de Montbui que ho
sol·liciten i reuneixen uns requisits, per la qual cosa s'han elaborat unes bases
reguladores.

2. L’objecte d’aquestes bases és regir la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts
per  material  escolar  i  llibres,  i  colònies  i  crèdits  de  síntesi,  als  alumnes
empadronats  a  Caldes  de  Montbui  i  matriculats  a  centre  públics  o  privats
concertats  d’educació  infantil,  primària  i  secundària,  que  es  trobin  en  una
especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques.

3. Els ajuts atorgats per material  escolar i  llibres, i  per colònies i crèdits de
síntesi, es destinaran íntegrament a minorar les despeses per aquest concepte
a càrrec de les famílies durant el curs escolar que especifiqui la convocatòria.

4. La cap del departament d’Acció social de l’Ajuntament ha emès un informe,
en data 12 de març de 2016,  on acredita la seva conformitat.

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

Fonaments de dret

-La Llei  12/2009,  de 10 de juliol,  d’educació de Catalunya,  estableix com a
principi  rector del  sistema educatiu la universalitat  i  l’equitat  com a garantia
d’igualtat  d’oportunitats  i  la  integració  de  tots  els  col·lectius,  basada  en  la
coresponsabilitat de tots els centres sostinguts amb fons públics.

-La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, disposa que són principis
del sistema educatiu espanyol, entre d’altres, la qualitat de l’educació per a tot
l’alumnat, independentment de les seves condicions i circumstàncies, així com
l’equitat que garanteixi  la igualtat  d’oportunitats,  la inclusió educativa i  la no
discriminació. 

-Atès que és competència municipal la prestació del servei de conformitat a
l’establert al Decret Llei 2/2003 Article 66.2 i a la Llei de Bases RL 7/85 Article
25.2.e.

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

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer.  Aprovar  les  Bases  reguladores  dels  ajuts  econòmics  per  material
escolar i llibres i per a l’assistència a les colònies escolars i crèdits de síntesi,
que es transcriuen íntegrament a continuació:

“BASES REGULADORES DELS AJUTS ECONÒMICS DE L’AJUNTAMENT
DE  CALDES  DE  MONTBUI  PER  MATERIAL  ESCOLAR  I  LLIBRES,
COLÒNIES I CRÈDITS DE SÍNTESI

Article 1. Marc legal

La Llei  12/2009,  de  10 de juliol,  d’educació  de  Catalunya,  estableix  com a
principi  rector del  sistema educatiu la universalitat  i  l’equitat  com a garantia
d’igualtat  d’oportunitats  i  la  integració  de  tots  els  col·lectius,  basada  en  la
coresponsabilitat de tots els centres sostinguts amb fons públics.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, disposa que són principis
del sistema educatiu espanyol, entre d’altres, la qualitat de l’educació per a tot
l’alumnat, independentment de les seves condicions i circumstàncies, així com
l’equitat que garanteixi  la igualtat  d’oportunitats,  la inclusió educativa i  la no
discriminació. 

Atès que és competència municipal  la prestació  del  servei  de conformitat  a
l’establert al Decret Llei 2/2003 Article 66.2 i a la Llei de Bases RL 7/85 Article
25.2.e.

Article 2. Objecte

L’objecte d’aquestes bases és regir la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts
per  material  escolar  i  llibres,  i  colònies  i  crèdits  de  síntesi,  als  alumnes
empadronats  a  Caldes  de  Montbui  i  matriculats  a  centre  públics  o  privats
concertats  d’educació  infantil,  primària  i  secundària,  que  es  trobin  en  una
especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques.
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Els ajuts atorgats per material escolar i llibres, i per colònies i crèdits de síntesi,
es  destinaran  íntegrament  a  minorar  les  despeses  per  aquest  concepte  a
càrrec de les famílies durant el curs escolar que especifiqui la convocatòria.

Article 3. Persones beneficiàries

3.1 Poden ser beneficiaris els alumnes empadronats a Caldes de Montbui i
matriculats  en  centres  públics  o  en  centres  privats  concertats  d’educació
infantil, primària i secundària, que es trobin en situacions de vulnerabilitat.

3.2  Poden  sol·licitar  els  ajuts  els  pares,  les  mares,  els  tutors  legals  o  les
persones  encarregades  temporalment  o  definitivament  de  la  guarda  de  les
persones beneficiàries. 

Article 4. Requisits

4.1 Que la persona beneficiària estigui empadronada al municipi de Caldes de
Montbui.

4.2 Que la persona beneficiària estigui matriculada a un centre públic o centre
privat concertat d’educació infantil, primària i secundària.
 
4.3  Presentar  la  sol·licitud  i  la  documentació  requerida  a  les  bases,  en  els
terminis i la forma establerts en la convocatòria.

4.4 No rebre cap altre ajut pel mateix concepte d’altres administracions o ens
públic que, juntament amb l’ajut atorgat per l’Ajuntament de Caldes de Montbui,
superi el cost de l’import escolar en el concepte de l'ajut. 

4.5 Tenir una renda neta per membre de la unitat familiar, igual o inferior a
l’indicador de renda de suficiència de Catalunya vigent en el període que s'obri
la convocatòria, excepte en els casos d’acreditació de violència masclista, en
què  només  es  tindran  en  compte  els  ingressos  de  la  persona  víctima  de
violència masclista.

Per membre de la unitat familiar s’ha d’entendre aquelles persones que constin
en el volant de convivència aportat d’acord amb les previsions de l’article 7.

La renda neta mensual per membre de la unitat familiar és el quocient de la
divisió entre la renda neta mensual de la unitat familiar i el nombre de membres
de la unitat familiar. 

Nogensmenys,  pel  cas que s’acrediti,  a  la  renda neta mensual  de la  unitat
familiar,  s’hi  pot  restar  fins a un màxim de sis-cents  euros en concepte de
despeses  mensuals  de  préstec  hipotecari  o  de  lloguer  de  l’habitatge  on
resideixi la persona beneficiària.
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4.6 Es podrà preveure la possibilitat d’atorgament de l’ajut a alumnat nouvingut
o d’incorporació tardana dins del  període exposat en l’apartat  de sol·licituds
fora de termini.

4.7 Nogensmenys, en casos excepcionals, l’Ajuntament podrà atorgar l’ajut de
material  escolar  i  llibres malgrat  no es compleixin  els  requisits  a  què es fa
referència  en  l’apartat  anterior,  quan  els  serveis  socials  municipals  així  ho
considerin i ho proposin, mitjançant la presentació d’informe motivat.

Article 5. Convocatòria i imports màxims

5.1 El termini de presentació de sol·licituds per als ajuts de material escolar i
llibres   i  colònies  i  crèdits  de  síntesi,  s’especificarà  en  una  convocatòria
específica per a cada curs escolar. Aquest termini inicia el dia següent a la data
de publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
i finalitza la data que es determini en la mateixa convocatòria.

5.2 Els imports dels ajuts de material escolar i llibres són d’un import màxim de:

a) 80€ per alumne i curs en l’educació infantil i primària.
b) 100€ per alumne i curs en l’educació secundària. 

5.3 Els imports dels ajuts per colònies i crèdits de síntesi són d’un import màxim
del 50% en aquells casos  on l’import de l’activitat sigui superior a 40€. En els
casos on l’import de l’activitat sigui igual o inferior a 40€, es podrà atorgar el
100% de l’import de l’activitat . 

5.4 L’import de l’ajut atorgat amb el concepte dels ajuts es pagarà directament
al centre escolar on l’alumne estigui matriculat, per tal de que sigui el mateix
centre el que resti l’import de l’ajut de l’import total que la família ha d’abonar
per aquest concepte.

Article 6. Sol·licitud

6.1 Els impresos de sol·licitud es podran trobar als centres escolars públics i
privats concertats d’infantil,  primària i  secundària de Caldes de Montbui, i  a
l’OAC de l’Ajuntament de Caldes de Montbui. 

6.2  Les  sol·licituds  es  podran  presentar des  del  dia  següent  a  la  data  de
publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i
finalitzarà el dia que es determini a la mateixa convocatòria.

S'obrirà un termini  per als nens i  nenes matriculats  en el  mes de juny i  un
termini per als alumnes d’incorporacions posteriors.

Totes  les  sol·licituds s'hauran  de  presentar  mitjançant  registre  d’entrada  a
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament.
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Cal  presentar  la  sol·licitud  en  el  model  normalitzat,  juntament  amb  la
documentació que acredita les circumstàncies que s’al·leguen. 

A  més a  més,  a  la  sol·licitud  i  amb relació  a  la  persona beneficiària,  s’ha
d’indicar el nom i cognoms, el document nacional d’identitat en cas que n’hi
hagi,  la  data  de  naixement,  el  curs  escolar,  el  nom del  centre  escolar  i  el
municipi del centre escolar. 

Així mateix, a la sol·licitud i amb relació al sol·licitant s’ha d’indicar el nom i els
cognoms, el DNI/NIE o passaport, la data de naixement, l’adreça de residència,
el municipi i el telèfon. 

6.3 La sol·licitud també es pot  presentar  en qualsevol  de les maneres que
preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
6.4 En qualsevol  cas,  la documentació relacionada en aquestes bases està
disponible  en  la  web  de  l’Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui  a  l’adreça:
www.caldesdemontbui.cat

Article 7. Documentació

 A les sol·licituds s’ha d’adjuntar la documentació següent, mitjançant fotocòpia
i  aportant  l’original  per a la seva comprovació en el  moment de registrar  la
sol·licitud: 

1. Documentació econòmica:

1.1- Documentació  econòmica  justificativa  dels  ingressos  de  la  unitat
familiar:

- Certificat de vida laboral
- En cas de ser treballador/a fix/a, els fulls del salari o certificat equivalent

dels últims 6 mesos.
- En cas de ser treballador/a temporal,  els fulls del  salari  dels últims 6

mesos i el contracte de treball.
- En  cas  de  trobar-se  a  l’atur,  certificat  del  Servei  d’Ocupació  de

Catalunya amb els períodes d’inscripció i de recepció de prestacions i/o
subsidis de l’atur i la quantia que perceben.

- En cas de ser pensionistes, certificat de pensió. 

1.2- En cas de persones que treballin  per  compte  d’altri,  contracte  de
treball o document acreditatiu de l’activitat o de la relació on consti
l’horari de treball i la retribució econòmica.

1.3- El darrer rebut de la hipoteca o del lloguer de l’habitatge on resideixi
la persona beneficiària. 
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2. Documentació social:

2.1- DNI/NIE, permís de residència o passaport del sol·licitant.
2.2- Targeta sanitària individual dels membres de la unitat familiar.
2.3- Volant municipal de convivència amb la persona beneficiària.
2.4- Carnet de família nombrosa i/o carnet de família monoparental, si és

el cas.
2.5- Llibre de família.
2.6- En cas de situació familiar de separació de fet, el document notarial o

la  fotocòpia  dels  justificants  d’interposició  de  la  demanda o  altres
documents que demostrin aquesta situació.

2.7- Si la separació és legal o bé hi ha divorci, la fotocòpia de la resolució
judicial  que  determini  aquesta  situació,  incloent-hi  el  conveni
regulador.

2.8- En  cas  d’incompliment  de  l’obligació  de  pagament  de  la  pensió
d’aliments, documentació acreditativa de la reclamació de la pensió
d’aliments.

2.9- En cas de disminució o discapacitat física, psíquica o sensorial de
l'alumne  i/o   germans,  amb  els  certificats  que  acreditin  aquestes
circumstàncies i el seu grau.

2.10- En  cas  de  malaltia  greu  d’algun  membre  de  la  unitat  familiar,
informes mèdics o altres documents que ho acreditin, dels darrers sis
mesos anteriors a la convocatòria, excepte en els casos de malalties
degeneratives en què la data de la documentació acreditativa serà
indiferent. 

2.11- En  cas  de  representació  legal  o  acolliment  del  beneficiari,
documentació acreditativa d’aquest fet.

2.12- En cas de reconeixement de situacions de dependència, la resolució
acreditativa del grau de dependència. En cas de no haver-la rebut, la
sol·licitud i l’informe mèdic corresponent.

2.13- En casos de dones víctimes de violència masclista, la documentació
acreditativa,  d’acord  amb  les  previsions  de  l’article  33  de  la  Llei
5/2008, de 24 d’abril.

L’Ajuntament de Caldes de Montbui es reserva el dret de sol·licitar els originals
de la documentació aportada per a la seva verificació en qualsevol moment del
procediment; així com el dret de requerir la documentació descrita en aquest
article si no ha estat presentada en el temps i forma indicats. 

Article 8. Criteris d’adjudicació dels ajuts i priorització

8.1  Els  ajuts  de material  escolar  i  llibres,  i  de  colònies i  crèdits  de síntesi,
s’atorgaran: 

- Segons la puntuació obtinguda de l’aplicació del barem descrit a les bases.
- Prioritzant les puntuacions més altes sobre les més baixes. 
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- Adjudicant-se els ajuts a trams sencers i indivisibles de puntuació.
- La nota de tall s’assignarà en funció de la disponibilitat pressupostària. 

8.2 Els ajuts s’atorgaran sense necessitat d’esgotar la totalitat de la despesa
màxima  autoritzada  i  mai  superant  els  imports  màxims  establerts  per  l’ajut
alumne i curs descrits a l’article 5.

Article 9. Tramitació

9.1 Un cop presentades les sol·licituds juntament amb la documentació annexa,
l’Ajuntament les revisarà. 

L’Ajuntament  ha  de  baremar,  de  conformitat  amb  els  barems  establerts  a
l’article 16 o bé mitjançant informe motivat, les sol·licituds amb la documentació
aportada que compleixin els requisits fixats en aquestes bases. 

