
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió

Núm.:  1 / 2017

Caràcter: Ordinari 

Data: 26 de gener de 2017

Horari: 20’00 hores 

Lloc: Sala de Plens

Assistents

Jordi Solé i Ferrando, alcalde

Núria Carné i Navarro, regidora

Isidre Pineda i Moncusí, regidor

Maria Pilar Aznar i López, regidora

Vicenç Personat i Pallarès, regidor

Jaume Mauri i Sala, regidor 

Josep Ramon Marañés i Vidal, regidor

Roser Guiteras i López, regidora

David Través i Ambrosio, regidor

Alexandra Redondo Ibáñez, regidora 

Anna Mata Domènech, regidora

Francesc Coral Prades, regidor 

Maria Dalmau Xalabarder, regidora 

Francisco Javier Ortega Guillén, regidor

Carla Millán Peñaranda, regidora 

Francisco Martínez Boluda, regidor 

Montserrat Romano Bosch, regidora 

Secretari

Maria Remei Sala Leal, secretària gral.

Interventora

Gemma Riera Termes, interventora
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L’alcalde obre la sessió

0. Ratificar la incorporació del punt 6è a l’ordre del dia.

L’alcalde proposa que es voti ratificar la incorporació del punt 6è a l’ordre del dia d’aquesta 

sessió, essent aquest el següent:

- Aprovar provisionalment la modificació puntual del POUM en relació amb un canvi de 

qualificació urbanística d'un terreny situat al complex esportiu de Les Cremades, expedient 

núm. TP202-2016-000024 de Serveis Territorials.

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  dels presents  [14 vots 

favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); SOM CALDES (2);  CiU (2) i d' UP 

CALDES (1); i 3 abstencions del PSC (2) i del PPC (1)], ACORDA ratificar la incorporació del 

punt a l’ordre del dia de la sessió.

Ordre del dia

1. Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària anterior de data 22 de 

desembre de 2016.

2. Declarar les obres d'especial interès per concurrència de circumstàncies socials i 

culturals, sol·licitades per l'Associació Centre, Ateneu Democràtic i Progressista, amb 

expedient número TL001-2016-333 de Serveis Territorials.

3. Designar la comissió d'estudi encarregada de redactar el text de la memòria per 

l'establiment del servei de neteja viària de Caldes de Montbui. Expedient TC701-2017-

000001 de Serveis Territorials.

4. Declarar el cessament automàtic dels membres de la comissió d'estudi encarregada 

de redactar el text de la memòria per l'establiment del servei d'aparcaments públics a 

Caldes de Montbui per l'incompliment dels terminis previstos per a la redacció de la 

memòria, i designar una nova comissió d'estudi, expedient núm. TC701-2016-000032 de 

Serveis Territorials.
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5. Aprovar la verificació del Text refós de la modificació puntual del Pla d’ordenació 

urbanístic municipal de Caldes de Montbui pel que fa a la implantació de l'ús de serveis 

funeraris i delimitació dels equipaments privats de Caldes de Montbui que incorpora les 

prescripcions derivades de l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona 

de data 15 de novembre de 2016, expedient TP202-2014-000022 de Serveis Territorials.

6.  Aprovar provisionalment la modificació puntual del POUM en relació amb un canvi de 

qualificació urbanística d'un terreny situat al complex esportiu de Les Cremades, 

expedient núm. TP202-2016-000024 de Serveis Territorials.

7. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Síndic de Greuges i l'Ajuntament de 

Caldes de Montbui, expedient núm. G1410-2017-0000006 de Serveis Generals.

8. Aprovar l'adhesió de l’Ajuntament de Caldes de Montbui al Pla Comarcal d’Igualtat de 

Gènere (2015-2018) del Consell Comarcal del Vallès Oriental (CCVR), expedient núm. 

6.2.15.6/2017 d'Acció social.

9. Aprovar el contingut íntegre i la signatura del Conveni de cooperació entre els 

municipis Palau-solità i Plegamans, Caldes de Montbui i Polinyà, per a l’execució del 

projecte supramunicipal “ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA IMPLANTACIÓ DE LA 

FINESTRETA ÚNICA EMPRESARIAL (FUE)” i aprovar l'acceptació de la subvenció 

concedida per la Diputació de Barcelona, d'acord amb el Pla “Xarxa de Governs Locals 

2015-2019”, expedient núm.1.4.1/2017 de Foment Econòmic.

10. Donar conformitat a la sol·licitud del Consell d’Administració de l’empresa Gestió 

Municipal de Servei, SA (GMSSA) d'actualització de la tarifa de preus del 

subministrament de l’aigua a Caldes de Montbui per l'any 2017.

11. Donar compte del Decret d’Alcaldia número 000677/2016, dictat en data 30 de 

desembre de 2016, d'organització del cartipàs municipal 2015-2019, expedient G1215-

2015-000002 de Serveis Generals.

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

Moció que presenten els grups municipals d'ERC, SOM CALDES, CIU, PSC, i UPC al Ple 

de l'ajuntament de Caldes de Montbui de suport a la campanya Casa nostra és casa 

vostra, expedient núm. AA002-2017-000002 d'Alcaldia.

14. Precs, preguntes i interpel·lacions

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1. APROVAR L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA 

ANTERIOR DE DATA  22 DE DESEMBRE DE 2016.

El Ple, per unanimitat dels presents [17 vots favorables dels membres dels grups municipals 

d’ERC (9); de SOM CALDES (2);  de CiU (2); del PSC (2); d'UP CALDES (1) i del PPC (1)], 

aprova l’esborrany de l’acta de la sessió anterior del dia 22 de desembre de 2016.

2. DECLARAR LES OBRES D'ESPECIAL INTERÈS PER CONCURRÈNCIA DE 

CIRCUMSTÀNCIES SOCIALS I CULTURALS, SOL·LICITADES PER L'ASSOCIACIÓ 

CENTRE, ATENEU DEMOCRÀTIC I PROGRESSISTA, AMB EXPEDIENT NÚMERO TL001-

2016-333 DE SERVEIS TERRITORIALS.

Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes plenaris, atès el que

s’estableix a l’article 48.3 del ROM.

No hi ha intervencions.

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [17 vots favorables dels 

membres dels grups municipals d’ERC (9); SOM CALDES (2);  CiU (2); del PSC (2); UP 

CALDES (1) i del PPC (1)],           

 ACORDA:   

Identificació de l’expedient

Expedient TL001-2016-000333 referent a una sol·licitud de bonificació de l'impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres de l'Associació Centre, Ateneu Democràtic i Progressista.
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Antecedents

1. El senyor Armando Cañizares Batlle, en representació de de l'Associació Centre, Ateneu 

Democràtic i Progressista, va presentar en data 19 de desembre de 2016, un escrit en el qual  

exposa que la seva entitat ha rebut un document de l'ORGT per pagar l'impost sobre 

construccions i la taxa corresponent en relació a l'assabentat d'obres presentat en data 13 de 

setembre de 2016 per la rehabilitació i adaptació dels lavabos del teatre.

Que  l'ORGT li va comunicar la liquidació de la quota tributària de 624,40 euros en concepte 

d'impost sobre construccions, instal·lacions i obres i la taxa per llicències urbanístiques per 

import de 51,19 euros.

2.  L'Associació Centre, Ateneu Democràtic i Progressista és una entitat declarada d'utilitat 

pública per resolució del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya 

JUS/1140/2013 de 22 de maig.

3. El senyor David Manchs Albers, en data 13 de setembre de 2016, va presentar un escrit de 

comunicació prèvia d'obres per la rehabilitació i adaptació dels lavabos del teatre.

L'Associació Centre, Ateneu Democràtic i Progressista és una entitat declarada d'utilitat pública 

per resolució del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya JUS/1140/2013 de 22 

de maig.

L'article 6.1 de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i 

obres estableix que “les construccions, instal·lacions i obres que siguin declarades d'especial 

interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals, històric artístiques 

o de foment de l'ocupació que ho justifiquin, podran gaudir d'una bonificació del 75% en la 

quota de l'impost.

La declaració d'interès o utilitat municipal correspondrà al Ple de la Corporació i s'acordarà, 

prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.

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

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

obres.

- Article 103 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial 

Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Declarar que les obres sol·licitades per l'Associació Centre, Ateneu Democràtic i 

Progressista, amb expedient número TL001-2016-333 es consideren obres d'especial interès 

per concurrència de circumstàncies socials i culturals

Segon. Concedir una bonificació del 75% de la quota, de la llicència d'obres número 

d'expedient TL001-2016-333,  a l'empara de l'article 6è de la vigent Ordenança fiscal reguladora

de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Tercer. Donar de baixa la liquidació núm. 01270628/0000394954 per import de 624,40 euros i 

comunicar a l’ORGT que haurà de liquidar de nou l’Impost sobre construccions, instal·lacions i 

obres aplicant la bonificació concedida.

Quart. Comunicar els presents acords a l'àrea de Serveis Econòmics i a l'Associació Centre, 

Ateneu Democràtic i Progressista.