En cas de no presentar-se la documentació sol·licitada, l’Ajuntament requerirà
a la persona interessada perquè en un termini  de 10 dies hàbils esmeni  el
defecte o adjunti els documents perceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es
considerarà que desisteix de la seva petició. 

L'Equip  Bàsic  d'Atenció  Social  proposarà  a  la  Junta  de  Govern  Local
l’atorgament dels ajuts de material escolar i llibres,  i de colònies i crèdits de
síntesi, d’acord amb la puntuació obtinguda en aplicar les regles de baremació
de l’article 16 i els criteris d’adjudicació previstos a l’article 8.

9.2 Es notificarà als centres escolars públics o privats concertats d’educació
infantil,  primària  i  secundària  la  resolució  dels  atorgaments  i  denegacions
perquè ho puguin comunicar directament a les famílies sol·licitants. El termini
màxim serà de 3 mesos per a resoldre i la manca de resolució dins d'aquest
termini produeix efecte desestimatori.

Article 10. Sol·licituds fora de termini

10.1 Amb caràcter extraordinari poden demanar l’ajut posteriorment als terminis
indicats: 

a) Els alumnes de nova incorporació empadronats al municipi de Caldes de
Montbui  amb  necessitats  educatives  específiques  derivades  de
situacions  socials  i/o  econòmiques  desfavorides,  degudament
acreditades. 

b) Els alumnes a qui la situació familiar hagi variat de manera substancial,
degudament acreditat. 
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Article 11. Recursos

Potestativament,  es  podrà  interposar  prèviament  recurs  de  reposició  en  el
termini  d’un mes comptat  des del  dia  de la notificació  als  interessats de la
resolució, i en el termini de dos mesos recurs contenciós administratiu davant
els jutjats contenciosos administratius. 

Article 12. Altes i Baixes

12.1 Un cop concedit l’ajut a la persona beneficiària es poden realitzar canvis
d’escola.  L’únic  requisit  que  s’ha  de  complir  és  que  el  gaudiment  de  l’ajut
encara no s’hagi produït. 

12.2 Els canvis d’escola a un altre municipi comportaran la pèrdua de l’ajut si
es comprova que l’alumne/a ha estat empadronat a un altre municipi. 

12.3 Serà el mateix centre escolar el que comunicarà els canvis d’escolarització
als Serveis Socials de l’Ajuntament de Caldes de Montbui. 

12.4 L'Equip Bàsic d'Atenció Social aprovarà les baixes i/o modificacions dels
ajuts mitjançant acord a l’òrgan competent. 

Article  13. Revocacions

13.1 Els ajuts poden ser revocats d’ofici o a instància de part, a proposta dels
serveis socials municipals.

13.2 Són causa de revocació de l’ajut:

a) L’ocultació o la falsedat en la documentació presentada. 
b) El canvi de centre escolar on estaven matriculats en el moment de presentar
la sol·licitud, que comporti la pèrdua de l’ajut de material escolar i llibres d’acord
amb les regles de l’article 12.2. 
c) El canvi substancial de les circumstàncies que van donar lloc a la concessió
de l’ajut, acreditat pels serveis socials municipals. 
d) L’incompliment establert en aquestes bases. 

Article 14. Noves adjudicacions

A mesura que es produeixin renúncies o revocacions dels ajuts, i en el supòsit
que un cop resolta la convocatòria  no s’hagi exhaurit l’import màxim destinat
per a aquesta convocatòria es podran assignar nous atorgaments, en funció del
barem. 
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Article 15. Pagament

15.1  L’Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui  transferirà  al  compte  corrent  que
designi el centre escolar l’import dels ajut atorgats a les persones beneficiàries
matriculades en cada centre. 

15.2 Els centres escolars són responsables de notificar a Serveis Socials de
l’Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui,  qualsevol  canvi  de  número  de  compte
bancari que pugui afectar al pagament d’aquests ajuts.

Article 16. Barem

Els barems de puntuació són els següents: 

1. Situació econòmica: fins a 6 punts 

La puntuació es distribuirà de la manera següent: 
a) Igual o inferior al 40% de l'IRSC mensuals/persona: 6 punts 
b)  Més  del  40%  de  l'IRSC,  i  igual  o  inferior  al  64%  de  l'IRSC
mensuals/persona:    3 punts 
c) Superior al 64% de l'IRSC mensuals/persona: 0 punts 

2. Composició familiar: fins a 3 punts 

La puntuació es distribuirà de la manera següent: 
a) Família monoparental: 1 punt 
b) Menors en acolliment (regulat o no): 1 punt 
c) Famílies nombroses: 1 punt 

3. Valoració d’alt risc social: 3 punts 

Els tres punts s’assoliran amb la concurrència, com a mínim, de dues de
les circumstàncies següents: 

a) Intervenció de qualsevol dels serveis següents, on s’indiqui la data
d’inici  de la  intervenció o del  tractament:  CAS, CSM adults  o  serveis
equivalents, Servei d’estimulació precoç, CSMIJ o serveis equivalents o
EAIA. En aquest últim cas s’ha d’indicar, a més a més, en quina fase es
troba: assessorament, pendent d’estudi, contenció en el nucli, en estudi
o seguiment. 

b)  Seguiment  intensiu  per  part  dels  serveis  socials  bàsics  següents,
indicant la data d’inici de la intervenció: intervenció educador/a social,
intervenció treballador/a social, assistència a un centre obert, intervenció
a través del SAD o altres recursos de serveis socials. En aquest últim
cas s’haurà d’especificar, a més a més, quin és el recurs. 
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c) Absentisme escolar greu: alumnes que, de mitjana, no assisteixen a
l’escola 10 dies al mes sense cap justificació. 

4. Situació de salut: 2 punts 

Els dos punts s’assoliran amb la presentació, com a mínim, d’un dels  
documents següents:  

a) Certificat o resolució de disminució o discapacitat amb un grau igual o 
superior al 33% 
b) Certificat o resolució d’invalidesa 
c) Resolució de dependència, nivells I i II dels graus III i II o la sol·licitud
del reconeixement de disminució o de dependència amb el corresponent
informe mèdic.
d) Informe mèdic o altre document que acrediti una malaltia greu, dels
darrers sis mesos anteriors a la convocatòria, excepte en els casos de
malalties degeneratives en què la data de la documentació acreditativa
serà indiferent .

5. Violència masclista: 1 punt 

Caldrà  acreditar  la  situació  de  violència  masclista  mitjançant  la
presentació, com a mínim, d’un dels documents següents: 
a)  La  sentència  de  qualsevol  ordre  jurisdiccional,  tot  i  que  no  hagi
guanyat fermesa, que declari que la dona ha patit alguna de les formes
d'aquesta violència. 
b) L'ordre de protecció vigent. 
c) L'informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. 

En absència  d'algun dels  mitjans  establerts  anteriorment,  són mitjans
específics d'identificació de les situacions de violència masclista, sempre
que expressin l'existència d'indicis que una dona l'ha patida o està en
risc versemblant de patir-la: 
a)  Qualsevol  mesura  cautelar  judicial  de  protecció,  seguretat  o
d'assegurament vigent. 
b)  L'atestat  elaborat  per  les  forces  i  cossos  de  seguretat  que  han
presenciat directament alguna manifestació de violència masclista. 
c) L'informe del Ministeri Fiscal. 
d) L'informe mèdic o psicològic elaborat per una persona professional
col·legiada, en el qual consti que la dona ha estat atesa en algun centre
sanitari per causa de maltractament o agressió masclista. 
e)  L'informe  dels  serveis  públics  amb  capacitat  d'identificació  de  les
situacions  de  violència  masclista.  Es  reconeix  aquesta  capacitat  als
serveis socials d'atenció primària, als serveis d'acolliment i recuperació,
als  serveis  d'intervenció  especialitzada  i  a  les  unitats  especialitzades
dins les forces i cossos de seguretat. 
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f) L'informe de l'Institut Català de les Dones.
g) Qualsevol altre mitjà establert per disposició legal.

Article 17. Tractament de dades de caràcter personal

Les  dades  de  caràcter  personal  que  s’obtinguin  per  raó  d’aquestes  bases
reguladores  i  de  les  següents  convocatòries  es  tractaran  d’acord  amb  les
previsions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades  de  caràcter  personal  i  el  reglament  que  la  desenvolupa,  aprovat
mitjançant el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre. 

Article 18. Consultes o dubtes

Les  consultes  o  dubtes  relacionats  amb  aquestes  bases  i  la  corresponent
convocatòria s’efectuaran per via telefònica al 938655420, o presencialment al
departament d’Acció Social i Igualtat d'Oportunitats de l’Ajuntament de 9.00h a
14.00h.

Caldes de Montbui,  9 de març de 2016

La regidora d'Acció Social i
Igualtat d'Oportunitats

Maria Pilar Aznar i López”

Segon. Sotmetre l’expedient i aquest acord a informació pública pel termini de
30 dies mitjançant la publicació del corresponent edicte al Tauler d’anuncis de
la Corporació, al web municipal i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i
una referència al DOGC, amb l’advertiment que, transcorregut aquest termini
sense que es formulin reclamacions ni suggeriments, aquest acord, així com
les seves Bases, esdevindran definitius.

8. APROVAR LES BASES REGULADORES DELS AJUTS ECONÒMICS PER
L’ASSISTÈNCIA ALS  CENTRES MUNICIPALS:  TALLER D’ART MANOLO
HUGUÉ  I  L’ESCOLA  DE  MÚSICA  JOAN  VALLS.  EXPEDIENT  NÚM.
6.2.8/2016 D’ACCIÓ SOCIAL.

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

No hi ha intervencions.

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per  majoria absoluta dels presents
[12 vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (8); de SOM
CALDES (2); de CiU (2); 4 abstencions del PSC (2); d'UP CALDES (1) i del
PPC (1)],             
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                 ACORDA:

Identificació de l’expedient

Expedient número 6.2.8/2016, d’Acció Social, sobre l’aprovació de les bases
reguladores per als ajuts econòmics per l’assistència als centres municipals:
Taller d’art Manolo Hugué i l’Escola de Música Joan Valls.

Antecedents 

1. La regidoria d’Acció Social d’aquest Ajuntament concedeix cada any un ajut
econòmic per l’assistència als centres municipals Escola de Música Joan Valls i
Taller  d’Art  Manolo  Hugué  als  alumnes  que  ho  sol·liciten  i  reuneixen  uns
requisits,  per  la  qual  cosa  s’elaboren  unes  bases  reguladores  de  barems
econòmics i documentació a presentar per obtenir aquests ajuts econòmics.

2. L’objecte d’aquestes bases és regir els ajuts d’Escola de Música i Taller d’Art
municipals, per als alumnes empadronats a Caldes de Montbui, matriculats en
aquests centres, que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats
socials i/o econòmiques.

3. La cap del departament d’Acció social de l’Ajuntament ha emès un informe,
en data 12 de març de 2016,  on acredita la seva conformitat.

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

Fonaments de dret

-  Aquestes  bases  reguladores  deriven  de  la  normativa  europea,  estatal  i
autonòmica en matèria de prestacions econòmiques, i de forma particular de la
Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials i de la Llei 13/2006, de 27 de
juliol,  de  prestacions  socials  de  caràcter  econòmic  i  dóna  compliment  als
principis que, d'acord amb al Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les  administracions públiques i  del  procediment  administratiu  comú,  han
d'imperar  en  la  relació  entre  l'administració  i  la  ciutadania  en  matèria
d'objectivitat,  transparència,  proporcionalitat,  confiança  legítima,  bona  fe,
eficàcia i eficiència dels serveis públics; particularment en l'àmbit tan sensible
com és el de l'atenció a les persones en situació de vulnerabilitat i  exclusió
social.

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

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Aprovar les Bases reguladores dels ajuts econòmics per l’assistència
als centres municipals: Taller d’art  Manolo Hugué i  l’Escola de Música Joan
Valls que es transcriuen íntegrament a continuació:

“BASES REGULADORES DELS AJUTS ECONÒMICS PER L’ASSISTÈNCIA
ALS CENTRES MUNICIPALS DE L’ESCOLA DE MÚSICA "JOAN VALLS" I
TALLER D’ART “MANOLO HUGUÉ”

Article 1. Marc legal

Aquestes  bases  reguladores  deriven  de  la  normativa  europea,  estatal  i
autonòmica en matèria de prestacions econòmiques, i de forma particular de la
Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials i de la Llei 13/2006, de 27 de
juliol,  de  prestacions  socials  de  caràcter  econòmic  i  dóna  compliment  als
principis que, d'acord amb al Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les  administracions públiques i  del  procediment  administratiu  comú,  han
d0imperar  en  la  relació  entre  l'administració  i  la  ciutadania  en  matèria
d'objectivitat,  transparència,  proporcionalitat,  confiança  legítima,  bona  fe,
eficàcia i eficiència dels serveis públics; particularment en l'àmbit tan sensible
com és el de l'atenció a les persones en situació de vulnerabilitat i  exclusió
social. 

Article 2. Objecte

L’objecte d’aquestes bases és regir els ajuts d’Escola de Música i Taller d’Art
municipals, per als alumnes empadronats a Caldes de Montbui, matriculats en
aquests centres, que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats
socials i/o econòmiques.
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Article 3. Persones beneficiàries

1. Poden ser beneficiaris/es els alumnes empadronats a Caldes de Montbui
matriculats en els centres municipals de l’Escola de Música i Taller d’Art
municipals que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats
socials i/o econòmiques.

2. Poden sol·licitar els ajuts d’Escola de Música i de Taller d’Art municipals,
els  pares,  les  mares,  els  tutors  legals  o  les  persones  encarregades
temporalment o definitivament de la guarda dels beneficiaris.

Article 4 . Requisits

4.1 Que la persona beneficiària estigui empadronada al municipi de Caldes de
Montbui. 
4.2 Que la persona beneficiària estigui matriculada a l'Escola de Música Joan
Valls o al Taller d'Art Manolo Hugué.
4.3 Presentar la sol·licitud i la documentació de l’article 7 en els terminis i la
forma establerts en cada convocatòria. 
4.4 No rebre cap altre ajut pel mateix concepte d’altres administracions o ens
públic o privat que, juntament amb l'ajut atorgat per l'Ajuntament de Caldes de
Montbui, superi el cost de l'import.
4.5 Tenir una renda neta per membre de la unitat familiar, igual o inferior a
l'indicador de renda de suficiència de Catalunya, vigent en el període que s'obri
la convocatòria, excepte en els casos d'acreditació de violència de gènere, en
què  només  es  tindran  en  compte  els  ingressos  de  la  persona  víctima  de
violència de gènere. 

Per membre de la unitat familiar s'ha d'entendre aquelles persones que constin
en el volant de convivència aportat d'acord amb les previsions de l'article 7. 

La renda neta mensual de la unitat familiar és el resultat de la divisió del total
dels  ingressos  nets  percebuts  per  la  unitat  familiar  l'any  entre  catorze.
Nogensmenys,  pel  cas  que s'acrediti,  a  la  renda neta  mensual  de  la  unitat
familiar,  s'hi  pot  restar  fins a un màxim de sis-cents euros en concepte de
despeses  mensuals  de  préstec  hipotecari  o  de  lloguer  de  l'habitatge  on
resideixi la persona beneficiària. 

4.6  No tenir deutes dels cursos anteriors de l’Escola de Música i del Taller
d’Art.

4.7   Nogensmenys, en casos excepcionals, l'Ajuntament podrà atorgar l’ajut
d’Escola de   Música i de d’Escola de Taller d’Art municipals, malgrat no es
compleixin els requisits a què es fa referència en l'apartat anterior, quan els
serveis  socials  municipals  així  ho  considerin  i  ho  proposin,  mitjançant  la
presentació d'informe motivat.
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Article  5. Convocatòria i imports màxims

5.1 Per a cada curs escolar es publicarà una convocatòria específica per
als ajuts econòmics per a l'assistència als centres municipals Escola de
Música Joan Valls i Taller d'Art Manolo Hugué. En aquesta convocatòria
s'indicarà la data d'inici i finalització del termini per entregar les sol·licituds.

5.2 Els imports màxims dels ajuts per la quota mensual que correspongui
a l'activitat a la que assisteix: 

5.2.1 L'import màxim de l'ajut per la quota mensual atorgat per informe
motivat  o  amb un puntuació  de  10 a  15 punts,  ambdós inclosos,  en
aplicació del barem, és del 75% de l'import. 
5.2.2 L'import  màxim de l'ajut  per  la  quota mensual  atorgat  amb una
puntuació de 5-10 punts, ambdós inclosos, en aplicació del barem, és del
50% de l'import.
5.2.3 L'import  màxim de l'ajut  per  la  quota mensual  atorgat  amb una
puntuació de 0-5 anys, ambdós inclosos, en aplicació del barem, és del
25% de l'import. 

Article 6. Sol·licitud

6.1  Els  impresos  de  sol·licitud  es  podran  trobar  als  centres  municipals  Escola  de
Música Joan Valls i Taller d'Art Manolo Hugué, i a l'OAC de l’Ajuntament Caldes de
Montbui.

6.2  Les  sol·licituds  es  podran  presentar,  en  el  període  que  s'especifiqui  a  la
convocatòria pertinent, al departament d'Acció Social i Igualtat d'Oportunitats, per tal
de revisar la documentació requerida i posteriorment, mitjançant registre d'entrada a
l’OAC de l'Ajuntament. 

Article 7. Documentació

 A les sol·licituds s’ha d’adjuntar la documentació següent, mitjançant fotocòpia
i  aportant  l’original  per a la seva comprovació en el  moment de registrar  la
sol·licitud: 

1. Documentació econòmica:

1.1  Documentació  econòmica  justificativa  dels  ingressos  de  la  unitat
familiar:

- Certificat de vida laboral
- En cas de ser treballador/a fix/a, els fulls del salari o certificat equivalent

dels últims mesos.
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- En cas de ser treballador/a temporal, els fulls del salari dels últims 6
mesos i el contracte de treball.
-  En  cas  de  trobar-se  a  l’atur,  certificat  del  Servei  d’Ocupació  de
Catalunya amb els períodes d’inscripció i de recepció de prestacions i/o
subsidis de l’atur i la quantia que perceben.
- En cas de ser pensionistes, certificat de pensió. 

1.2 En cas de persones que treballin per compte d’altri,  contracte de
treball  o  document  acreditatiu  de  l’activitat  o  de  la  relació  on  consti
l’horari de treball i la retribució econòmica.

1.3 El darrer rebut de la hipoteca o del lloguer de l’habitatge on resideixi
la persona beneficiària. 

2. Documentació social:

2.1- DNI/NIE, permís de residència o passaport del sol·licitant.
2.2- Targeta sanitària individual dels membres de la unitat familiar.
2.3- Volant municipal de convivència amb la persona beneficiària.
2.4- Carnet de família nombrosa i/o carnet de família monoparental, si és

el cas.
2.5- Llibre de família.
2.6- En cas de situació familiar de separació de fet, el document notarial
o  la  fotocòpia  dels  justificants  d’interposició  de  la  demanda  o  altres
documents que demostrin aquesta situació.
2.7-  Si  la  separació  és  legal  o  bé  hi  ha  divorci,  la  fotocòpia  de  la
resolució judicial que determini aquesta situació, incloent-hi el conveni
regulador.
2.8-  En  cas  d’incompliment  de  l’obligació  de  pagament  de  la  pensió
d’aliments,  documentació  acreditativa  de  la  reclamació  de  la  pensió
d’aliments.
2.9-  En  cas  de  disminució  o  discapacitat  física,  psíquica  o  sensorial
d’algun membre de la unitat familiar, certificats que acreditin aquestes
circumstàncies i el seu grau.
2.10-  En  cas  de  malaltia  greu  d’algun  membre  de  la  unitat  familiar,
informes mèdics o altres documents que ho acreditin, dels darrers sis
mesos anteriors a la convocatòria,  excepte en els casos de malalties
degeneratives  en  què  la  data  de  la  documentació  acreditativa  serà
indiferent. 
2.11-  En  cas  de  representació  legal  o  acolliment  del  beneficiari,
documentació acreditativa d’aquest fet.
2.12-  Documentació  que  acrediti  la  impossibilitat  de  fer-se  càrrec  de
l’alumne durant el migdia, per part dels pares, mares, tutors legals o les
persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda legal
dels  menors,  per  motius laborals  o per  altres degudament acreditats,
com ara el contracte de treball o un certificat de l’empresa.
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2.13-  En  cas  de  reconeixement  de  situacions  de  dependència,  la
resolució acreditativa del grau de dependència. En cas de no haver-la
rebut, la sol·licitud i l’informe mèdic corresponent.
2.14-  En  casos  de  dones  víctimes  de  violència  masclista,  la
documentació acreditativa, d’acord amb les previsions de l’article 33 de
la Llei 5/2008, de 24 d’abril.

L’Ajuntament de Caldes de Montbui es reserva el dret de sol·licitar els originals
de la documentació aportada per a la seva verificació en qualsevol moment del
procediment, així com el dret de requerir la documentació descrita en aquest
article si no ha estat presentada en el temps i forma indicats. 

En  aquells  casos  en  què  la  persona  sol·licitant  hagi  entregat  la  mateixa
documentació per a sol·licitar altres ajuts de Serveis Socials durant l'any en
curs, podrà quedar exempt de tornar a entregar la mateixa documentació. No
obstant, haurà de fer-ho constar a la sol·licitud. 

Article 8. Criteris de priorització

8.1 Els criteris de priorització són per aquest ordre:

a) La renda per capita per membre de la unitat familiar.
b) Segons la  puntuació  obtinguda de l'aplicació  del  barem descrit  a  les

bases. 
c) Prioritzant les puntuacions més altes sobre les més baixes.
d) La nota de tall s'assignarà en funció de la disponibilitat pressupostària.

8.2 Els ajuts s'atorgaran sense necessitat d'esgotar la totalitat de la despesa
màxima autoritzada i mai superant els imports màxims establerts a les bases.

Article 9. Tramitació

9.1 Un cop presentades les sol·licituds juntament amb la documentació annexa,
l’Ajuntament les revisarà. 

L’Ajuntament ha de baremar, de conformitat als barems establerts a l’article 16
o bé mitjançant informe motivat, les sol·licituds amb la documentació aportada
que compleixin els requisits fixats en aquestes bases. 

En cas de no presentar-se la documentació sol·licitada, l’Ajuntament requerirà
a la persona interessada perquè en un termini  de 10 dies hàbils esmeni  el
defecte o adjunti els documents perceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es
considerarà que desisteix de la seva petició. 

L'Equip  Bàsic  d'Atenció  Social  proposarà  a  la  Junta  de  Govern  Local
l’atorgament dels ajuts d’acord amb la puntuació obtinguda en aplicar les regles
de baremació de l’article 16 i els criteris d’adjudicació previstos a l’article 8.
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9.2 Es notificarà als centres Escola de Música Joan Valls i Taller d'Art Manolo
Hugué  la  resolució  dels  atorgaments  i  denegacions  perquè  ho  puguin
comunicar directament a les famílies sol·licitants. El termini màxim serà de 3
mesos per a resoldre i la manca de resolució dins d'aquest termini produeix
efectes desestimatoris.

Article 10. Sol·licitud fora de termini

En caràcter extraordinari poden demanar l’ajut els alumnes que:
- Els  alumnes  de  nova  incorporació  per  disponibilitat  de  places,

empadronats  al  municipi  de  Caldes  de  Montbui  i  matriculats,  amb
necessitats educatives específiques derivades de situacions socials i/o
econòmiques desfavorides, degudament acreditades. 

- Els alumnes a qui la situació familiar hagi variat de manera substancial
degudament acreditada.

Article 11. Reclamacions

Potestativament,  es  podrà  interposar  prèviament  recurs  de  reposició  en  el
termini  d’un mes comptat  des del  dia  de la notificació  als  interessats de la
resolució, i en el termini de dos mesos recurs contenciós administratiu davant
els jutjats contenciosos administratius. En el supòsit que no es dictés resolució
expressa en el termini d’un mes s’entendrà expedita la via contenciosa durant
sis mesos.

Article 12. Altes i baixes 

12.1  Els  beneficiaris  que  causin  baixa  del  centre  on  estaven  matriculats
d’escola de música o escola taller d’art municipals de Caldes de Montbui
en el moment de presentar la sol·licitud i que es matriculin en un centre
d’un altre municipi, perden l’ajut atorgat. 

12.2 Els centres han de comunicar a l’ajuntament els canvis d’escolarització
dels  beneficiaris.

Article 13. Revocacions

13.1.  Són causa de revocació de l’ajut:
a) L’ocultació o falsedat en la documentació presentada.
b) El canvi  de centre on estaven matriculats en el  moment de

presentar la sol·licitud. 
c) El canvi substancial de les circumstàncies que van motivar la

concessió de l’ajut, acreditat pels serveis socials municipals.
d) L’incompliment  de  les  condicions  establertes  en  aquestes

bases. 
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13.2. La no utilització de l’ajut  pot ser causa de revocació en els següents
termes:

Per  tots  els  alumnes  la  no  assistència,  durant  15  dies  seguits  o
discontinua en el període d’un mes i sense causa justificada.

13.3.  L’Ajuntament es reserva la possibilitat d’establir mecanismes d’inspecció
per comprovar el correcte ús dels ajuts concedits.

Article 14. Seguiment

14.1 Les persones esmentades a l’article  3.2 estan obligades a facilitar  la
informació que els demani l’Ajuntament de Caldes de Montbui.

14.2 L’Ajuntament de Caldes de Montbui es reserva el dret a resoldre totes
les  qüestions  que  puguin  sorgir  i  que  no  quedin  especificades  a  les
bases  seguint  les  directrius  marcades  en  la  normativa  aplicable  en
aquesta matèria.

Article 15. Pagament

15.1  Des  del  departament  d'Acció  Social  i  Igualtat  d'Oportunitats  de
l'Ajuntament de Caldes de Montbui es traspassarà l'import dels ajuts atorgats a
les  persones  beneficiàries  matriculades  a  cada  centre,  a  la  partida
pressupostària que designi el departament de Cultura del mateix Ajuntament.

Article 16. Barem 

Els barems de puntuació són els següents: 

1. Situació econòmica: fins a 6 punts 

La puntuació es distribuirà de la manera següent: 
a) Igual o inferior al 40% de l'IRSC mensuals/persona: 6 punts 
b) Més del 40% de l'IRSC i igual o inferior al 64% de l'IRSC mensuals/persona:
3 punts 
c) Superior al 64% de l'IRSC mensuals/persona: 0 punts 

2. Composició familiar: fins a 3 punts 

La puntuació es distribuirà de la manera següent: 

a) Família monoparental: 1 punt 
b) Menors en acolliment (regulat o no): 1 punt 
c) Famílies nombroses: 1 punt 

3. Valoració d’alt risc social: 3 punts 
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Els tres punts s’assoliran amb la concurrència, com a mínim, de dues de les
circumstàncies següents: 

a) Intervenció de qualsevol dels serveis següents, on s’indiqui la data d’inici de
la intervenció o del tractament: CAS, CSM adults o serveis equivalents, Servei
d’estimulació precoç, CSMIJ o serveis equivalents o EAIA. En aquest últim cas
s’ha d’indicar, a més a més, en quina fase es troba: assessorament, pendent
d’estudi, contenció en el nucli, en estudi o seguiment. 

b) Seguiment intensiu per part dels serveis socials bàsics següents, indicant la
data  d’inici  de  la  intervenció:  intervenció  educador/a  social,  intervenció
treballador/a social, assistència a un centre obert, intervenció a través del SAD
o altres recursos de serveis socials. En aquest últim cas s’haurà d’especificar, a
més a més, quin és el recurs. 

c) Absentisme escolar greu: alumnes que, de mitjana, no assisteixen a l’escola
10 dies al mes sense cap justificació. 