Cinquè. Contra aquest acte administratiu que és definitiu en via administrativa podeu interposar

en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació 

d’aquest acord, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius 

de la província de Barcelona.

Tanmateix, podeu interposar contra aquest acte administratiu recurs de reposició atès l’article 

77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 

públiques de Catalunya, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció 

de la notificació d’aquest acord, i contra la seva resolució i en el termini de dos mesos recurs 

contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius. En el supòsit que no es 

dictés resolució expressa en el termini d’un mes s’entendrà expedita la via contenciosa durant 

sis mesos.
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3. DESIGNAR LA COMISSIÓ D'ESTUDI ENCARREGADA DE REDACTAR EL TEXT DE LA 

MEMÒRIA PER L'ESTABLIMENT DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA DE CALDES DE 

MONTBUI. EXPEDIENT TC701-2017-000001 DE SERVEIS TERRITORIALS.

Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes plenaris, atès el que

s’estableix a l’article 48.3 del ROM.

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, passo la paraula al regidor Jaume Mauri.»

Pren la paraula el senyor Mauri:

«Bé, amb aquesta proposta de creació d'estudi, de comissió d'estudi, disculpeu, bona nit a 

tothom per cert, volíem fer un estudi de com municipalitzar el que fa el servei de la neteja viària.

Doncs com ja hem tingut experiència amb altres comissions,  el resultat és satisfactori, i seguint

amb la idea vam municipalitzar el màxim de serveis possibles.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, intervencions per part de la resta de grups? N'hi ha una, senyor Boluda.»

Pren la paraula el senyor Martínez Boluda:

«Bona nit a tothom, faré la intervenció si em permeten, relacionant aquest punt amb el punt 

següent, que és, bàsicament està molt relacionat perquè un és nomenar i l'altre és cessar. 

Ara fa una estona mirant, revisant quatre números, la informació del punt, ens trobem que el 

cessament automàtic no es pot produir perquè la comissió venç demà, no avui, es va nomenar 

el 27 d'octubre i avui som 26 de gener, per tant el cessament automàtic, declarar-lo, em 

refereixo al punt 4, i per tant després nomenar una altra nova comissió, no sé si ho podem 

solucionar d'alguna forma, més que res doncs perquè nosaltres en aquest sentit, doncs el 

nostre vot seria a favor tant en un com en l'altre, però més que res perquè aquí hi ha una petita 

incongruència temporal de terminis, gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, en tot cas quan arribem al punt quatre ho parlem.

Sobre el punt tres alguna altra consideració? No? Doncs passem a la votació.»
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En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [17 vots favorables dels 

membres dels grups municipals d’ERC (9); SOM CALDES (2);  CiU (2); del PSC (2); UP 

CALDES (1) i del PPC (1)],              

ACORDA:

Identificació de l’expedient

Expedient TC701-2017-000001 relatiu a l'establiment del servei de neteja viària de Caldes de 

Montbui. 

Antecedents

1. L'ajuntament de Caldes de Montbui ha detectat la conveniència d'establir el servei de neteja 

viària del municipi i analitzar les possibles formes de gestió d'aquest servei.

2. Amb la finalitat d'establir aquest servei, i amb caràcter previ, s'ha de constituir la comissió 

d'estudi que haurà de redactar la memòria justificativa i redactar o encarregar la redacció de 

tota la documentació necessària per a la implantació del servei.

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

membres de la corporació.

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

Fonaments de dret

- Article 136 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per 

Decret 179/1995, de 13 de juny.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Designar la comissió d'estudi encarregada de redactar el text de la memòria, que estarà

integrada per:

Membres de la corporació:

1. Jaume Mauri Sala, regidor d'Espais Públics i Sostenibilitat que actuarà com a president.

2. Isidre Pineda Moncusí, regidor de Cultura i Patrimoni.
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3.Vicenç Personat Pallarès, regidor d'Urbanisme, Planejament Territorial i   Activitats,

4. Maria Pilar Arnar López, regidora d'Habitatge.

5. Alexandra Redondo Ibañez, regidora de Som Caldes

6. Maria Dalmau Xalabarder, regidor de CiU

7. Carla Millan Peñaranda, regidora del PSC

8. Francesc Martínez Boluda, regidor d'UPC

9. Montserrat Romano Bosch, regidora del PPC

Personal tècnic:

1. Joan Busquets Xambó, cap de l'àrea de Serveis Territorials.

2. Marc Freixa Boixader, tècnic de Medi Ambient

3. Gemma Riera Termes, interventora.

4. Josep Maria Recasens Guinot, tècnic d'administració general

5. Raquel Costa Soler, tècnica de Turisme

6. Olga Peralta Orta, cap de foment econòmic

7. Jordi Pagès Martínez, arquitecte tècnic

8. Eduard Magrassó Górriz, cap de brigades

9. Jaume Francisco Sans, gerent de GMSSA

Secretari: Vicenç Conejos Sáez

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

Tercer. Comunicar aquest acord als interessats.

Quart. Contra aquest acte administratiu que és definitiu en via administrativa podeu interposar 

en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació 

d’aquest acord, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius 

de la província de Barcelona.

Tanmateix, podeu interposar contra aquest acte administratiu recurs de reposició atès l’article 

77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 

públiques de Catalunya, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció 

de la notificació d’aquest acord, i contra la seva resolució i en el termini de dos mesos recurs 

contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius. En el supòsit que no es 

dictés resolució expressa en el termini d’un mes s’entendrà expedita la via contenciosa durant 

sis mesos.
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4. DECLARAR EL CESSAMENT AUTOMÀTIC DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ 

D'ESTUDI ENCARREGADA DE REDACTAR EL TEXT DE LA MEMÒRIA PER 

L'ESTABLIMENT DEL SERVEI D'APARCAMENTS PÚBLICS A CALDES DE MONTBUI PER 

L'INCOMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS PER A LA REDACCIÓ DE LA MEMÒRIA, I 

DESIGNAR UNA NOVA COMISSIÓ D'ESTUDI, EXPEDIENT NÚM. TC701-2016-000032 DE 

SERVEIS TERRITORIALS.

Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes plenaris, atès el que

s’estableix a l’article 48.3 del ROM.

No hi ha intervencions.

L'alcalde proposar incorporar una esmena a la proposta d'acord i  en conseqüència el Ple de 

l’Ajuntament, per unanimitat dels presents  [17 vots favorables dels membres dels grups 

municipals d’ERC (9); SOM CALDES (2);  CiU (2); del PSC (2); UP CALDES (1) i del PPC (1)], 

ACORDA incorporar l'esmena a la proposta d'acord.

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [17 vots favorables dels 

membres dels grups municipals d’ERC (9); SOM CALDES (2);  CiU (2); del PSC (2); UP 

CALDES (1) i del PPC (1)],                 

ACORDA:

Identificació de l’expedient

Expedient número TC701-2016-000032, relatiu a la designació d'una nova comissió d'estudi 

encarregada de redactar el text de la memòria per l'establiment del servei d'aparcaments 

públics a Caldes de Montbui.

Antecedents

1. El Ple de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, en data 27 d'octubre de 2016, va prendre, 

entre altres, els següents acords:

“Primer. Declarar el cessament automàtic dels membres de la comissió  d'estudi encarregada 

de redactar el text de la memòria per l'establiment del servei d'aparcaments públics a Caldes de

Montbui per l'incompliment dels terminis previstos per a la redacció de la memòria.
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Segon. Designar una nova comissió d'estudi encarregada de redactar el text de la memòria per 

l'establiment del servei d'aparcaments públics a Caldes de Montbui, que estarà integrada per:

Membres de la corporació:

1. Vicenç Personat Pallarès, regidor d'Urbanisme, Planejament Territorial i   Activitats, que 

actuarà com a president.

2. Isidre Pineda Moncusí, regidor de Cultura i Patrimoni.

3. Jaume Mauri Sala, regidor d'Espais Públics i Sostenibilitat.

4. Maria Pilar Arnar López, regidora d'Habitatge.

5. Anna Mata Domènech, regidora de Som Caldes

6. Francesc Coral Prades, regidor de CiU

7. Carla Millan Peñaranda, regidora del PSC

8. Francesc Martínez Boluda, regidor d'UPC

9. Montserrat Romano Bosch, regidora del PPC

Personal tècnic:

1. Joan Busquets Xambó, cap de l'àrea de Serveis Territorials.

2. Manuel Ruiz Sánchez, cap de la Policia Local.

3. Gemma Riera Termes, interventora.

4. Josep Maria Recasens Guinot, tècnic d'administració general

5. Marc Freixa Boixader, tècnic de Medi Ambient

6. Josep Manel López Pérez, sots inspector de la Policia Local

7. Jordi Pagès Martínez, arquitecte tècnic

8. Raquel Costa Soler, tècnica de Turisme

9. Olga Peralta Orta, tècnica

Secretari: Vicenç Conejos Sáez

Tercer. Fixar el termini de tres mesos perquè la comissió lliuri la memòria del servei.