5. Situació de salut: 2 punts

Els  dos  punts  s’assoliran  amb  la  presentació,  com  a  mínim,  d’un  dels
documents següents:  

a)  Certificat  o  resolució  de  disminució  o  discapacitat  amb  un  grau  igual  o
superior al 33%. 
b) Certificat o resolució d’invalidesa.
c) Resolució de dependència, nivells I i II dels graus III i II o la sol·licitud del
reconeixement de disminució o de dependència amb el corresponent informe
mèdic. 
d) Informe mèdic o altre document que acrediti una malaltia greu, dels darrers
sis  mesos  anteriors  a  la  convocatòria,  excepte  en  els  casos  de  malalties
degeneratives en què la data de la documentació acreditativa serà indiferent.

6. Violència masclista: 1 punt 

Caldrà acreditar  la  situació de violència masclista  mitjançant  la  presentació,
com a mínim, d’un dels documents següents: 

a)  La sentència de qualsevol  ordre jurisdiccional,  tot  i  que no hagi  guanyat
fermesa,  que  declari  que  la  dona  ha  patit  alguna  de  les  formes  d'aquesta
violència. 
b) L'ordre de protecció vigent. 
c) L'informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

En absència d'algun dels mitjans establerts anteriorment, són mitjans específics
d'identificació de les situacions de violència masclista, sempre que expressin
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l'existència d'indicis que una dona l'ha patida o està en risc versemblant de
patir-la: 

a) Qualsevol mesura cautelar judicial de protecció, seguretat o d'assegurament
vigent. 
b) L'atestat elaborat per les forces i cossos de seguretat que han presenciat
directament alguna manifestació de violència masclista. 
c) L'informe del Ministeri Fiscal. 
d)  L'informe  mèdic  o  psicològic  elaborat  per  una  persona  professional
col·legiada, en el qual consti que la dona ha estat atesa en algun centre sanitari
per causa de maltractament o agressió masclista. 
e) L'informe dels serveis públics amb capacitat d'identificació de les situacions
de  violència  masclista.  Es  reconeix  aquesta  capacitat  als  serveis  socials
d'atenció  primària,  als  serveis  d'acolliment  i  recuperació,  als  serveis
d'intervenció  especialitzada  i  a  les  unitats  especialitzades  dins  les  forces  i
cossos de seguretat. 
f) L'informe de l'Institut Català de les Dones.
g) Qualsevol altre mitjà establert per disposició legal.

Article 17. Tractament de dades de caràcter personal

Les  dades  de  caràcter  personal  que  s'obtinguin  per  raó  d'aquestes  bases
reguladores  i  de  les  següents  convocatòries  es  tractaran  d'acord  amb  les
previsions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades  de  caràcter  personal  i  el  reglament  que  la  desenvolupa,  aprovat
mitjançant el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre. 

Article 18. Consultes o dubtes

Les  consultes  o  dubtes  relacionats  amb  aquestes  bases  i  la  corresponent
convocatòria  s'efectuaran  via  telefònica  al  938655420,  o  presencialment  al
departament d'Acció Social i Igualtat d'Oportunitats de l'Ajuntament, de 9.00h a
14.00h. 

Caldes de Montbui, 9 de març de 2016

La regidora d'Acció Social i
Igualtat d'Oportunitats

Maria Pilar Aznar i López”

Segon. Sotmetre l’expedient i aquest acord a informació pública pel termini de
30 dies mitjançant la publicació del corresponent edicte al Tauler d’anuncis de
la Corporació, al web municipal i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i
una referència al DOGC, amb l’advertiment que, transcorregut aquest termini
sense que es formulin reclamacions ni suggeriments, aquest acord, així com
les seves Bases, esdevindran definitius.
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9. APROVAR LES BASES REGULADORES DELS AJUTS ECONÒMICS PER
L’ASSISTÈNCIA  AL  CASAL  MUNICIPAL  D'ESTIU  I  AL  CLUB  JOVE.
EXPEDIENT NÚM. 6.2.10/2016 D’ACCIÓ SOCIAL.

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

Pren la paraula el senyor Pineda:
«Alguna  intervenció  en  aquest  punt?  Senyora  Mata  si  us  plau,  de  Som
Caldes.»

Pren la paraula la senyora Mata:
«Com  que  hi  ha  hagut  diverses  bases  reguladores,  aprofitar  aquesta  que
precisament és del casal d'estiu i del club jove que no són competència pròpia
de Serveis Socials, reformulo la pregunta o la reflexió que feia abans, no? Que
de  les  tres  valoracions  que  s'estipulen  a  les  bases,  només  una  pertany  a
Serveis Socials, i si s'ha contemplat aquest augment de volum? És a dir, si s'ha
parlat amb l'equip tècnic de què suposarà la valoració de totes les sol·licituds
de totes aquestes bases que avui estem aprovant, degut a que ja deuen anar
saturades, doncs aquesta sobre feina que li estem donant i precisament aquest
punt  que  són  ajuts  econòmics,  si,  on  hi  ha  un  barem  social,  sí,  però
precisament és de casal d'estiu i club jove que no es gestiona pròpiament des
de Serveis Socials. Reformulo d'alguna manera perquè és una mica en relació
amb la intervenció que feia abans.»

Pren la paraula el senyor Pineda:
«Gràcies senyora Mata, d'acord, és veritat el Taller d'Art i l'Escola de Música
pengen de la regidoria de Cultura, no obstant això no genera una sobre feina,
portem anys  que s'està  valorant  tots  els  tipus  de beques des dels  Serveis
Socials municipals, és veritat que quan venen els dies i  mesos de tramitació de
beques  i  la  valoració  de  beques,  això  genera  una  feina  molt  gran  que  ha
disminuït, que ja va disminuir en el seu dia el fet d'unificar la tramitació, va ser
un pas molt endavant, inclús ens vam plantejar també en el seu dia el fet de
posar, fins i tot, algun suport que pogués ajudar en els dies o per fer aquesta
tramitació de beques, fet que també s'està plantejant, però des d'aquí podem
donar les gràcies i agrair al grandíssim equip de professionals de treballadores
socials,  educadores  socials,  bàsicament  de  tot  l'equip  de  Serveis  Socials,
també l'administrativa de Serveis Socials, treballadores familiars.
Quan ve el  període de beques i  de tramitació de beques, absolutament s'hi
bolquen, i els últims anys de fet hem pogut donar resposta abans de l'inici de
curs fet que és, no important sinó necessari. I en altres administracions i això
amb beques de menjador per  exemple havent  fet  la valoració,  doncs altres
administracions no han corregut tant com hem corregut nosaltres per tenir totes
aquestes valoracions que creiem que són importants tenir-les abans de l'inici
de curs perquè els alumnes i sobretot les famílies sàpiguen si tindran la beca
aprovada o no.
Sí, senyora Mata, si us plau.»
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Pren la paraula la senyora Mata:
«Jo evidentment, cap de les dos intervencions anava a qüestionar la qualitat
professional de les tècniques d'aquest Ajuntament, evidentment. Has comentat
que s'està valorant un suport, no sé si administratiu o tècnic? Però sí que has
mencionat  un  suport  per  fer  aquesta  valoració,  i  aquesta  sobre  feina  que
generen aquestes valoracions, perquè ho has dit una mica d'esquitxada, no sé
si és que és realment que s'està plantejant aquest suport?»

Pren la paraula el senyor Pineda:
«De fet, no només el suport, sinó ja es va plantejar la manera de fer-ho més
àgil,  sobretot  tenint  en  compte  de  cara  a  les  mateixes  famílies  que  ho
tinguessin més fàcil en l moment de poder fer la tramitació, bàsicament, ja es
va plantejar quan jo era responsable de Serveis Socials i em consta que també
ara des de la regidoria de Serveis Socials es busquen fórmules per fer-ho de la
forma  més  senzilla  i  que  això  generi  evidentment  les  mínimes  molèsties
sobretot de cara a les famílies. Ho estem treballant perquè de moment estem
parlant de la convocatòria, evidentment parlarem i pensarem en com ho podem
posar al més fàcil possible de cara a la tramitació i a la valoració d'aquestes
bases. 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 (8); de SOM
CALDES (2) i de  CiU (2); i 4 abstencions del PSC (2); d'UP CALDES (1) i del
PPC (1)],             

                 ACORDA:

Identificació de l’expedient

Expedient  número  6.2.10/2016,  d’Acció  Social,  relatiu  a  l'aprovació  de  les
bases reguladores dels ajuts  econòmics per l’assistència al  Casal  municipal
d'estiu i al Club Jove.

Antecedents 

1. La regidoria d’Acció Social d’aquest Ajuntament concedeix cada any un ajut
econòmic  per  l’assistència   al   Casal  municipal  d'estiu  i  al  Club  Jove  als
alumnes que ho sol·liciten i reuneixen uns requisits, per la qual cosa s’elaboren
unes bases reguladores.

2. L’objecte d’aquestes bases és regir els ajuts per l'assistència al casal d'estiu
o club jove, per als alumnes empadronats a Caldes de Montbui, matriculats en
aquestes  activitats,  que  es  trobin  en  una  especial  situació  familiar  amb
necessitats socials i/o econòmiques.

3. La cap del departament d’Acció social de l’Ajuntament ha emès un informe,
en data 12 de març de 2016,  on acredita la seva conformitat.
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4. D'acord amb el contingut de l'informe jurídic emès pel tècnic d'administració
general de l'àrea de Serveis Generals.

Fonaments de dret

-  Aquestes  bases  reguladores  deriven  de  la  normativa  europea,  estatal  i
autonòmica en matèria de prestacions econòmiques, i de forma particular de la
Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials i de la Llei 13/2006, de 27 de
juliol,  de  prestacions  socials  de  caràcter  econòmic  i  dóna  compliment  als
principis que, d'acord amb al Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les  administracions públiques i  del  procediment  administratiu  comú,  han
d'imperar  en  la  relació  entre  l'administració  i  la  ciutadania  en  matèria
d'objectivitat,  transparència,  proporcionalitat,  confiança  legítima,  bona  fe,
eficàcia i eficiència dels serveis públics; particularment en l'àmbit tan sensible
com és el de l'atenció a les persones en situació de vulnerabilitat i  exclusió
social.

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

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

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer.  Aprovar  les  Bases reguladores de les  bases reguladores dels  ajuts
econòmics per l’assistència al  Casal municipal d'estiu i  al Club Jove que es
transcriuen íntegrament a continuació:

“BASES REGULADORES DELS AJUTS ECONÒMICS PER L’ASSISTÈNCIA
AL CASAL D'ESTIU O CLUB JOVE DE L'AJUNTAMENT DE CALDES DE
MONTBUI

Article 1. Marc legal

Aquestes  bases  reguladores  deriven  de  la  normativa  europea,  estatal  i
autonòmica en matèria de prestacions econòmiques, i de forma particular de la
Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials i de la Llei 13/2006, de 27 de
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juliol,  de  prestacions  socials  de  caràcter  econòmic  i  dóna  compliment  als
principis que, d'acord amb al Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les  administracions públiques i  del  procediment  administratiu  comú,  han
d'imperar  en  la  relació  entre  l'administració  i  la  ciutadania  en  matèria
d'objectivitat,  transparència,  proporcionalitat,  confiança  legítima,  bona  fe,
eficàcia i eficiència dels serveis públics; particularment en l'àmbit tan sensible
com és el de l'atenció a les persones en situació de vulnerabilitat i  exclusió
social. 

Article 2. Objecte

L’objecte d’aquestes bases és regir els ajuts per l'assistència al casal d'estiu o
club jove, per als alumnes empadronats a Caldes de Montbui, matriculats en
aquestes  activitats,  que  es  trobin  en  una  especial  situació  familiar  amb
necessitats socials i/o econòmiques.

Article 3. Persones beneficiàries

1. Poden ser beneficiaris/es els alumnes empadronats a Caldes de Montbui
matriculats en les activitats de casal d'estiu o club jove, que es trobin en
una especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques.

2. Poden sol·licitar els ajuts de casal d'estiu o club jove, els pares, les mares,
els  tutors  legals  o  les  persones  encarregades  temporalment  o
definitivament de la guarda dels beneficiaris.

Article 4 . Requisits

4.1   Que la persona beneficiària estigui empadronada al municipi de Caldes de
Montbui. 

4.2   Que la persona beneficiària estigui matriculada al casal d'estiu o club jove.
4.3  Presentar la sol·licitud i la documentació de l’article 7 en els terminis i la

forma establerts en cada convocatòria. 
4.4  No rebre cap altre ajut pel mateix concepte d’altres administracions o ens

públic  o  privat  que,  juntament  amb  l'ajut  atorgat  per  l'Ajuntament  de
Caldes de Montbui, superi el cost de l'import.

4.5 Tenir una renda neta per membre de la unitat familiar, igual o inferior a
l'indicador de renda de suficiència de Catalunya, vigent en el període que
s'obri la convocatòria, excepte en els casos d'acreditació de violència de
gènere, en què només es tindran en compte els ingressos de la persona
víctima de violència de gènere. 

Per membre de la unitat familiar s'ha d'entendre aquelles persones que
constin en el volant de convivència aportat d'acord amb les previsions de
l'article 7. 
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La renda neta mensual de la unitat familiar és el resultat de la divisió del
total dels ingressos nets percebuts per la unitat familiar l'any entre catorze.
Nogensmenys, pel cas que s'acrediti, a la renda neta mensual de la unitat
familiar, s'hi pot restar fins a un màxim de sis-cents euros en concepte de
despeses mensuals de préstec hipotecari o de lloguer de l'habitatge on
resideixi la persona beneficiària. 

4.6  Nogensmenys,  en casos excepcionals,  l'Ajuntament podrà atorgar l’ajut
malgrat  no  es  compleixin  els  requisits  a  què  es  fa  referència  en  l'apartat
anterior, quan els serveis socials municipals així ho considerin i ho proposin,
mitjançant la presentació d'informe motivat.

Article  5. Convocatòria i imports màxims

5.1 Per a cada curs escolar es publicarà una convocatòria específica per als ajuts
econòmics per a l'assistència al  casal  d'estiu o club jove.  En aquesta convocatòria
s'indicarà la data d'inici i finalització del termini per entregar les sol·licituds. 

5.2 Els imports màxims dels ajuts per la quota mensual que correspongui a
l'activitat a la que assisteix seran: 

5.2.1 L'import màxim de l'ajut per la quota mensual atorgat per informe
motivat  o  amb un  puntuació  de  10  a  15  punts,  ambdós  inclosos,  en
aplicació del barem, és del 75% de l'import. 
5.2.2  L'import  màxim  de  l'ajut  per  la  quota  mensual  atorgat  amb  una
puntuació de 5-10 punts, ambdós inclosos, en aplicació del barem, és del
50% de l'import.
5.2.3  L'import  màxim  de  l'ajut  per  la  quota  mensual  atorgat  amb  una
puntuació de 0-5 anys, ambdós inclosos, en aplicació del barem, és del
25% de l'import. 

Article 6. Sol·licitud

6.1 Els impresos de sol·licitud es podran trobar a l'OAC de l’Ajuntament Caldes de
Montbui.

6.2  Les  sol·licituds  es  podran  presentar,  en  el  període  que  s'especifiqui  a  la
convocatòria pertinent, al departament d'Acció Social i Igualtat d'Oportunitats, per tal
de revisar la documentació requerida i posteriorment, mitjançant registre d'entrada a
l’OAC de l'Ajuntament.

Article 7. Documentació

A les sol·licituds s’ha d’adjuntar la documentació següent, mitjançant fotocòpia i
aportant  l’original  per  a  la  seva  comprovació  en  el  moment  de  registrar  la
sol·licitud: 
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1. Documentació econòmica:

1.1  Documentació  econòmica  justificativa  dels  ingressos  de  la  unitat
familiar:

- Certificat de vida laboral
-  En  cas  de  ser  treballador/a  fix/a,  els  fulls  del  salari  o  certificat
equivalent dels últims  mesos.

- En cas de ser treballador/a temporal, els fulls del salari dels últims 6
mesos i el contracte de treball.
-  En  cas  de  trobar-se  a  l’atur,  certificat  del  Servei  d’Ocupació  de
Catalunya amb els períodes d’inscripció i de recepció de prestacions i/o
subsidis de l’atur i la quantia que perceben.
- En cas de ser pensionistes, certificat de pensió. 

1.2 En cas de persones que treballin per compte d’altri,  contracte de
treball  o  document  acreditatiu  de  l’activitat  o  de  la  relació  on  consti
l’horari de treball i la retribució econòmica.

1.3 El darrer rebut de la hipoteca o del lloguer de l’habitatge on resideixi
la persona beneficiària. 

2. Documentació social:

2.1- DNI/NIE, permís de residència o passaport del sol·licitant.
2.2- Targeta sanitària individual dels membres de la unitat familiar.
2.3- Volant municipal de convivència amb la persona beneficiària.
2.4- Carnet de família nombrosa i/o carnet de família monoparental, si és

el cas.
2.5- Llibre de família.
2.6- En cas de situació familiar de separació de fet, el document notarial
o  la  fotocòpia  dels  justificants  d’interposició  de  la  demanda  o  altres
documents que demostrin aquesta situació.
2.7-  Si  la  separació  és  legal  o  bé  hi  ha  divorci,  la  fotocòpia  de  la
resolució judicial que determini aquesta situació, incloent-hi el conveni
regulador.
2.8-  En  cas  d’incompliment  de  l’obligació  de  pagament  de  la  pensió
d’aliments,  documentació  acreditativa  de  la  reclamació  de  la  pensió
d’aliments.
2.9-  En  cas  de  disminució  o  discapacitat  física,  psíquica  o  sensorial
d’algun membre de la unitat familiar, certificats que acreditin aquestes
circumstàncies i el seu grau.
2.10-  En  cas  de  malaltia  greu  d’algun  membre  de  la  unitat  familiar,
informes mèdics o altres documents que ho acreditin, dels darrers sis
mesos anteriors a la convocatòria,  excepte en els casos de malalties
degeneratives  en  què  la  data  de  la  documentació  acreditativa  serà
indiferent. 
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2.11-  En  cas  de  representació  legal  o  acolliment  del  beneficiari,
documentació acreditativa d’aquest fet.
2.12-  Documentació  que  acrediti  la  impossibilitat  de  fer-se  càrrec  de
l’alumne durant el migdia, per part dels pares, mares, tutors legals o les
persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda legal
dels  menors,  per  motius laborals  o per  altres degudament acreditats,
com ara el contracte de treball o un certificat de l’empresa.
2.13-  En  cas  de  reconeixement  de  situacions  de  dependència,  la
resolució acreditativa del grau de dependència. En cas de no haver-la
rebut, la sol·licitud i l’informe mèdic corresponent.
2.14-  En  casos  de  dones  víctimes  de  violència  masclista,  la
documentació acreditativa, d’acord amb les previsions de l’article 33 de
la Llei 5/2008, de 24 d’abril.

L’Ajuntament de Caldes de Montbui es reserva el dret de sol·licitar els originals
de la documentació aportada per a la seva verificació en qualsevol moment del
procediment, així com el dret de requerir la documentació descrita en aquest
article si no ha estat presentada en el temps i forma indicats. 

En  aquells  casos  en  què  la  persona  sol·licitant  hagi  entregat  la  mateixa
documentació per a sol·licitar altres ajuts de Serveis Socials durant l'any en
curs, podrà quedar exempt de tornar a entregar la mateixa documentació. No
obstant, haurà de fer-ho constar a la sol·licitud. 

Article 8. Criteris de priorització

8.1 Els criteris de priorització són:

1- La renda per capita per membre de la unitat familiar.
 2- Segons la puntuació obtinguda de l'aplicació del barem descrit a les

bases. 
 3-  Prioritzant les puntuacions més altes sobre les més baixes.
4- La nota de tall s'assignarà en funció de la disponibilitat pressupostària.

8.2 Els ajuts s'atorgaran sense necessitat d'esgotar la totalitat de la despesa
màxima autoritzada i mai superant els imports màxims establerts a les bases.

Article 9. Tramitació

9.1 Un cop presentades les sol·licituds juntament amb la documentació annexa,
l’Ajuntament les revisarà.

L’Ajuntament ha de baremar, de conformitat als barems establerts a l’article 16
o bé mitjançant informe motivat, les sol·licituds amb la documentació aportada
que compleixin els requisits fixats en aquestes bases. 
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En cas de no presentar-se la documentació sol·licitada, l’Ajuntament requerirà
a la persona interessada perquè en un termini  de 10 dies hàbils esmeni  el
defecte o adjunti els documents perceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es
considerarà que desisteix de la seva petició. 

L'equip  Bàsic  d'Atenció  Social  proposarà  a  la  Junta  de  Govern  Local
l’atorgament dels ajuts d’acord amb la puntuació obtinguda en aplicar les regles
de baremació de l’article 16 i els criteris d’adjudicació previstos a l’article 8.

9.2 Es notificarà al departament d'Esports i Joventut de l'Ajuntament de Caldes
de  Montbui  la  resolució  dels  atorgaments  i  denegacions  perquè  ho  puguin
comunicar directament a les famílies sol·licitants.El termini màxim serà de 3
mesos per a resoldre i la manca de resolució dins d'aquest termini produeix
efectes desestimatoris.

Article 10. Sol·licitud fora de termini

En caràcter extraordinari poden demanar l’ajut els alumnes que:
-  Els  alumnes  de  nova  incorporació  per  disponibilitat  de  places,
empadronats  al  municipi  de  Caldes  de  Montbui  i  matriculats,  amb
necessitats  educatives  específiques  derivades  de situacions  socials  i/o
econòmiques desfavorides, degudament acreditades. 
- Els alumnes a qui la situació familiar hagi variat de manera substancial
degudament acreditada.

Article 11. Reclamacions

Potestativament,  es  podrà  interposar  prèviament  recurs  de  reposició  en  el
termini  d’un mes comptat  des del  dia  de la notificació  als  interessats de la
resolució, i en el termini de dos mesos recurs contenciós administratiu davant
els jutjats contenciosos administratius. En el supòsit que no es dictés resolució
expressa en el termini d’un mes s’entendrà expedita la via contenciosa durant
sis mesos.

Article 12. Altes i baixes 

12.1 El canvi d'empadronament a un altre municipi, comportarà la pèrdua de
l'ajut.  

12.2  El departament d'Esports i Joventut de l'Ajuntament ha de comunicar al
departament  d'Acció  Social  i  Igualtat  d'Oportunitats  els  canvis  de
matriculació dels beneficiaris.

Article 13. Revocacions

13.1 Són causa de revocació de l’ajut:
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a) L’ocultació o falsedat en la documentació presentada.
b) El canvi d'activitat en el moment de presentar la sol·licitud. 
c) El canvi substancial de les circumstàncies que van motivar la

concessió de l’ajut, acreditat pels serveis socials municipals.
d)  L’incompliment  de  les  condicions  establertes  en  aquestes

bases.

13.2  La no utilització  de  l’ajut  pot  ser  causa de revocació  en  els  següents
termes:

Per  tots  els  alumnes  la  no  assistència,  durant  5  dies  seguits  o
discontinua i sense causa justificada.

13.3  L’Ajuntament es reserva la possibilitat d’establir mecanismes d’inspecció
per comprovar el correcte ús dels ajuts concedits.

Article 14. Seguiment

14.1  Les  persones  esmentades  a  l’article  3.2  estan  obligades a  facilitar  la
informació que els demani l’Ajuntament de Caldes de Montbui.

14.2 L’Ajuntament de Caldes de Montbui es reserva el dret a resoldre totes les
qüestions que puguin sorgir i que no quedin especificades a les bases seguint
les directrius marcades en la normativa aplicable en aquesta matèria.

Article 15. Pagament

Des del departament d'Acció Social i Igualtat d'Oportunitats de l'Ajuntament de
Caldes de Montbui es traspassarà l'import dels ajuts atorgats a les persones
beneficiàries  matriculades  a  cada  centre,  a  la  partida  pressupostària  que
designin  els departaments d'Esports i Joventut del mateix Ajuntament.

Article 16. Barem 

Els barems de puntuació són els següents: 

1. Situació econòmica: fins a 6 punts 

La puntuació es distribuirà de la manera següent: 
a) Igual o inferior al 40% de l'IRSC mensuals/persona: 6 punts 
b) Més del 40% de l'IRSC i igual o inferior al 64% de l'IRSC mensuals/persona:
3 punts 
c) Superior al 64% de l'IRSC mensuals/persona: 0 punts 

2. Composició familiar: fins a 3 punts 

La puntuació es distribuirà de la manera següent: 
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a) Família monoparental: 1 punt 
b) Menors en acolliment (regulat o no): 1 punt 
c) Famílies nombroses: 1 punt 

3. Valoració d’alt risc social: 3 punts 

Els tres punts s’assoliran amb la concurrència, com a mínim, de dues de les
circumstàncies següents: 

a) Intervenció de qualsevol dels serveis següents, on s’indiqui la data d’inici de
la intervenció o del tractament: CAS, CSM adults o serveis equivalents, Servei
d’estimulació precoç, CSMIJ o serveis equivalents o EAIA. En aquest últim cas
s’ha d’indicar, a més a més, en quina fase es troba: assessorament, pendent
d’estudi, contenció en el nucli, en estudi o seguiment. 

b) Seguiment intensiu per part dels serveis socials bàsics següents, indicant la
data  d’inici  de  la  intervenció:  intervenció  educador/a  social,  intervenció
treballador/a social, assistència a un centre obert, intervenció a través del SAD
o altres recursos de serveis socials. En aquest últim cas s’haurà d’especificar, a
més a més, quin és el recurs. 

c) Absentisme escolar greu: alumnes que, de mitjana, no assisteixen a l’escola
10 dies al mes sense cap justificació. 

4. Situació de salut: 2 punts 

Els  dos  punts  s’assoliran  amb  la  presentació,  com  a  mínim,  d’un  dels
documents següents:  

a)  Certificat  o  resolució  de  disminució  o  discapacitat  amb  un  grau  igual  o
superior al 33%. 
b) Certificat o resolució d’invalidesa.
c) Resolució de dependència, nivells I i II dels graus III i II o la sol·licitud del
reconeixement de disminució o de dependència amb el corresponent informe
mèdic. 
d) Informe mèdic o altre document que acrediti una malaltia greu, dels darrers
sis  mesos  anteriors  a  la  convocatòria,  excepte  en  els  casos  de  malalties
degeneratives en què la data de la documentació acreditativa serà indiferent.