Quart. Comunicar aquest acord als interessats.”
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2. Durant el termini atorgat la comissió no ha ha lliurat la memòria del servei per la qual cosa 

s'haurà de declarar el cessament automàtic dels membre de la comissió i en tot cas nomenar 

una nova comissió amb la mateixa finalitat.

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

Fonaments de dret

Article 136 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per 

Decret 179/1995, de 13 de juny.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Declarar, amb efectes del dia 27 de gener de 2017, el cessament automàtic dels 

membres de la comissió  d'estudi encarregada de redactar el text de la memòria per 

l'establiment del servei d'aparcaments públics a Caldes de Montbui per l'incompliment dels 

terminis previstos per a la redacció de la memòria.

Segon. Designar una nova comissió d'estudi encarregada de redactar el text de la memòria per 

l'establiment del servei d'aparcaments públics a Caldes de Montbui, que estarà integrada per:

Membres de la corporació:

1. Vicenç Personat Pallarès, regidor d'Urbanisme, Planejament Territorial i   Activitats, que 

actuarà com a president.

2. Isidre Pineda Moncusí, regidor de Cultura i Patrimoni.

3. Jaume Mauri Sala, regidor d'Espais Públics i Sostenibilitat.

4. Maria Pilar Arnar López, regidora d'Habitatge.

5. Anna Mata Domènech, regidora de Som Caldes

6. Francesc Coral Prades, regidor de CiU

7. Carla Millan Peñaranda, regidora del PSC

8. Francesc Martínez Boluda, regidor d'UPC

9. Montserrat Romano Bosch, regidora del PPC
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Personal tècnic:

1. Joan Busquets Xambó, cap de l'àrea de Serveis Territorials.

2. Manuel Ruiz Sánchez, cap de la Policia Local.

3. Gemma Riera Termes, interventora.

4. Josep Maria Recasens Guinot, tècnic d'administració general

5. Marc Freixa Boixader, tècnic de Medi Ambient

6. Josep Manel López Pérez, sots inspector de la Policia Local

7. Jordi Pagès Martínez, arquitecte tècnic

8. Raquel Costa Soler, tècnica de Turisme

9. Olga Peralta Orta, cap de foment econòmic “

Secretari: Vicenç Conejos Sáez

Tercer. Fixar el termini de tres mesos perquè la comissió lliuri la memòria del servei.

Quart. Comunicar aquest acord als interessats.

5. APROVAR LA VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTIC MUNICIPAL DE CALDES DE MONTBUI PEL QUE FA A 

LA IMPLANTACIÓ DE L'ÚS DE SERVEIS FUNERARIS I DELIMITACIÓ DELS 

EQUIPAMENTS PRIVATS DE CALDES DE MONTBUI QUE INCORPORA LES 

PRESCRIPCIONS DERIVADES DE L'ACORD DE LA COMISSIÓ TERRITORIAL 

D'URBANISME DE BARCELONA DE DATA 15 DE NOVEMBRE DE 2016, EXPEDIENT 

TP202-2014-000022 DE SERVEIS TERRITORIALS.

Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes plenaris, atès el que

s’estableix a l’article 48.3 del ROM.

No hi ha intervencions.

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  dels presents [15 vots 

favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); de CiU (2); del PSC (2); d'UP 

CALDES (1) i del PPC (1); i 2 abstencions de SOM CALDES (2)],
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ACORDA:   

Identificació de l’expedient

Expedient número TP202-2014-000022, relatiu a la verificació del text refós de la modificació 

puntual del pla d’ordenació urbanístic municipal de Caldes de Montbui pel que fa a la 

implantació de l'ús de serveis funeraris i delimitació dels equipaments privats de Caldes de 

Montbui.

Antecedents

1. El Ple de l'Ajuntament, en data 30 de juny de 2016, va aprovar els acords següents:

“Primer. Aprovar provisionalment la modificació puntual de la normativa urbanística del 

Pla d’ordenació urbanística municipal, aprovat definitivament per la Comissió 

d’Urbanisme de Barcelona de data 18 de juny de 2009 (publicat en el Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya de data 17 de juliol de 2009) pel que fa a la implantació de 

l'ús de serveis funeraris i delimitació dels equipaments privats.

Segon. Elevar diligenciat l'expedient de la modificació puntual del Pla d’ordenació 

urbanística municipal de Caldes de Montbui pel que fa a la implantació de l'ús de 

serveis funeraris i delimitació dels equipaments privats a la Comissió Territorial 

d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva.”

2. La Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, en sessió de 15 de novembre de 2016, va 

aprovar l'acord següent:

“-1 Aprovar definitivament la modificació puntual de Pla d'ordenació urbanística 

municipal pel que fa a la implantació de l'ús de serveis funeraris i delimitació dels 

equipaments privats, de Caldes de Montbui, promoguda i tramesa per l'Ajuntament, i 

supeditar-ne la publicació al DOGC i consegüent executivitat a la presentació d'un text 

refós, per duplicat, verificat per l'òrgan que ha atorgat l'aprovació provisional de 

l'expedient i degudament diligenciat, que incorpori les prescripcions següents:

-1.1 Cal afegir a l'article 173 que únicament s'admetran passos soterrats sota sistema 

viari sempre que siguin compatibles amb la funcionalitat del sistema i es tracti de 

comunicacions entre sòls qualificats de sistemes. La instal·lació sota viari mantindrà en
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tot cas la titularitat pública, tot i que s'admeti l'ús privatiu d'acord a l'article 35.5 del text 

refós de la llei d'urbanisme.

-1.2 Cal justificar la xifra de sostre potencial actual de la parcel·la del carrer Font i Boet 

número 12-14 que s'indica a l'article 196.9.

-1.3 Cal refondre a la modificació el document de justificació del compliment de l'article 

99.1 del text refós de la Llei d'urbanisme que forma part de l'expedient.

-2 Indicar l'ajuntament que el text refós inclourà el text de les normes urbanístiques i els

plànol d'ordenació en suport informàtic i en format editable de tractament de textos, en 

compliment de l'article 17.6 del Reglament de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret 

305/2006, de 18 de juliol, i de l'ordre PTO/343/2005, de 27 de juliol, per la qual 

s'estableixen els requeriments tècnics de la presentació, en suport informàtic, de les 

normes urbanístiques de les figures de planejament urbanístic als òrgans de la 

Generalitat de Catalunya competents per a la seva aprovació definitiva.

-3 Comunicar-ho a l'Ajuntament.”

3. En data 10 de gener de 2017 el senyor Xavier Blanco Castro, en nom i representació de la 

FUNDACIÓ PRIVADA RESIDÈNCIA SANTA SUSANNA, va presentar el text refós de la 

modificació puntual del pla d’ordenació urbanístic municipal de Caldes de Montbui pel que fa a 

la implantació de l'ús de serveis funeraris i delimitació dels equipaments privats de Caldes de 

Montbui.

4. Els serveis tècnics municipals han revisat el text refós presentat i en data 17 de gener de 

2017 han emès el corresponent informe tècnic amb les següents conclusions:

«D’acord amb les consideracions exposades en el cos del present informe, en termes 

generals es pot concloure que el text refós dona compliment a les prescripcions 

acordades per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (CTUB) en sessió del 

dia 15 de novembre de 2016, que permeti la seva verificació pel Ple de l’Ajuntament.»

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

Article 92 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per decret legislatiu 1/2010, de 3 

d’agost i modificat per la Llei 3/2012.

L’article 52.2.c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per 

decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril preveu la competència del Ple per l’aprovació que posi fi a

la tramitació municipal dels plans i altres instruments d’ordenació urbanística.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer.- Aprovar la verificació del Text refós de la modificació puntual del Pla d’ordenació 

urbanístic municipal de Caldes de Montbui pel que fa a la implantació de l'ús de serveis 

funeraris i delimitació dels equipaments privats de Caldes de Montbui que incorpora les 

prescripcions derivades de l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona de data 

15 de novembre de 2016.

Segon.- Trametre, a la Comissió d’Urbanisme de Barcelona degudament diligenciat el 

document del text refós de la modificació puntual del Pla d’ordenació urbanístic municipal de 

Caldes de Montbui pel que fa a la implantació de l'ús de serveis funeraris i delimitació dels 

equipaments privats de Caldes de Montbui per triplicat, degudament diligenciat, per la seva 

aprovació definitiva, així com el text de les normes urbanístiques i els plànols d'ordenació en 

suport informàtic i en format editable de tractament de textos.

6.  APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM EN RELACIÓ 

AMB UN CANVI DE QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA D'UN TERRENY SITUAT AL COMPLEX 

ESPORTIU DE LES CREMADES, EXPEDIENT NÚM. TP202-2016-000024 DE SERVEIS 

TERRITORIALS.

Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes plenaris, atès el que

s’estableix a l’article 48.3 del ROM.