5. Violència masclista: 1 punt 

Caldrà acreditar  la  situació de violència masclista  mitjançant  la  presentació,
com a mínim, d’un dels documents següents: 

a)  La sentència de qualsevol  ordre jurisdiccional,  tot  i  que no hagi  guanyat
fermesa,  que  declari  que  la  dona  ha  patit  alguna  de  les  formes  d'aquesta
violència. 
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b) L'ordre de protecció vigent. 
c) L'informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

En absència d'algun dels mitjans establerts anteriorment, són mitjans específics
d'identificació de les situacions de violència masclista, sempre que expressin
l'existència d'indicis que una dona l'ha patida o està en risc versemblant de
patir-la: 

a) Qualsevol mesura cautelar judicial de protecció, seguretat o d'assegurament
vigent. 
b) L'atestat elaborat per les forces i cossos de seguretat que han presenciat
directament alguna manifestació de violència masclista. 
c) L'informe del Ministeri Fiscal. 
d)  L'informe  mèdic  o  psicològic  elaborat  per  una  persona  professional
col·legiada, en el qual consti que la dona ha estat atesa en algun centre sanitari
per causa de maltractament o agressió masclista. 
e) L'informe dels serveis públics amb capacitat d'identificació de les situacions
de  violència  masclista.  Es  reconeix  aquesta  capacitat  als  serveis  socials
d'atenció  primària,  als  serveis  d'acolliment  i  recuperació,  als  serveis
d'intervenció  especialitzada  i  a  les  unitats  especialitzades  dins  les  forces  i
cossos de seguretat. 
f) L'informe de l'Institut Català de les Dones.
g) Qualsevol altre mitjà establert per disposició legal.

Article 17. Tractament de dades de caràcter personal

Les  dades  de  caràcter  personal  que  s'obtinguin  per  raó  d'aquestes  bases
reguladores  i  de  les  següents  convocatòries  es  tractaran  d'acord  amb  les
previsions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades  de  caràcter  personal  i  el  reglament  que  la  desenvolupa,  aprovat
mitjançant el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre. 

Article 18. Consultes o dubtes

Les  consultes  o  dubtes  relacionats  amb  aquestes  bases  i  la  corresponent
convocatòria  s'efectuaran  via  telefònica  al  938655420,  o  presencialment  al
departament d'Acció Social i Igualtat d'Oportunitats de l'Ajuntament, de 9.00h a
14.00h. 

Caldes de Montbui, 9 de març de 2016

La regidora d'Acció Social i 
Igualtat d'Oportunitats

Maria Pilar Aznar i López”
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Segon. Sotmetre l’expedient i aquest acord a informació pública pel termini de
30 dies mitjançant la publicació del corresponent edicte al Tauler d’anuncis de
la Corporació, al web municipal i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i
una referència al DOGC, amb l’advertiment que, transcorregut aquest termini
sense que es formulin reclamacions ni suggeriments, aquest acord, així com
les seves Bases, esdevindran definitius.

10. DONAR COMPTE DEL CONTINGUT DE L'ACORD CORRESPONENT A
L’APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI 2017-2019 DE
L’AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI, APROVAT PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL EN DATA 15 DE MARÇ DE 2016. EXPEDIENT NÚMERO
38/2016 DE L’ÀREA ECONÒMICA.

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

Pren la paraula el senyor Pineda:
«Tenen alguna pregunta sobre aquest punt? Senyor Martínez, si us plau.»

Pren la paraula el senyor Martínez:
«Solament un aclariment, pel senyor Marañés la pregunta, perquè a vegades
aquí veiem molts números i clar diguem que això és una mica aixecar el dit i
veure  cap  on  van  les  coses,  no?  Però  quins  criteris  es  fan  servir  per  fer
aquestes previsions? Perquè sí  que hi ha algunes coses que l'increment és
molt poc, un 0'50 d'acord, però altres partides els canvis de previsions són molt
importants,  no?  Quins  criteris  fan  servir  per,  ja  sé  que  parlar  del  futur  és
complexe, no? Però algun criteri ha d'haver-hi.»

Pren la paraula el senyor Pineda:
«Passo la paraula al  regidor de desenvolupament econòmic,  hi  havia altres
preguntes en aquest punt? Doncs passo la paraula al regidor d'hisenda, senyor
Marañés»

Pren la paraula el senyor Marañés:
«Bon vespre de nou, com diu molt bé vostè, el futur és molt difícil d'entendre,
però  bàsicament  el  criteri  que  fem  servir  és  el  programa  electoral,  en  el
programa electoral ens vam comprometre en una série de coses i per establir
l'acció a quatre anys que ens demana el Ministeri apliquem el programa i en
funció d'aquí generem tots aquests números.»

Pren la paraula el senyor Pineda:
«En  aquest  cas  no  cal  votar-lo,  per  tant  és  un  donar  compte,  així  que
passaríem ja directament al control d'acció de govern.» 
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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 38/2016 de l’Àrea Econòmica, corresponent a l’aprovació del
Pla  Pressupostari  a  mig  termini  2017-2019  de  l’Ajuntament  de  Caldes  de
Montbui.

Antecedents i Fonaments de dret

1. La Junta de Govern Local, en la sessió del dia 15 de març de 2016 , va
acordar aprovar el Pla Pressupostari a mig termini 2017-2019 de l’Ajuntament
de  Caldes  de  Montbui,  el  contingut  del  qual  es  transcriu  literalment  a
continuació:

“ Identificació de l’expedient
Expedient número 38/2016 de l’Àrea Econòmica, corresponent a l’aprovació del Pla
Pressupostari a mig termini 2017-2019 de l’Ajuntament de Caldes de Montbui.

Antecedents i Fonaments de dret 

1. L’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera estableix que:

“  1.  Les  Administracions  Públiques  han  d’elaborar  un  marc  pressupostari  a  mitjà
termini  en el  qual  s’ha d’emmarcar  l’elaboració  dels  seus pressupostos  anuals  i  a
través del  qual  s’ha de garantir  una programació  pressupostària  coherent  amb els
objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic.

2. Els marcs pressupostaris a mitjà termini han d’abraçar un període mínim de tres
anys i contenir, entre altres paràmetres:

a) Els objectius d’estabilitat  pressupostària i  de deute públic de les respectives
administracions públiques.

b) Les  projeccions  de  les  principals  partides  d’ingressos  i  despeses  tenint  en
compte  tant  la  seva evolució  tendencial,  és  a dir,  basada en polítiques  no
subjectes  a  modificacions,  com  l’impacte  de  les  mesures  previstes  per  al
període considerat.

c) Els  principals  supòsits  en  els  quals  es  basen  les  esmentades  projeccions
d’ingressos i despeses.

3.  Els  marcs  pressupostaris  serviran  de  base  per  a  l’elaboració  del  Programa
d’estabilitat.”
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2.  L’article  6  de  l’Ordre  HAP/2105/2012,  d’1  d’octubre,  modificada  per  l'Ordre
HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes en la a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, estableix que abans del quinze
de  març  de  cada  any,  d’acord  amb  la  informació  sobre  l’objectiu  d’estabilitat
pressupostària i de deute públic que prèviament subministri l’Estat, es trametran els
marcs pressupostaris a mitjà termini en els que s’emmarcarà l’elaboració dels seus
Pressupostos anuals.

El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques admet la tramesa d’aquestes dades
fins el dia 14 de març de 2016.
 
3.  A  l'expedient  administratiu  hi  consta  l'informe  d'intervenció  en  relació  amb  el
compliment  dels  objectius d'estabilitat  pressupostària segons el  pla pressupostari  a
mig termini 2017-2019.

Resolució

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

PROPOSTA D'ACORD

Primer.  Aprovar  el  Pla  Pressupostari  a  mig  termini  2017-2019  de  l’Ajuntament  de
Caldes de Montbui que consta, com a ANNEX 1, dins l'expedient administratiu.

Segon.  Trametre  al  Ministeri  d'Hisenda  i  Administracions  Públiques  el  Pla
Pressupostari a mig termini 2017-2019 de l'Ajuntament de Caldes de Montbui.  

Tercer. Donar compte del contingut d’aquest acord a la propera sessió plenària que es
celebri.”

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
15 de març de 2016, pel qual es va resoldre aprovar el Pla Pressupostari a mig
termini 2017-2019 de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, el qual s'ha transcrit
anteriorment. 

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

Des del número 43, de data 2 de febrer de 2016, fins al número 141, de data 11
de març de 2016.

No hi ha intervencions
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12. MOCIONS D'URGÈNCIA

No hi ha intervencions

13. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

Pren la paraula el senyor Pineda:
«Abans de passar al torn de preguntes m'ha demanat el regidor Marañés poder
intervenir un momentet, si us plau.»

Pren la paraula el senyor Marañés:
«Era en resposta al tema del Consorci, l'increment que vostè em comentava
dels 3.000 euros, correcte, és degut a que el Consorci havia fet un càlcul erroni
del cost de portar el rebuig a Mataró, i han aprofitat per comunicar-nos que hi
ha aquest increment i nosaltres hem aprofitat per a l'hora de fer la modificació,
incorporar aquest increment dels tres mil i escaig, d'aquí ve aquesta diferència,
d'una factura a la modificació.»

Pren la paraula el senyor Pineda:
«Ara sí, passem al punt de precs i preguntes, senyora Romano en primer lloc,
si us plau.»

Pren la paraula la senyora Romano:
«Gràcies,  bé,  tindríem una queixa  dels  veïns  del  carrer  Anselm Clavé,  que
sembla ser que allà hi ha un mecànic que repara cotxes a la via pública i que ja
han vingut veïns a queixar-se a l'Ajuntament, està tot el carrer ple de grassa i
oli i és perillós patinar, aparquen duran el dia els vehicles que s'han de reparar
a les dues voreres sense deixar pas als vianants. Ens han ensenyat fotografies,
hi hem anat nosaltres algun matí a mirar-ho i és així, demanaríem que des del
govern,  si  us plau,  perquè l'ordenança municipal  no permet  fer  reparacions
mecàniques  a  la  via  pública,  vull  dir,  està  claríssim.  Voldríem que  des  del
govern estiguin al cas perquè més que res pel carrer Anselm Clavé, passen
moltes mames amb cotxes que van al centre de salut, o al supermercat que hi
ha més amunt, hi van amb carro les persones grans i voldríem que quedés en
acta  i que el govern prengui mesures.
També hem pogut veure que per registre, l'empresa que va fer el projecte bàsic
executiu de la primera fase de l'aparcament de les Hortes, ha demanat la seva
rescissió  del  contracte,  ens agradaria  saber  quins són els  motius d'aquesta
rescissió del contracte? 
En data 22 de febrer la Generalitat comunica a l'Ajuntament que l'oficina de
turisme  Thermalia,  després  d'haver  efectuat  la  visita  d'inspecció,  s'ha
comprovat que no complia els requisits per ser una oficina de segona categoria,
com el govern ha demanat. Per tant ens donaven deu dies des del 22 de febrer
per  veure  si  resolíem  les  qüestions  que  havien  vist  a  la  inspecció,  i  sinó
passaríem a tenir una oficina de turisme de tercera categoria. 
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Ens agradaria saber quina decisió ha pres el govern perquè entenem que no és
el mateix estar en una segona que en una tercera, no? 
També hem vist que en data 12 de febrer, estic parlant de registres d'entrada,
l'empresa  Drenatges  del  Besòs  demana  la  devolució  de  la  fiança  de  la
contractació dels 50 pous de registre, que segons ens va informar en el seu
moment el govern, aquest tema està al jutjat i ens agradaria saber quina és la
decisió del govern perquè per part del Partit Popular entenem que un tema que
està al  jutjat,  i  aquesta empresa és una part  implicada a l'hora de demanar
avals, s'hauria de tenir una mica de cura.
Ja vaig acabant, perdonin però, per acabar, sabem que el tècnic de Caldes
Habitatge va plegar, pels motius que sigui, i sabíem que després de Setmana
Santa tenia que venir una nova tècnica d'habitatge a la casa i hem vist que no
hi és, ha passat alguna cosa? Ens agradaria que ens informessin.
I em sembla que ja he acabat, moltes gràcies.»

Pren la paraula el senyor Pineda:
«Més consideracions senyor Martínez, si us plau.»

Pren la paraula el senyor Martínez:
«Dues consideracions. La primera; avui he tingut l'oportunitat d'estar amb la
senyora Aznar al banc d'aliments, i una de les coses que s'ha plantejat és el
tema de seguretat dels voluntaris que estan treballant allà, no? Perquè hi ha,
ara concretament, alguna màquinaria de tipus toro i demés, i encara que no hi
hagués maquinària de tipus toro, al final són voluntaris, però són treballadors i
no sé si es fa alguna formació, o no? Però clar aquí segur que l'Ajuntament té
alguna responsabilitat darrera  del banc d'aliments, i m'agradaria saber si hi ha
algun pla? O si està inclòs en el Pla de Seguretat en el treball de l'Ajuntament,
aquesta és la meva pregunta.
La segona pregunta és que, bé, més que pregunta és gairebé més per una
qüestió tècnica per la senyora secretària, si als precs i preguntes, les preguntes
que formulem nosaltres, si segons el ROM s'han de respondre en el mateix
ple? En el següent ple? O com s'han de respondre? Si hi ha alguna qüestió
d'aquestes que a vegades queden coses penjades a les preguntes i jo entenc
que s'han de respondre al mateix ple, i mai veig un punt de dir escolta, punt de
respostes del ple anterior, no? Gràcies.»

Pren la paraula el senyor Pineda:
«Pel Partit dels Socialistes, senyora Millán.»