No hi ha intervencions.
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En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta dels presents [14 vots 

favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); de CiU (2); del PSC (2); d'UP 

CALDES (1); i 3 abstencions de SOM CALDES (2) i del PPC (1)],

             

ACORDA:   

Identificació de l’expedient

Expedient número TP202-2016-000024, relatiu a l'aprovació provisional de la modificació 

puntual del Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal de Caldes de Montbui pel que fa al canvi de 

qualificació urbanística d'un terreny situat al complex esportiu “Les Cremades”.

Antecedents

1. La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en la sessió de 18 de juny de 2009, va 

aprovar definitivament el Text refós del Pla d’ordenació urbanística municipal de Caldes de 

Montbui. Aquest acord es va publicar al DOGC de data 17 de juliol de 2009.

2. El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el dia 24 de novembre de 2016, va aprovar, entre

altres, els acords següents:

“Primer. Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanístic 

Municipal de Caldes de Montbui pel que fa al canvi de qualificació urbanística d'un 

terreny situat al complex esportiu “Les Cremades”.

Segon. Suspendre l’atorgament de llicències en els àmbits inclosos en la modificació 

puntual aprovada inicialment excepte les llicències fonamentades en el règim vigent 

que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment 

aprovat.

Tercer. Sotmetre el document aprovat inicialment a un tràmit d’informació pública pel 

termini d’un mes, mitjançant la publicació dels corresponents edictes al Butlletí Oficial 

de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un diari de gran 

difusió, al web municipal i al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament.”
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3. L’anunci d’aprovació inicial es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de

data 15 de desembre de 2016 (núm. 7267), en el Butlletí Oficial de la Província de 19 de 

desembre de 2016, en el diari Ara de data 19 de desembre de 2016, en el web municipal i en el

tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

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

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

Fonaments de dret

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

d’Urbanisme.

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

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Aprovar provisionalment la modificació puntual de la normativa urbanística del Pla 

d’Ordenació Urbanística Municipal, aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de 

Barcelona de data 18 de juny de 2009 (publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya de data 17 de juliol de 2009) pel que fa al canvi de qualificació urbanística d'un 

terreny situat al complex esportiu “Les Cremades”.

Segon. Elevar diligenciat l'expedient de la modificació puntual del pla d’ordenació urbanístic 

municipal de Caldes de Montbui pel que fa al canvi de qualificació urbanística d'un terreny 

situat al complex esportiu «Les Cremades» a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona 

per a la seva aprovació definitiva.
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7. APROVAR EL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL SÍNDIC DE GREUGES I 

L'AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI, EXPEDIENT NÚM. G1410-2017-0000006 DE 

SERVEIS GENERALS.

Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes plenaris, atès el que

s’estableix a l’article 48.3 del ROM.

No hi ha intervencions.

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [17 vots favorables dels 

membres dels grups municipals d’ERC (9); SOM CALDES (2);  CiU (2); del PSC (2); UP 

CALDES (1) i del PPC (1)],          

ACORDA:

   

Identificació de l'expedient

Expedient número G 1410 2017 000006 de Serveis Generals, relatiu al conveni de col·laboració

entre el Síndic de Greuges de Catalunya i l’Ajuntament de Caldes de Montbui. 

Antecedents 

1. El Síndic de Greuges de Catalunya té com a missió general la defensa dels drets 

fonamentals i de les llibertats públiques dels ciutadans, i amb aquesta finalitat supervisa 

l’actuació de les administracions públiques de Catalunya i del personal que en depèn o està 

vinculat a un servei públic.

2. L’Ajuntament de Caldes de Montbui té la voluntat de facilitar i promoure l’accés dels veïns i 

veïnes al Síndic, i avançar en la millora de la gestió de l’atenció ciutadana.

3. És voluntat d’ambdues parts aplicar vies de col·laboració per garantir els drets de les 

persones en l’àmbit local, amb la màxima eficiència, experiència i estalvi de la despesa pública,

combinant proximitat amb seguretat, mitjançant la formalització d’un conveni. 

4. Amb aquesta finalitat, el Síndic de Greuges supervisa l’activitat de l’Administració local de 

Catalunya i la dels organismes públics o privats vinculats o que en depenen.
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5. La Llei 24/2009, de 23 de desembre, del Síndic de Greuges de Catalunya, en el seu article 

58, preveu la subscripció de convenis i acords entre el Síndic de Greuges i l’Administració local 

a fi de crear un marc de col·laboració i facilitar la comunicació mútua.

Fonaments jurídics

L’article 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, disposa que

el municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves competències, pot 

promoure tota classe d’activitats i prestar els  serveis públics que contribueixin a satisfer les 

necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal. El Text refós de la llei municipal i de règim local

de Catalunya aprovat pel decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril conté la mateixa previsió –article

66.1-.

En tot cas, d’acord amb el que disposa l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, el municipi 

exercirà en tot cas com a competències pròpies, en els termes de la legislació de l’Estat i de les

Comunitats Autònomes, en matèries d’informació i promoció de l’activitat turística d’interès i 

àmbit local. 

L’article 303 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis de Catalunya, aprovat 

mitjançant el Decret 179/1995, de 13 de juny, estableix la possibilitat que es formalitzin 

convenis de col·laboració interadministrativa per a la consecució de finalitats d’interès públic 

comú.

La Llei 24/2009, de 23 de desembre, del Síndic de Greuges de Catalunya, en el seu article 58, 

preveu la subscripció de convenis i acords entre el Síndic de Greuges i l’Administració local  a fi

de crear un marc de col·laboració i facilitar la comunicació mútua.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Aprovar el contingut íntegre del conveni i la signatura del conveni de col·laboració entre 

l’Ajuntament de Caldes de Montbui i el Síndic de Greuges de Catalunya, el qual es transcriu 

literalment a continuació:
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«CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA I 

L’AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI

________________,  _____ de ___________de ____

REUNITS

D’una banda, l’Il·lustre Sr. Rafael Ribó, síndic de greuges de Catalunya, amb domicili al 

passeig de Lluís Companys, 7, de Barcelona.

I de l’altra, l’Il·lm Sr. Jjordi Solé i Ferrando, alcalde de l’Ajuntament de Caldes de Montbui (en 

endavant, l’Ajuntament), en virtut de l’acord de aprovat en la sessió plenària de constitució de 

l’Ajuntament de Caldes de Montbui, de data 13 de juny de 2017, on es va anomenar i va 

prendre possessió com alcalde, que actualment està exercint. 

Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per convenir i obligar-se, i de comú 

acord

MANIFESTEN

1. El Síndic de Greuges de Catalunya té com a missió general la defensa dels drets 

fonamentals i de les llibertats públiques dels ciutadans, i amb aquesta finalitat supervisa 

l’actuació de les administracions públiques de Catalunya i del personal que en depèn o està 

vinculat a un servei públic.

2. L’Ajuntament de Caldes de Montbui té la voluntat de facilitar i promoure l’accés dels veïns i 

veïnes al Síndic, i avançar en la millora de la gestió de l’atenció ciutadana.

3. És voluntat d’ambdues parts aplicar vies de col·laboració per garantir els drets de les 

persones en l’àmbit local, amb la màxima eficiència, experiència i estalvi de la despesa pública,

combinant proximitat amb seguretat, mitjançant la formalització d’un conveni. 

4. Amb aquesta finalitat, el Síndic de Greuges supervisa l’activitat de l’Administració local de 

Catalunya i la dels organismes públics o privats vinculats o que en depenen.
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5. La Llei 24/2009, de 23 de desembre, del Síndic de Greuges de Catalunya, en el seu article 

58, preveu la subscripció de convenis i acords entre el Síndic de Greuges i l’Administració local

a fi de crear un marc de col·laboració i facilitar la comunicació mútua.

ACORDEN

1. El Síndic ha d’oferir a l’Ajuntament una visió singularitzada de supervisió que es  concreta de

la manera següent: 

a) La tramesa a l’Ajuntament d’un informe anual que reculli la situació de les queixes 

tramitades pel Síndic que facin referència al municipi i un detall estadístic de les 

consultes provinents de persones i entitats residents a  Caldes de Montbui que s’hagin 

atès des del Síndic, sense que hagin arribat a constituir una queixa, i un detall dels 

elements concrets de referència a la bona administració que se’n desprenguin; la 

tramesa s’ha de fer abans del 31 de març de l’any següent a l’exercici objecte de 

l’informe.

b) La possibilitat d’assistir a un plenari municipal per exposar amb detall l’informe 

esmentat i debatre’l a partir de les opinions que puguin emetre els diferents grups 

municipals. 

c) Dues visites anuals, una per semestre, de l’equip itinerant del Servei d’Atenció a les 

Persones del Síndic de Greuges de Catalunya

2. Donar la màxima celeritat a la tramitació de les queixes presentades al Síndic i que afectin 

competències municipals. Per fer-ho efectiu, s’estableix el procediment següent: 

a) Quan el Síndic sol·liciti informació relacionada amb alguna queixa que estigui 

tramitant, ho farà, per mitjà de la plataforma EACAT, a l’adreça de correu electrònic 

personatms@caldesdemontbui.cat

b) En un termini de quinze dies hàbils l’alcalde/ssa ha de respondre al síndic per mitjà 

d’EACAT o bé per carta i còpia que s’enviarà per correu electrònic a l’adreça 

sindic@sindic.cat.

c) Els suggeriments i les recomanacions que pugui fer el síndic en relació amb alguna 

queixa s’han d’enviar a l’Ajuntament pel mateix conducte, i l’Ajuntament ha de respondre 

si els accepta o no, per la mateixa via, en un termini que no pot anar més enllà dels 

trenta dies hàbils.  
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3. Les persones que vulguin presentar una queixa al Síndic ho poden fer:

a) de manera presencial o per correu ordinari a la seu del Síndic;

b) per telèfon, trucant al 900 124 124; 

c) per correu electrònic a l’adreça sindic@sindic.cat;

d) per fax al 933 013 187;

e) pel web www.sindic.cat;

f) lliurant-la als assessors del Síndic durant alguna de les seves visites al municipi;

g) per mitjà dels impresos i sobres de franqueig pagat que estaran a l’abast dels 

habitants de la població en un lloc visible de les dependències municipals.  

L’Ajuntament, amb l’acord previ amb el Síndic pel que fa als continguts, ha de crear sistemes 

per divulgar la figura del Síndic, editar fullets sobre les diferents vies d’accés al Síndic perquè la

població de Caldes de Montbui en sigui coneixedora i instrumentar mecanismes per fer del tot 

accessible l’operativitat d’aquest conveni. 

Igualment, l’Ajuntament ha d’incloure l’enllaç del Síndic al seu web i publicar-hi les vies d’accés.

4. A petició conjunta dels interessats en alguna queixa i de l’Ajuntament, el Síndic pot proposar 

iniciar vies de mediació que facilitin una resolució positiva i ràpida de les queixes, sense que 

això comporti cap minva en les capacitats de supervisió del Síndic sobre el conjunt dels 

processos administratius de l’Ajuntament.  

Als efectes administratius, el document del Síndic que reculli la finalització del procés mediador

s’incorpora al procediment administratiu amb caràcter previ i vinculant a la resolució que li posi 

fi. Les parts poden decidir, en el moment d’acceptar la mediació del Síndic, si aquesta resolució

administrativa queda exclosa de l’exercici de la tutela judicial efectiva a posteriori.

5. Aquest conveni restarà vigent des de la data de la signatura fins el 30 de juny de 2019. 

En el supòsit que l’Ajuntament nomeni un síndic local, el conveni queda resolt a partir de la 

seva presa de possessió, sens perjudici de subscriure amb el síndic local esmentat, sempre 

que hi estigui d’acord, els convenis de col·laboració que escaiguin.

I en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni, per triplicat, al lloc i en la data

assenyalats en l’encapçalament.»
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Segon. Facultar el senyor Jordi Solé i Ferrando, alcalde president de l’Ajuntament de Caldes de

Montbui, tan àmpliament com sigui menester i en dret es requereixi, per a la signatura de 

l’esmentat conveni i de tots aquells documents que es puguin derivar dels presents acords.

Tercer. Comunicar aquest acord al Síndic de Greuges de Catalunya i a l’àrea econòmica de 

l’Ajuntament

Quart. Contra aquest acte administratiu que és definitiu en via administrativa podeu interposar 

en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d’aquesta 

notificació, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la 

província de Barcelona.

Tanmateix, podeu interposar contra aquest acte administratiu recurs de reposició atès l’article 

77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 

públiques de Catalunya, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció 

d’aquesta notificació i contra la seva resolució i en el termini de dos mesos recurs contenciós 

administratiu davant els jutjats contenciosos administratius. En el supòsit que no es dictés 

resolució expressa en el termini d’un mes s’entendrà expedita la via contenciosa durant sis 

mesos.

8. APROVAR L'ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI AL PLA 

COMARCAL D’IGUALTAT DE GÈNERE (2015-2018) DEL CONSELL COMARCAL DEL 

VALLÈS ORIENTAL (CCVR), EXPEDIENT NÚM. 6.2.15.6/2017 D'ACCIÓ SOCIAL.

Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes plenaris, atès el que

s’estableix a l’article 48.3 del ROM.

Pren la paraula el senyor  Alcalde:

«Gràcies, passo la paraula a la regidora Pilar Aznar.»

Pren la paraula la senyora Aznar:

«Bona nit, ens calia actualitzar el pla d'igualtat que teníem, ara ja portàvem uns anys, i encara 

que es treballava en base a ell, sí que veia la necessitat d'actualitzar-lo. El Consell Comarcal 

ens dóna aquesta oportunitat, hem vist que és un pla d'igualtat que es pot treballar, que és 

correcte i ens agrada, i a partir d'aquí doncs, hi ha cinc línies estratègiques a treballar, i 
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nosaltres les treballarem totes, posarem molt d'èmfasi en la línia estratègica dos que és la que 

afecta a la violència masclista.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, hi ha intervencions per part de la resta de grups? No n'hi ha cap, doncs passem a la 

votació.» 

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [17 vots favorables dels 

membres dels grups municipals d’ERC (9); SOM CALDES (2);  CiU (2); del PSC (2); UP 

CALDES (1) i del PPC (1)],            

ACORDA:

Identificació de l’expedient

Expedient número 6.2.15.6/2017, d’Acció social, relatiu a l’Adhesió al Pla Comarcal d’Igualtat 

de Gènere (2015-2018) del Consell Comarcal del Vallès Oriental (CCVR).

Antecedents   

1. El Consell Comarcal del Vallès Oriental constitueix una àrea bàsica de serveis socials de la 

qual en formen part els municipis de la comarca menors de 20.000 habitants.

2. El Consell Comarcal del Vallès Oriental, compromès amb les polítiques d’igualtat 

d’oportunitats i per tal d’assumir el repte de treballar per garantir, dins les seves competències, 

un futur en què l’equitat entre dones i homes sigui possible, va aprovar per Ple el segon Pla 

Comarcal d’Igualtat de Gènere (2015-2018), en la sessió del 23 de setembre de 2015.

3. Aquest Pla no només constitueix un conjunt ordenat d’objectius i mesures en l’organització 

del Consell Comarcal, sinó que alhora ofereix un model de treball i uns principis orientadors als 

municipis de la Comarca que no disposen d’un pla municipal propi. Per aquest motiu el Consell 

Comarcal ofereix la possibilitat d’adherir-nos al Pla Comarcal ja que l’Ajuntament de Caldes no 

disposa d’un pla municipal vigent i actualitzat.

4. L’adhesió a aquest Pla implica el compromís per part dels ajuntaments de designar un 

professional referent en temes de dona per a assistir a les reunions de dona del CCVR.
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5. La cap del departament d’Acció Social  ha emès un informe, en data 4 de gener de 2017, on 

acredita la seva conformitat

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

Fonaments de dret

-Pel que fa al tractament de la violència vers les dones, la Llei Orgànica 1/2004 de mesures de 

protecció integral contra la violència de gènere, suposa una fita sense precedents en el nostre 

ordenament jurídic. Implica el reconeixement legal de la violència de gènere com un problema 

social de gran rellevància i fa palès el compromís dels poders públics a intervenir de forma 

coordinada per la salvaguarda dels drets de les dones víctimes de violència. La llei preveu el 

dret de les dones víctimes de violència de gènere a rebre informació, 10 assessorament i 

atenció integral adequada a la seva situació personal, incloent-hi també l’atenció als i a les 

menors que es troben sota la pàtria potestat o la guarda i custòdia de la dona agredida. 

-En relació al tractament dels diferents àmbits de discriminació i amb l’objectiu de construir una 

societat més justa i igualitària, s’aprova la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres (LO3/2007). 

-Pel que fa a l’àmbit competencial de les Administracions Públiques, la LO3/2007, de 22 de 

març, estableix com a criteris d’actuació: • Garantir la igualtat efectiva en l’accés a l’ocupació 

pública i en el desenvolupament de la carrera professional. • Facilitar la conciliació de la vida 

personal, familiar i laboral, sense que afecti a la promoció professional. • Fomentar la formació 

en igualtat. • Presència equilibrada en els òrgans de selecció i valoració. • Mesures efectives de

protecció davant l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe. • Eliminar qualsevol 

discriminació retributiva directa o indirecta. 

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer.  Aprovar l'adhesió de l’Ajuntament de Caldes de Montbui al Pla Comarcal d’Igualtat de 

Gènere (2015-2018) del Consell Comarcal del Vallès Oriental (CCVR), que consta en 

l’expedient.
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Segon. Designar com a referent professional de temes del Pla d’Igualtat de gènere a Na Eva 

Castillo Fabrega.

Tercer. Adquirir el compromís de l’assistència a les reunions de pla d’Igualtat de gènere del 

Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Quart. Comunicar l’acord a  al Consell Comarcal del Vallès Oriental via EACAT.

Cinquè.  Contra aquest acte administratiu que és definitiu en via administrativa podeu 

interposar en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la 

notificació d’aquest acord, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos 

administratius de la província de Barcelona.