Pren la paraula la senyora Millán:
«Nosaltres hem rescatat  una mica un parell  de preguntes,  aprofitant  que la
setmana que ve hi ha Consell Escolar Municipal i volíem aprofitar per a veure si
trobàvem  les  respostes.  Una  era,  ja  se'ns  va  comentar  en  l'últim  Consell
Escolar Municipal que hi havia una línia d'escola bressol que podia perillar, pel
fet  de  la  natalitat  i  qüestions que podem arribar  a  entendre,  per  temes de
números, però nosaltres la pregunta que volíem encara en aquest àmbit era
quina seria la situació, en el cas que es tanqués aquesta línia que se'ns va dir
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que després es  podria  obrir  en  el  cas  que hi  hagués la  demanda,  però  la
pregunta seria encarada a què passaria amb els treballadors i les treballadores
no? En el fet que teníem una línia que després potser sobra, quina seria la
situació d'aquests treballadors ja que van comentar algunes que tenien una
mica de neguit sobre la qüestió.
I l'altra és una qüestió que ja es va plantejar i no va tenir resposta, i era sobre el
romanen econòmic del pressupost dedicat a temes educatius al municipi. En
quin moment de l'any o per quines vies es comunica quin és el romanen i si en
aquest cas es sumaria al pressupost actual de l'any vigent, la part que no s'ha
gastat  en  l'any anterior,  no? Ja que no es  va  acabar  de comunicar,  doncs
formular  aquestes dues preguntes per  poder  intentar  traslladar-les també al
Consell Escolar Municipal.»

Pren la paraula el senyor Pineda:
«Moltes gràcies senyora Millán, per part de Convergència, senyor Coral.»

Pren la paraula el senyor Coral:
«Gràcies, són dues preguntes, la primera és si des del govern estan valorant o
s'estan plantejant al 2017 algun nou ús de les zones blaves del municipi? En
concret la pregunta és si s'estan plantejant convertir-les en zones blaves de
pagament?  Sobretot  quan  entri  en  funcionament  el  nou aparcament  de  les
hortes? 
I la segona pregunta és sobre l'estat de les obres del carrer Font i Boet i si han
tingut algun contacte amb els  veïns en aquestes primeres setmanes de les
obres, gràcies.»

Pren la paraula el senyor Pineda:
«Gràcies senyor Coral. Per part de Som Caldes, senyora Redondo.»

Pren la paraula la senyora Redondo:
«Bé, bona nit, des de la plataforma Salvem les Hortes ens han fet arribar un
parell de preguntes que ens han comentat que volien que llegíssim íntegrament
perquè surtís a l'acta del ple, passo a fer lectura: «Benvolgut equip de govern,
des de la plataforma recentment constituïda Salvem les Hortes, espai ciutadà
d'oposició  a  la  construcció  del  pàrquing  de  les  Hortes  de  Baix  del  nostre
municipi,  fem  servir  les  regidores  de  Som  Caldes  com  a  corretges  de
transmissió  per  formular-vos  les  següents  preguntes  que  esperem  siguin
respostes al més aviat possible.
Referent al pàrquing ens agradaria saber en quin Pla de mobilitat s'adscriu la
necessitat  de  construir  un  pàrquing  d'aquestes  característiques  en  un
emplaçament com el de les Hortes de Baix? I en cas que surtin en un Pla de
mobilitat com a servei que pretén ser a la població, on és el Pla de viabilitat
econòmica que requereix la construcció de qualsevol servei, com es planteja.
Gràcies per les respostes i gràcies també a les regidores de Som Caldes per
deixar-nos parlar en boca seva.»

71



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

Pren la paraula el senyor Pineda:
«Començarem amb les respostes, pels temes que ha plantejat la regidora del
Partit  Popular  sobre la queixa dels  veïns i  d'aquest  mecànic,  si  ens pot  fer
arribar fins i tot les fotografies i com més informació millor, doncs actuarem en
conseqüència i li agraïm que ens ho hagi comunicat.
Sobre l'oficina de turisme també li responc jo mateix, nosaltres vam demanar
ser inscrits en la segona categoria, fins ara estàvem a la tercera categoria, en
principi  no entrem en els  criteris  de  tercera categoria,  perquè no obrim els
diumenges al vespre, això és un tema de torns, amb el personal que tenim a
dia d'avui se'ns fa més complicat obrir els diumenges al vespre, tampoc és un
moment  que  alguns  diumenges  que  són  festius,  que  tingui  moltíssima
afluència. Els diumenges al mati sí que hi ha molta afluència al museu. 
És un tema absolutament d'horaris, vam demanar al ser inscrits en la tercera,
per nosaltres ser de tercera o de segona categoria tampoc fa absolutament, no
canviarà el funcionament habitual ni la bona marxa que té el museu Thermalia.
Durant els últims anys l'oficina de turisme ha rebut cada vegada més visitants,
tot i això sí que ens podem plantejar, si cal, obrir els diumenges a la tarda per
ser inscrits a la segona categoria, però que està clar que amb el personal que
tenim hauríem de deixar d'obrir en algun altre moment.
Sí que podem plantejar com li dic en algun moment quins són els horaris que
hem d'acabar  obrint.  Recordo  que  en  aquest  sentit  els  dilluns  també  està
tancat, per exemple per descans del personal.
Sobre el tema del jutjat, li passo la paraula al regidor Vicenç Personat.»

Pren la paraula el senyor Personat:
«Gràcies, bon vespre a tothom, els 50 pous, si  demanen la devolució de la
fiança, evidentment no té res a veure que estigui o no estigui en el jutjat. 
Per altra banda els 50 pous no estan al jutjat, estan a la Fiscalia, no estan al
jutjat. No, vostè ha dit que estaven al jutjat, aclareixo que no estan al jutjat, que
estan a la Fiscalia, no s'enfadi, només li aclareixo i prou, estan a la Fiscalia, no
sé si aniran al jutjat o no aniran al jutjat, quan vagin al jutjat estaran al jutjat,
però ara no hi són, ara no hi són al jutjat, estan a la Fiscalia, i la devolució de la
fiança és  perquè l'obra  està  ben feta,  i  si  l'obra  està  ben  feta,  haurem de
complir.»

Pren la paraula el senyor Pineda:
«Li demano senyora Romano que si té alguna consideració, fem després un
torn de réplica.»

Pren la paraula el senyor Personat:
«Ojalà estigués al  jutjat  perquè després sí  que podríem demanar al  jutja la
retenció d'aquesta fiança en espera de resolució, però com no està al jutjat, no
ho podem demanar.»
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Pren la paraula el senyor Pineda:
«Quan  a  la  qüestió  del  tècnic  d'habitatge  que  ha  començat  a  treballar
precisament el  mateix tècnic d'habitatge de Caldes al  Consell  Comarcal  del
Vallès Oriental, que volien obrir una nova oficina d'habitatge comarcal, això a la
pràctica a Caldes de Montbui no ens ha de provocar cap canvi. Sí que hi havia
una noia que havia de cobrir de forma interina durant el procés de convocatòria
pública de la plaça, aquesta noia ha rebutjat perquè finalment no li ha anat bé
cobrir aquesta plaça a curt termini. Parlant amb el Consell Comarcal se'ns han
ofert, i tenint en compte que és el mateix tècnic que havia estat a Caldes de
Montbui,  durant  aquest  temps,  nosaltres  podríem  conservar  la  oficina
d'habitatge o la porta d'entrada de l'oficina d'habitatge una administrativa, i els
temes que s'han de resoldre tècnicament, es podrien fer de forma temporal des
del Consell Comarcal. Per tant a dia d'avui tenim el servei obert, no és la millor
manera de poder funcionar, hem de cobrir aquesta plaça, ho estem fent, estem
en marxa, i així, encara que sigui de forma temporal, funcionarem.       
Sobre  la  qüestió  que  ha  plantejat  el  regidor  d'Units  per  Caldes  del  banc
d'aliments, passaré la paraula a la regidora d'acció social senyora Pilar Aznar.»

Pren la paraula la senyora Aznar:
«Bé, en aquesta reunió que hem estat tots dos aquest matí,  ja han quedat
compromesos des de l'Ajuntament en boca de la Mireia Bejarano, hem quedat
que estudiariem tot el pla de seguretat, en quines condicions estem, estem bé,
si hem de fer l'estudi el farem, això ens hem compromès avui en la reunió que
hem fet, de totes formes el toro no es tal toro, perquè vostè precisament ha
comentat que tenia màquines d'aquest tipus i que no calia carnet, però bé, de
totes formes estem abocats a fer aquest estudi tot el pla de seguretat es durà a
terme de la manera més complerta possible.»

Pren la paraula el senyor Pineda:
«Moltes gràcies, sobre la qüestió que ha preguntat sobre els precs i preguntes,
això li passaria la paraula a la senyora secretària.»

Pren la paraula la senyora secretària:
«Això és el que marca el ROM, que ja el teniu tots i per tant us el passaré un
altre cop la part que fa referència a precs i preguntes, si hi ha qualsevol cosa
també estem a la teva disposició, ja te l'enviarem i és el que diu el ROM.»

Pren la paraula el senyor Pineda:
«Sobre  les  qüestions  que  ha  plantejat  la  regidora  del  Partit  Socialista,
d'educació, passaria la paraula a la regidora Roser Guiteras.»
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Pren la paraula la senyora Guiteras:
«Bona nit, bé, pel que fa a les preinscripcions han començat aquesta setmana i
fins al dia set o vuit, o sigui, fins la setmana que ve es poden preinscriure, però
només educació infantil, a partir dels tres anys fins als setze o sigui l'educació
obligatòria més el segon cicles d'infantil, per tant les escoles bressol encara no
comencen la seva preinscripció, la preinscripció de les escoles bressol no serà
fins al més de maig.
Aleshores pel que feia a la línia que possiblement no s'ofertaria, això encara ho
estem estudiant a veure com ho fem, però que no s'oferti la línia no vol dir que
no hi hagi oferta de tot el cicle a les dues escoles. Per tant, tant a una escola
com a l'altra es farà educació infantil del zero als tres anys. Els infants podran
anar a l'escola que més els agraeixi, però tant si tenen zero anys com si en
tenen un, com si en tenen dos. Per això no hi ha cap problema.
En cas que s'hagi de tancar un grup, que el grup aquest que no s'ofereix, que
no hi hagi demanda i no s'hagi d'obrir, les professionals bé parlarem amb elles
per si es volen quedar a l'Ajuntament per fer algun altre tipus de feina, però
hem de parlar amb elles.
I pel que fa a l'altra pregunta, la del romanen, aprofitem que tenim el regidor de
hisenda aquí i a veure si ell ens ho respon.»

Pren la paraula el senyor Pineda:
«Per tant li passem la paraula al regidor d'hisenda, senyor Marañés.»

Pren la paraula el senyor Marañés:
«Bon vespre, el termini per agafar el romanen és a 31 de desembre de l'any en
curs, o sigui, si no hi ha una factura a 31 de desembre, el romanen aquell es
perd, el diner no es perd, el que sí que es perd és la partida pressupostària que
s'havia dotat. Per tant com que a educació no es va arribar a consumir, el que
es va fer va ser passar aquella mateixa partida pressupostària a inversió, el que
hi havia de romanen ho vam posar a inversió i normalment el romanen el solem
tenir el mes de maig o juny.»

Pren la paraula el senyor Pineda:
«Sobre les preguntes que ha plantejat el regidor de Convergència, del nou us
de les zones blaves i de Font i Boet, per aquestes qüestions passaria la paraula
al regidor d'urbanisme Vicenç Personat.»

Pren la paraula el senyor Personat:
«Bé, la resposta a les zones blaves de moment no ens hem plantejat encara
cap tipus d'acció, com tampoc s'ha plantejat si el pàrquing serà de pagament o
no, vam quedar que quan tinguéssim que dir això, faríem una comissió formada
per  tots  els  que  vosaltres  volguéssiu  per  dir  la  forma  que  faríem servir  el
pàrquing, llavors decidirem coses, però en principi no hi ha res, de totes formes
no sé, les zones blaves a tot arreu són de pagament també, no sé que hi ha
tanta cosa i a més a més. Malgrat es puguin fer de pagament, hi ha carències i
hi ha coses que es poden aplicar en els veïns de Caldes també, vull dir que no
cal espantar tant a la gent.
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Quan a les obres de Font i Boet hem tingut dues reunions ja amb els veïns,
amb els representants dels veïns, amb representants del bloc de pisos de Font
i Boet, on hi havia les escoles Pies, no sé quin número és de carrer, han vingut
també dos representants d'aquests veïns, les representants de la Residència,
representants de la Cooperativa i ha de venir un representant de l'associació de
veïns que encara no ha vingut, demà tenim la tercera reunió i en principi haig
de dir que va bastant bé.»

Pren la paraula el senyor Pineda:
«I sobre la qüestió que ha plantejat la regidora de Som Caldes de l'aparcament,
tornaria a passar la paraula al regidor d'urbanisme.»

Pren la paraula el senyor Personat:
«Ara el Pla de mobilitat que diu que s'ha de fer un pàrquing, jo sempre estic
dient  que  el  Pla  de  mobilitat  no  té  res  a  veure  amb  la  construcció  o  no
construcció  d'un pàrquing,  evidentment pot  afectar,  però no té  res a veure,
perquè la mobilitat ha d'estudiar gent a peu, gent amb bicicleta, gent amb moto,
gent amb vehicles i  tot això, els pàrquings són per endreçar els cotxes que
tenim i només cal aixecar el cap i mirar i veurem que tenim molts cotxes, per
tant és qüestió d'endreçar-los, o tenim cotxes al carrer o els tenim guardats, i
és senzillament això.
Per altra banda ja es va, el pla de mobilitat que et dic que no sé la data que és,
penso que no sé si fa uns deu anys o dotze anys, ja es va dir que s'havia de
construir  un  pàrquing,  construir,  que  s'havia  de  mirar  la  construcció  d'un
pàrquing per 500 i pico places per l'any 2015, per tant estem complint aquest
Pla de mobilitat, sigui vell o no sigui vell.
I quan a la rendibilitat, home, vostès han tingut a les mans el projecte aquest i
vam estar parlant l'altra vegada, no? Dir l'estudi de rendibilitat del pàrquing, el
tenim,  vostès  l'han  tingut,  i  se'ls  hi  ha  enviat  i  s'han  discutit  amb  tots  els
regidors  d'aquest  Ajuntament  i  a  més  a  més  s'han  fet  totes  les  preguntes
pertinents  i  tots  els  dubtes  directament  a  la  persona  que  va  fer  el  Pla  de
rendibilitat. 
I  per altra banda, aquestes preguntes s'han respost moltes vegades, i  hi ha
hagut períodes per respondre aquestes preguntes, jo demanaria que aquestes
preguntes es facin quan s'han de fer, i no hi ha cap problema de tornar-les a
repetir les vegades que calgui, però bé, hi ha llocs per fer aquestes preguntes,
moments per fer aquestes preguntes i s'han respost, i s'han respost diverses
vegades, potser que en prenguem nota i no cal que en tornem a parlar al ple.