Tanmateix, podeu interposar contra aquest acte administratiu recurs de reposició atès l’article 

77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 

públiques de Catalunya, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció 

de la notificació d’aquest acord, i contra la seva resolució i en el termini de dos mesos recurs 

contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius. En el supòsit que no es 

dictés resolució expressa en el termini d’un mes s’entendrà expedita la via contenciosa durant 

sis mesos.

9. APROVAR EL CONTINGUT ÍNTEGRE I LA SIGNATURA DEL CONVENI DE 

COOPERACIÓ ENTRE ELS MUNICIPIS PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS, CALDES DE 

MONTBUI I POLINYÀ, PER A L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE SUPRAMUNICIPAL 

“ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA IMPLANTACIÓ DE LA FINESTRETA ÚNICA 

EMPRESARIAL (FUE)” I APROVAR L'ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER 

LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, D'ACORD AMB EL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS

2015-2019”, EXPEDIENT NÚM.1.4.1/2017 DE FOMENT ECONÒMIC.

Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes plenaris, atès el que

s’estableix a l’article 48.3 del ROM.

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

«Bon vespre, com molt bé diu el punt és un  conveni que signem els tres ajuntaments a través 

de l'AMERC, ens subvencionen el 40% a cada ajuntament i el que fa és acompanyar-nos fins a 

la implantació de la Finestreta Única Empresarial.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, intervencions de la resta de grups? No? Doncs fem la votació.»

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat  dels presents [17 vots favorables dels 

membres dels grups municipals d’ERC (9); SOM CALDES (2);  CiU (2); del PSC (2); UP 

CALDES (1) i del PPC (1)],             

 ACORDA:

Identificació de l’expedient

Expedient número 1.4.1/2017 de Foment Econòmic, relatiu a l’aprovació del Conveni de 

cooperació entre els municipis de Palau-solità i Plegamans, Caldes de Montbui i Polinyà, per a 

l’execució del projecte supramunicipal “ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA IMPLANTACIÓ DE 

LA FINESTRETA ÚNICA EMPRESARIAL (FUE)”.

Antecedents

1. L'Ajuntament de Polinyà, com ens gestor, i en representació dels Ajuntaments Caldes de 

Montbui i Palau-solità i Plegamans, ha rebut una subvenció de la Diputació de Barcelona per a 

l’actuació Implantació de la Finestreta Única Empresarial (FUE), del catàleg de serveis de 2016,

en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, per un import total de 12.132,00 euros,

assignats a parts iguals entre els tres ajuntaments participants, amb un import de 4.044,00 

euros per a cadascun (codi XGL 16Y221604). L’import de la subvenció en cap cas superarà el 

60% del cost total de l’actuació.

2. L’actuació Implantació de la Finestreta Única Empresarial (FUE), deriva del treball realitzat al 

llarg de l’any 2015, entre els Ajuntaments de Caldes de Montbui, Palau-solità i Plegamans, 

Polinyà i Santa Perpètua de Mogoda, fruit de la col·laboració com a municipis integrants de 

l’Associació de Municipis de l’Eix de la Riera de Caldes (AMERC), en aquell moment, amb 

l’objectiu de realitzar l’estudi denominat, Adopció d’un servei de finestreta única empresarial 

(FUE) de la Riera de Caldes, amb el suport de la Diputació de Barcelona, del qual també en va 

ser l’ens gestor, l’Ajuntament de Polinyà.
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3. Per a l’execució de l’actuació Implantació de la Finestreta Única Empresarial (FUE), s’hauran

de contractar serveis externs, i per establir els acords de col·laboració entre els tres 

ajuntaments es fa necessària la signatura d’un Conveni de cooperació entre els municipis 

Palau-solità i Plegamans, Caldes de Montbui i Polinyà, per a l’execució del projecte 

supramunicipal “ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA IMPLANTACIÓ DE LA FINESTRETA 

ÚNICA EMPRESARIAL (FUE)”.

4. El contingut del conveni, el qual consta a l’expedient administratiu, entre d’altres acords 

detalla l’assumpció de responsabilitats de cadascuna de les parts a l’hora d’executar el 

projecte, al justificar-lo i en el moment de transferir la subvenció per part de l’Ajuntament de 

Polinyà a la resta de municipis, desprès que aquest hagi justificat i cobrat la subvenció de part 

de la Diputació de Barcelona, que serà a partir del mes de juny de 2017.

5. La subvenció Implantació de la Finestreta Única Empresarial (FUE) anirà a càrrec de 

l'aplicació pressupostària d’ingrés 50 46102 - Diputació, subvenció implantació FUE.

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

Fonaments de dret 

- D'acord amb el catàleg de serveis del 2016 de la Diputació de Barcelona en el marc del Pla 

Xarxa de Governs Locals 2015-2019.

- D'acord amb la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Aprovar l'acceptació de la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, d'acord 

amb el Pla “Xarxa de Governs Locals 2015-2019”, a través de l’Ajuntament de Polinyà, com ens

executor del projecte d’execució conjunta amb els Ajuntaments Caldes de Montbui i Palau-solità

i Plegamans, per a l'actuació Implantació de la Finestreta Única Empresarial, amb una 

assignació de 4.044,00 euros (codi XGL 16Y221604), atorgats a l’Ajuntament de Caldes de 

Montbui (aplicació pressupostària 50 46102 - Diputació, subvenció implantació FUE). 
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Segon. Aprovar el contingut íntegre i la signatura del Conveni de cooperació entre els municipis

Palau-solità i Plegamans, Caldes de Montbui i Polinyà, per a l’execució del projecte 

supramunicipal “ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA IMPLANTACIÓ DE LA FINESTRETA 

ÚNICA EMPRESARIAL (FUE)”, el qual consta a l'expedient.

Tercer. Facultar el senyor alcalde de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, tan àmpliament com 

sigui menester i en dret es requereixi, per a la signatura de l'esmentat conveni i de tots aquells 

documents que es puguin derivar dels presents acords.

Quart. Notificar l’acord als Ajuntaments de Palau-solità i Plegamans i Polinyà, a l'àrea de 

Serveis Econòmics i a la regidoria de Desenvolupament Econòmic d’aquest Ajuntament.

Cinquè. Contra aquest acte administratiu que és definitiu en via administrativa podeu interposar

en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació 

d’aquest acord, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius 

de la província de Barcelona.

Tanmateix, podeu interposar contra aquest acte administratiu recurs de reposició atès l’article 

77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 

públiques de Catalunya, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció 

de la notificació d’aquest acord, i contra la seva resolució i en el termini de dos mesos recurs 

contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius. En el supòsit que no es 

dictés resolució expressa en el termini d’un mes s’entendrà expedita la via contenciosa durant 

sis mesos.

10. DONAR CONFORMITAT A LA SOL.LICITUD DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE 

L’EMPRESA GESTIÓ MUNICIPAL DE SERVEI, SA (GMSSA) D'ACTUALITZACIÓ DE LA 

TARIFA DE PREUS DEL SUBMINISTRAMENT DE L’AIGUA A CALDES DE MONTBUI PER 

L'ANY 2017.

Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes plenaris, atès el que

s’estableix a l’article 48.3 del ROM.

Pren la paraula el senyor Alcalde:

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

«Gràcies, bé doncs aprovem uns preus de l'aigua que es congelen, són els mateixos de l'any 

passat, no hi ha gaire més novetat, aprovem això, gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, alguna apreciació? Senyor Martínez Boluda.»

Pren la paraula el senyor Martínez Boluda:

«Ja ho he comentat alguns cop quan hem tractat aquest tema en el ple, reiterar-ho simplement,

si no recordo malament estem al voltant d'uns 70.000 euros de benefici a GMSSA i que es van 

repetint, en els pressupost d'aquest any és calcat, s'agafa el pressupost de l'any passat, o sigui 

els números de final de l'any passat i es calquen, bé, és una forma de fer bastant lògica, però si

que sembla doncs que aquests beneficis es van repetint, no? I la qüestió és si en certa forma 

es podria repercutir una mica a la baixada, estem d'acord en mantenir-ho i ser moderats en 

aquest sentit, però si en algun moment es pot veure una baixada, gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, senyor Mauri.»

Pren la paraula el senyor Mauri:

«Més que baixar la quota, és més prioritari per nosaltres, vist l'estat de gran part de la xarxa de 

distribució de l'aigua, invertir amb la millora, i estem treballant amb això, perquè entenem que 

és important que com menys averies tinguem, més bon servei tindrem i per això estem fent 

auditories de xarxa, també de clavegueram, per tenir un pla d'inversió, perquè sobretot amb el 

clavegueram és molt més urgent, perquè tenim part de la xarxa d'aquest clavegueram que és 

molt antiga, molt, i a vegades ens adonem compte d'això quan s'enfonsa un tros de carrer per 

culpa del clavegueram. Ara tirarem en marxa un pla d'inversió per la millora de la xarxa del 

clavegueram, i tots els diners seran benvinguts, perquè com pots suposar, és una obra 

important, no? Treure carrer, fer rases, canviar tubs, tornar a tapar i tornar a asfaltar. Estem 

parlant de grans quantitats, de moment estem amb la idea de veure per on les vindrem a venir 

aquestes inversions, gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Bé, si no hi ha més preguntes? Fem la votació d'aquest punt.» 
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En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [17 vots favorables dels 

membres dels grups municipals d’ERC (9); SOM CALDES (2);  CiU (2); del PSC (2); UP 

CALDES (1) i del PPC (1)],

 ACORDA:

 Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la sol·licitud d’actualització de la tarifa de preus de l’aigua.

Fets i fonaments de dret

En data 10 gener de 2017 el Consell d’Administració de l’empresa Gestió Municipal de Serveis 

SA (GMSSA) va aprovar l’estudi corresponent a l'actualització de la tarifa de preus de 

subministrament de l’aigua a Caldes de Montbui, que no experimenta cap variació respecte 

l'anterior tarifa aprovada, segons consta en el certificat de l’acta del Consell d'Administració que

s'adjunta i segons el detall següent:

TARIFA DE PREUS DEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA 2017

DESPESES I INGRESSOS

DESPESES

concepte import
personal 373.670,46
manteniment vehicles i maquinària     14.066,49
compra d'aigua ( Quota fixa  = 215.579,82 )  319.135,86
compra materials      78.038,83
consum elèctric      95.722,69
treballs contractats    37.000,00
tractament de l'aigua     28.468,89
control sanitari de l'aigua     26.219,70
despeses generals     80.944,01
impostos i taxes sobre l'explotació     41.631,28
  despeses explotació 1.094.898,21
despesa financera     2.302,43
amortitzacions     112.000,00

despeses 

altres 114.302,43
total despeses     1.209.200,64
ingressos no tarifaris     78.680,02

Total despeses tarifa     1.130.520,62
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INGRESSOS

última tarifa nova tarifa unitats de 
component tarifari aprovada 2016 sol.licitada % consum ingressos

Quota fixa de servei  (euros/mes)

(euros/mes

)  (abonats) (euros)
Domèstic  5,6394 5,6394 0,0 6.700 453.407,76
Contra-incendis BIA 25 9,8257 9,8257 0,0 78 9.196,86
Contra-incendis BIA 45 14,7423 14,7423 0,0 17 3.007,43
Contra-incendis H 100 19,0863 19,0863 0,0 5 1.145,18
No domèstic 13 mm 14,4615 14,4615 0,0 905 157.051,89
No domèstic 20 mm 18,5207 18,5207 0,0 20 4.444,97
No domèstic 25 mm 34,5623 34,5623 0,0 1 414,75
No domèstic 30 mm 50,2337 50,2337 0,0 10 6.028,04
No domèstic 40 mm 75,6263 75,6263 0,0 4 3.630,06
No domèstic 50 mm 120,8177 120,8177 0,0 3 4.349,44
No domèstic 65 mm 196,1716 196,1716 0,0 1 2.354,06

7.744 645.030,43

Subministrament d'aigua (m3/mensuals) (euros/m3) (euros/m3)  

(m3 

anuals) (euros)
Domèstic 1 bloc de 00 fins a 09 m3 0,3801 0,3801 0,0 520.000 197.652,00

Domèstic 2 bloc

més gran de 09 fins 

15 m3 1,2331 1,2331 0,0 66.000 81.384,60

Domèstic 3 bloc

més gran de 15 fins 

18 m3 2,1315 2,1315 0,0 10.000 21.315,00
Domèstic 4 bloc més gran de 18 m3 3,7880 3,7880 0,0 22.000 83.336,00
No domèstic 1 bloc de 00 fins a 10 m3 0,8208 0,8208 0,0 48.000 39.398,40
No domèstic 2 bloc més gran de 10 m3 0,9085 0,9085 0,0 155.000 140.817,50
Alta (general)  0,6063 0,6063 0,0 100 60,63
Crua 1 bloc de 00 fins a 10 m3 0,4801 0,4801 0,0 50 24,01
Crua 2 bloc més gran de 10 m3 0,8004 0,8004 0,0 50 40,02

% mitjà

0,0

0 821.200 564.028,16

Total ingressos tarifaris     1.209.058,59

Resultat 78.537,97

Aplicació del resultat      
Amortització crèdit finançament immobilitzat no amortitzable per la societat (Obra ATLL) 78.537,18
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Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Donar conformitat a la sol·licitud del Consell d’Administració de l’empresa Gestió 

Municipal de Servei, SA (GMSSA) d'actualització de la tarifa de preus del subministrament de 

l’aigua a Caldes de Montbui, que no representa cap variació respecte l'anterior actualització 

aprovada, i que es detallen a continuació:

TARIFA DE PREUS DEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA 2017

DESPESES I INGRESSOS

DESPESES

concepte import
personal 373.670,46
manteniment vehicles i maquinària     14.066,49
compra d'aigua ( Quota fixa  = 215.579,82 )  319.135,86
compra materials      78.038,83
consum elèctric      95.722,69
treballs contractats    37.000,00
tractament de l'aigua     28.468,89
control sanitari de l'aigua     26.219,70
despeses generals     80.944,01
impostos i taxes sobre l'explotació     41.631,28
  despeses explotació 1.094.898,21
despesa financera     2.302,43
amortitzacions     112.000,00

despeses 

altres 114.302,43
total despeses     1.209.200,64
ingressos no tarifaris     78.680,02

Total despeses tarifa     1.130.520,62

INGRESSOS

última tarifa nova tarifa unitats de 

component tarifari aprovada 2016

sol·licitad

a % consum ingressos

Quota fixa de servei  (euros/mes)

(euros/mes

)  (abonats) (euros)
Domèstic  5,6394 5,6394 0,0 6.700 453.407,76
Contra-incendis BIA 25 9,8257 9,8257 0,0 78 9.196,86
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Contra-incendis BIA 45 14,7423 14,7423 0,0 17 3.007,43
Contra-incendis H 100 19,0863 19,0863 0,0 5 1.145,18
No domèstic 13 mm 14,4615 14,4615 0,0 905 157.051,89
No domèstic 20 mm 18,5207 18,5207 0,0 20 4.444,97
No domèstic 25 mm 34,5623 34,5623 0,0 1 414,75
No domèstic 30 mm 50,2337 50,2337 0,0 10 6.028,04
No domèstic 40 mm 75,6263 75,6263 0,0 4 3.630,06
No domèstic 50 mm 120,8177 120,8177 0,0 3 4.349,44
No domèstic 65 mm 196,1716 196,1716 0,0 1 2.354,06

7.744 645.030,43

Subministrament d'aigua (m3/mensuals) (euros/m3) (euros/m3)  

(m3 

anuals) (euros)
Domèstic 1 bloc de 00 fins a 09 m3 0,3801 0,3801 0,0 520.000 197.652,00

Domèstic 2 bloc

més gran de 09 fins 

15 m3 1,2331 1,2331 0,0 66.000 81.384,60

Domèstic 3 bloc

més gran de 15 fins 

18 m3 2,1315 2,1315 0,0 10.000 21.315,00
Domèstic 4 bloc més gran de 18 m3 3,7880 3,7880 0,0 22.000 83.336,00
No domèstic 1 bloc de 00 fins a 10 m3 0,8208 0,8208 0,0 48.000 39.398,40
No domèstic 2 bloc més gran de 10 m3 0,9085 0,9085 0,0 155.000 140.817,50
Alta (general)  0,6063 0,6063 0,0 100 60,63
Crua 1 bloc de 00 fins a 10 m3 0,4801 0,4801 0,0 50 24,01
Crua 2 bloc més gran de 10 m3 0,8004 0,8004 0,0 50 40,02

% mitjà

0,0

0 821.200 564.028,16

Total ingressos tarifaris     1.209.058,59

Resultat 78.537,97

Aplicació del resultat      
Amortització crèdit finançament immobilitzat no amortitzable per la societat (Obra ATLL) 78.537,18

Segon. Comunicar aquest acord als Serveis Territorials de Comerç-Comissió de Preus de 

Catalunya.
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11. DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 000677/2016, DICTAT EN DATA

30 DE DESEMBRE DE 2016, D'ORGANITZACIÓ DEL CARTIPÀS MUNICIPAL 2015-2019, 

EXPEDIENT G1215-2015-000002 DE SERVEIS GENERALS.

Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes plenaris, atès el que

s’estableix a l’article 48.3 del ROM.

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, algun aclariment a fer? Senyora Romano.»

Pren la paraula la senyora Romano:

«Bona nit i moltes gràcies, bé en aquest punt només voldríem reiterar el que ja varem dir en el 

seu moment; Que aquest Decret retira competències al Ple i les dóna a la Junta de Govern i 

per tant nosaltres no hi estem gens d'acord, ja que entenem que el Ple ha de tenir un pes, i el 

Ple és una manera que el ciutadà està informat i tot allò que no passa per Ple queda més en 

l'aire i la gent no sap ben bé el que fa o deixa de fer el govern. 