Pren la paraula el senyor Pineda:
«Si els sembla tornem a fer un torn de répliques. Començaríem per la regidora
del Partit Popular, senyora Romano, si us plau.»
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Pren la paraula la senyora Romano:
«Gràcies senyor Pineda, bé, fer un incís, jo no sé si estava al jutjat? O està a la
Fiscalia? O on està? El tema està que està al Fiscal, als advocats, li explico bé
perquè veig que si jo m'equivoco amb una paraula, vostè allà que s'hi agafa,
sap  que  vol  dir?  Vull  dir  tots  aquests  senyors,  els  jutges,  els  fiscals,  els
advocats  fan la  seva feina,  jo  com a regidora sé que aquest  cas i  tots  els
representants d'aquí sabem, perquè ens ho va comunicar el senyor alcalde en
el seu moment, que aquest tema està a fiscalia o on vostè vulgui, per tant,
nosaltres entenem que com Ajuntament tenim tot el dret de dir miri no se'ls hi
tornarà l'aval perquè aquesta feina, en concret els 50 pous està a la Fiscalia, i
la Fiscalia hi ha anat gent a declarar i està quedant clar que no es van fer les
coses ben fetes.  Per  tant,  que no se  li  torni  l'aval  jo  no crec  que sigui  un
inconvenient, sinó em sembla que estem en tot el dret com Ajuntament, crec,
eh! senyor, i em sembla que el senyor Personat s'ha deixat de contestar-me,
bé,  el  senyor  Isidre,  el  tema  del  projecte  bàsic  executiu,  que  es  va  fer,
l'empresa que l'ha fet ha renunciat al contracte, ens podrien dir el per què?, si
us plau, gràcies.»

Pren la paraula el senyor Pineda:
«Disculpi,  és  cert,  ara  li  responem,  per  part  d'Units  per  Caldes,  senyor
Martínez.»

Pren la paraula el senyor Martínez:
«Jo no havia plantejat el tema del pàrquing, però ja que ha sortit i com que
sembla que és un tema que està, la gent està molt sensibilitzada i certament és
una qüestió que ja he plantejat la meva opinió, que l'he fet arribar i ho saben
perfectament, però sí que avui m'ha sobtat el seu plantejament, és a dir, per un
costat ens diu i jo he vist, he estat a la reunió, i ens diuen que hi ha un Pla
econòmic de viabilitat i és cert, vostès ho han presentat, el paper ho aguanta
tot, i veurem què passa, no? Però l'informe hi és que s'havia de cobrar un euro i
pico l'hora, aquest informe hi és,  però clar, ara vostè diu que encara no sabem
si serà gratuït, si serà de peatge o no? Hi ha doncs Pla econòmic? Perquè si no
sabem si serà gratuït? Serà de peatge? O serà de pagament? No hi ha Pla
econòmic. I l'altre és un paper, un paper que és per cobrir l'expedient, gràcies.»

Pren la paraula el senyor Pineda:
«Senyora Millán per part del Partit dels Socialistes.»

Pren la paraula la senyora Millán:
«Nosaltres agraïm que s'hagi aclarit una mica el tema del romanen, aleshores
el que entenem és que aquest any educació tindria la suma de la partida que
seria  per  2016 i  també el  romanen de 2015 que es  pot  agafar  fins a  final
d'aquest any. Si ens pot aclarir una mica el fet, perquè clar, si ens diu que el
romanen passa a inversions,  aleshores entenem que educació perd aquest
romanen que no ha gastat i per tant no pot utilitzar-ho el 2016 en inversions
d'educació.
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I per l'altre costat el fet que ens ha estranyat una mica perquè no domino molt
la  qüestió  en  concret,  però  era  una  qüestió  de  quina  mena  de  feines  es
considera  que  podrien  fer  les  professionals  de  l'escola  bressol  a  dins  d'un
ajuntament, ja que no sabem quines titulacions exactes haurien de tenir les
persones que estarien treballant en una línia en concret, quina mena de feina
podrien estar fent a dins el Ajuntament?»

Pren la paraula el senyor Pineda:
«Gràcies senyora Millán, per part de Convergència senyor Coral.»

Pren la paraula el senyor Coral:
«Bé, quan des del nostre grup preguntem sobre si el govern s'ha plantejat el
tema de la zona blava de pagament, no ho fem per alarmar a ningú, ni a la
població,  senzillament  ho  fem  amb  la  voluntat  de  conèixer  la  política
d'aparcament que té previst dur a terme el govern, i traslladar-ho diguem en
l'interès del ciutadà, no? 
I pel que fa a les reunions amb els veïns de Font i Boet, no sé si hi ha actes
d'aquestes reunions? Perquè vostè diu que van molt bé, però segurament és
un pel subjectiu i no sé si s'estan fent actes d'aquestes reunions? Gràcies.»

Pren la paraula el senyor Pineda:
«Per part de Som Caldes, senyora Redondo.»

Pren la paraula la senyora Redondo:
«Comentar-li senyor Personat que ho he dit al principi de la intervenció, que no
eren preguntes que féssim nosaltres, sinó que ens havien fet arribar a nosaltres
via  correu  electrònic  per  part  de  la  plataforma  ciutadana  que  s'ha  format.
Entenc que aquestes coses sí que s'han parlat al ple i sí que s'han dit i s'han
comentat amb els que estem aquí, ho hem comentat tots, però potser  ells ho
pregunten perquè no ho saben i són veïns i per tant, totes les vegades que ho
preguntin està bé respondre'ls-hi perquè potser és un tema que realment crea
controvèrsia  i  no  està  tan  clar.  Simplement  que aquestes  preguntes  no les
formulem nosaltres,  les formulen ells  i  per  respecte,  intentem no confondre
perquè clar, ens han utilitzat a nosaltres com podien haver utilitzat a qualsevol
altre, vull dir, símplement.»

Pren la paraula el senyor Pineda:
«Per respondre a aquest torn de réplica passaré la paraula al senyor Personat
per respondre a la regidora del Partit Popular, gràcies.»

Pren la paraula el senyor Personat:
«A la senyora Romano li diré que vostè ha dit que estava al jutjat, i jo no ho he
dit, ho ha dit vostè, jo només li he dit que no estava al jutjat, prou, ja està, no
cal que digui res més, no està al jutjat.
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Per altra banda els pous, que estiguin al jutjat o no estiguin al jutjat no vol dir
que  estiguin  mal  fets,  no  vol  dir  que  estiguin  mal  fets  perquè  tenim  Can
Maspons que també està a la Fiscalia, també està a la Fiscalia i hem tornat la
fiança perquè l'obra estava ben feta. 
Si hi ha hagut altres coses que puguin ser punibles, ja hi seran i sortiran, i quan
surtin es portaran al  jutjat  i  la fiança de Can Maspons pujava molts diners,
pujava molts diners i en canvi no hem pogut retindre-la esperant que això si va
al jutjat o no va al jutjat, o si surt a favor o no surt a favor, perquè no hem pogut
fer-ho,  d'acord?  No  hem  pogut  fer-ho  però  no  per  voluntat  nostre,  no  per
voluntat nostre.
Quan a la renúncia del contracte que m'he deixat abans de contestar-li, hi ha
dues fases al pàrquing, ara fem la primera fase, la segona fase no sabem quan
la farem. Les coses no seran igual ara amb els preus i amb les condicions d'ara
de quan ho fem, quan ho fem tornarà a sortir a concurs públic i aquests senyors
crec que es tornaran a presentar, aquests i d'altres, per fer la segona fase. 
O sigui és fa la primera fase, perquè el projecte ha estat totes les dues fases,
però la construcció està en una fase, per tant ells tenien que haver cobrat en tot
cas per la direcció de l'obra les dues fases si les fessin, però si no les fem, no
les poden pas cobrar i per tant quan es faci la segona fase que serà el pàrquing
on hi ha el sindicat a sota, les dues plantes o tres plantes a sota que hi hauran,
aleshores tornarà a sortir a concurs públic, es tornaran a presentar ells i qui
convingui es tornarà a presentar, per fer la direcció d'aquesta segona fase.
El senyor Martínez, el Pla econòmic, el paper ho aguanta tot, evidentment això
sempre es diu, és una frase molt típica que el paper ho aguanta tot, però si no
sabem com tenim que gestionar-ho, no podem decidir si no tenim pla econòmic
si ho gestionem econòmicament o no, per tant el pla econòmic el tenim en un
calaix esperant com ho gestionem. Que el tenim que gestionar i s'ha de cobrar?
Tenim el pla econòmic, sabem el preu que hem de posar i sabem com s'ha de
gestionar.  Els  serveis  que  nosaltres  podem  oferir  com  Ajuntament,  tots
nosaltres evidentment, poden ser, cobrant o sense cobrar, tenim molts serveis
que no cobrem, la Casa dels Mestres ens ha costat un pico i no en tenim cap
rendibilitat perquè no cobren als que van allà, no? És qüestió de decidir entre
tots què volem fer. I el Pla econòmic, ja li dic, el tenim a un calaix que si s'ha de
fer mitjançant pagament, tenim com hem de fer-ho, està marcat com hem de
fer-ho.»

Pren la paraula el senyor Pineda:
«Si vol senyor Personat seguir responen les preguntes de Convergència i Unió,
després anem al romanen.»
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Pren la paraula el senyor Personat:
«Sí, evidentment si Font i Boet és una opinió meva subjectiva, aixecarem acta
si convé, però de totes formes si té alguna queixa només cal que m'ho digui. 
Jo no n'he tingut cap de queixa dels veïns, sinó tot el contrari. Precisament,
dels veïns que venen crec que estan ben atesos i  estan contents,  de totes
formes si vostè creu oportú que hem de fer una acta, nosaltres ho proposarem,
nosaltres no tenim cap problema en fer actes, en fem moltes, vull dir, podem fer
una acta cada vegada que fem una reunió, de fet ja convindria fer-ho.
Quan  a  les  mestres  de  l'escola  bressol  quina  feina  podrien  fer  aquí  a
l'Ajuntament?  En  tenim  una  de  l'escola  bressol  que  està  treballant  aquí  a
l'Ajuntament, en principi no tenim cap queixa que faci les coses malament.
Per  altra  banda  quan  tinguin  que  venir,  se'ls  hi  podrà  fer  una  formació
adequada perquè puguin respondre al lloc que se'ls pugui col·locar, no sé on
en podem col·locar, anem amb manca de personal en molts llocs, no podem
contractar gent, evidentment que no, no podem contractar gent per incrementar
plantilla,  per  tant  hem de fer  moviments  interns,  aquests moviments  interns
evidentment hi haurà tasques que no sabran fer-les, però bé, per això hi ha la
formació per poder-li ensenyar i que puguin fer-les. Ja li dic, ja n'hi ha una de
mestre que està treballant a educació, crec que està a educació, i no en tenim
cap queixa.
I  la  resposta senyora  Redondo,  li  he fet  a través seu també, però per  ells,
evidentment, no per vostès, a vostès els vaig respondre el ple passat i ja està,
que les respostes vostè m'ha preguntat a mi de part d'ells, jo li responc a vostè
per ells.»

Pren la paraula el senyor Pineda:
«M'agradaria també sobre el tema de l'aparcament, insistir en que es parla de
que només estem fent un aparcament, sembla que només estiguem fent un
nou aparcament,  que també, doncs m'agradaria recalcar que serà un servei
públic d'aparcament, per tant si decidim entre tots o totes que això ha d'acabar
suposant  un  cost  o  no,  ja  ho  decidirem.  Però  en tot  cas sí  que hi  ha una
previsió econòmica financera per si decidíssim recuperar la inversió que es fa
amb 50 anys i generar una sèrie de manteniment de les despeses. L'estudi el
tenim  perquè  volem  estar  preparats,  però  nosaltres  plantegem  aquest
aparcament com un servei  públic,  insistim. I  també, dintre del  cost d'aquest
aparcament, permeti'm que insisteixi amb la construcció de la nova plaça del
Sindicat, per tant una nova plaça al ben mig del poble que donarà molta vida en
aquesta  àrea  al  costat  del,  just  al  centre,  casc  antic  de  Caldes,  i  també
l'ampliació del carrer Raval Canyelles. Per tant, no només ens quedem amb la
construcció d'un nou aparcament públic, sinó també, arreglem i generem un
nou  entorn,  una  nova  plaça  al  centre  de  Caldes  i  això  em penso  que  és
important i em penso que això no es pot calcular des del punt de vista de retorn
econòmic, ni des del punt de vista d'inversió, i m'agradaria deixar-ho clar en
aquest espai també, ja que sembla que aquest tema és recorrent en els plens
municipals.
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En aquest sentit esperem haver respost totes les seves preguntes, tancaríem
aquí el ple.»

L’alcalde accidental aixeca la sessió a les 21 hores i 19 minuts, de la qual cosa,
com a secretària gral., estenc aquesta acta.

La secretària gral.  Vist i plau
L’alcalde actal.

Maria Remei Sala Leal         Isidre Pineda Moncusí
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