Per tant simplement era deixar constància que nosaltres no estem d'acord en que es retirin 

qüestions del Ple, que entenem que el Ple ha de ser el màxim transparent i donar la màxima 

informació al ciutadà, gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, dos aclariments que crec que són molt necessaris després de la seva intervenció,.

El primer és que aquesta era una retirada temporal de competències del Ple cap a la Junta de 

Govern, per fer front a una cosa que passa cada any que és poder assumir les factures de final 

d'any dintre dels terminis marcats per la Llei, i per tant això ja ha quedat invalidat, és a dir la 

organització de competències torna a estar igual que abans.

I segon recordar que tots els actes dels òrgans col·legiats d'aquest Ajuntament són públics, són

transparents, són accessibles per vostès i per qualsevol ciutadà, per tant l'argument de que si 

això va a Junta de Govern no hi ha tanta informació, tant fàcil com buscar-la o com demanar-la,

exactament igual que el Ple.

Hi ha més intervencions? No? Doncs passaríem a l'apartat C»   

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents  [17 membres dels grups

municipals d’ERC (9); de SOM CALDES (2); de CiU (2); del PSC (2); d'UP CALDES (1) i del 

PPC (1)], resta assabentat del següent:    
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Identificació de l’expedient 

Expedient número G1215-2015-000002 de Serveis Generals, d’organització del cartipàs 

municipal 2015-2019.

Antecedents

1. En data 15 de juny de 2015, l'alcalde de l’Ajuntament de Caldes de Montbui va dictar el 

Decret número 000634/2015 d’organització del cartipàs municipal 2015-2019, mitjançant el qual

es va acordar, entre d'altres extrems, les atribucions de la Junta de Govern Local per delegació 

expressa de l’Alcaldia.

2. En data 15 de juliol de 2015, l'alcalde de l’Ajuntament de Caldes de Montbui va dictar el 

Decret número 000711/2015 d’organització del cartipàs municipal 2015-2019, mitjançant el qual

va resoldre aprovar la modificació del Decret número 000634/2015, a l'apartat quart, e), amb la 

inclusió de l'ordenació de pagaments. 

3. En data 30 de desembre de 2015, el Sr. Jordi Solé i Ferrando, alcalde de l’Ajuntament de 

Caldes de Montbui, ha dictat el Decret número 000982/2015 d’organització del cartipàs 

municipal 2015-2019.

4. En data 30 de desembre de 2016, el Sr. Jordi Solé i Ferrando, alcalde de l’Ajuntament de 

Caldes de Montbui, ha dictat el Decret número 000677/2016 d’organització del cartipàs 

municipal 2015-2019, el qual es transcriu íntegrament a continuació:

“DECRET NÚM. 000677/2016

Identificació de l’expedient

Expedient número G1215-2015-000002 de Serveis Generals, d’organització del cartipàs 

municipal 2015-2019.

Antecedents i Fonaments de dret

1. En data 15 de juny de 2015 l'Alcalde president va dictar el decret número 000634/2015, 

mitjançant el qual es resolia entre d'altres la delegació expressa a favor de la Junta de Govern 

Local, de les següents atribucions:
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- Les contractacions d'obres, de subministraments, de serveis, de gestió de serveis 

públics, els contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu 

import no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol 

cas, la quantia de sis milions d'euros (6.000.000 euros), incloses les de caràcter 

plurianual quan la seva durada no sigui superior als quatre anys, sempre que l'import 

acumulat de totes les seves  anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als 

recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.

- La disposició de despeses en aquells assumptes en què sigui competent per a la 

contractació, d’acord amb l’apartat a) anterior, i de conformitat amb les Bases 

d’execució del pressupost.

- (...)

- (...)

- L'aprovació de factures i certificacions d’obres.

(...)

2. Mitjançant decret d'alcaldia número 000711/2015 es va també incloure l'ordenació del 

pagament, afegint-se per tant a l'apartat e) l'aprovació de factures, certificacions d'obres i 

l'ordenació de pagaments.

3. Mitjançant decret d'alcaldia número 000982/2015 es va deixar sense efectes la delegació de 

competències, des del dia 30 de desembre de 2015 i fins al dia 31 de desembre de 2015, 

aquest inclòs, que es va efectuar a favor de la Junta de Govern Local, mitjançant els Decrets 

d'alcaldia números 000634/2015 i 000711/2015.

4. L'article 9.1 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic estableix 

que els òrgans de les diferents administracions públiques podran delegar l'exercici de les 

competències que tinguin atribuïdes en altres òrgans de la mateixa Administració, encara que 

no siguin jeràrquicament dependents.

La referenciada delegació és revocable en qualsevol moment per l'òrgan que l'hagi conferit.

5. Es considera necessari per aquesta Alcaldia deixar sense efectes la delegació de 

competències a favor de la Junta de Govern Local,  des del dia 30 de desembre de 2016 i fins 

al dia 31 de desembre de 2016, aquest inclòs, pel que fa a les següents competències:
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"

1 Les contractacions d'obres, de subministraments, de serveis, de gestió de serveis públics, 

els contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu import no superi

el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis 

milions d'euros (6.000.000 euros), incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada 

no sigui superior als quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les seves  

anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost 

del primer exercici, ni la quantia assenyalada.

2 La disposició de despeses en aquells assumptes en què sigui competent per a la 

contractació, d’acord amb l’apartat a) anterior, i de conformitat amb les Bases d’execució 

del pressupost.

3 (...)

4 (...)

5 L'aprovació de factures, certificacions d’obres i l’ordenació de pagaments.

(...) "

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

RESOLC: 

Primer. Deixar sense efectes la delegació de competències, des del dia 30 de desembre de 

2016 i fins al dia 31 de desembre de 2016, aquest inclòs, que es va efectuar a favor de la 

Junta de Govern Local, mitjançant els Decrets d'alcaldia números 000634/2015, 000711/2015 i 

000982/2015, i que són les que a continuació es detallen:

"

a) Les contractacions d'obres, de subministraments, de serveis, de gestió de serveis 

públics, els contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu import 

no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la 

quantia de sis milions d'euros (6.000.000 euros), incloses les de caràcter plurianual quan la 

seva durada no sigui superior als quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les 

seves  anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del 

pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.

b) La disposició de despeses en aquells assumptes en què sigui competent per a la 

contractació, d’acord amb l’apartat a) anterior, i de conformitat amb les Bases d’execució 

del pressupost.
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c) (...)

d) (...)

e) L'aprovació de factures, certificacions d’obres i l’ordenació de pagaments.

(...)  "

Segon. Delegar a favor de la Junta de Govern Local, a partir del dia 1 de gener de 2017, les 

següents competències:

"

a) Les contractacions d'obres, de subministraments, de serveis, de gestió de serveis 

públics, els contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu import 

no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la 

quantia de sis milions d'euros (6.000.000 euros), incloses les de caràcter plurianual quan la 

seva durada no sigui superior als quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les 

seves  anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del 

pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.

b) La disposició de despeses en aquells assumptes en què sigui competent per a la 

contractació, d’acord amb l’apartat a) anterior, i de conformitat amb les Bases d’execució 

del pressupost.

c) (...)

d) (...)

e) L'aprovació de factures, certificacions d’obres i l’ordenació de pagaments.

(...)  "

Tercer. Publicar aquest Decret al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Quart. Acordar l’acceptació de les delegacions de competències de l’Alcaldia atribuïdes a favor 

de la Junta de Govern Local a partir del dia 1 de gener de 2017, mitjançant aquest Decret, en la

propera sessió de Junta de Govern Local.

Cinquè. Donar compte d’aquest Decret a la propera sessió plenària.“

5. La Junta de Govern Local, en sessió de data 13 de gener de 2017, va acceptar les 

delegacions de competències de l'Alcaldia atribuïdes a favor de la Junta de Govern Local, 

mitjançant l'esmentat Decret d’alcaldia número 000677/2016, amb efectes del dia 1 de gener de

2017, a la Junta de Govern Local, pel que fa a les contractacions d'obres, de subministraments,
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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.

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

Fonaments de dret

- L’article 21.1.k) de la Llei 2/2003, Reguladora de les Bases de Règim Local, disposa que 

l’alcalde pot ostentar l’atribució de l’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa

de l’Ajuntament en les matèries de la seva competència, fins i tot quan les hagués delegat a un 

altre òrgan i, en cas d’urgència, en matèries de la competència del Ple, en aquest supòsit 

donant-ne compte a la primera sessió plenària que celebri per a la seva ratificació.

- Els Articles 53.1.o) i 53.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text 

Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (DOGC núm. 3887, de 20/05/2003).

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament dóna compte:

Únic. Donar compte del Decret d’Alcaldia número 000677/2016, dictat en data 30 de desembre 

de 2016, d'organització del cartipàs municipal 2015-2019, relatiu a la competència atribuïda per

delegació, a partir del dia 1 de gener de 2017, a la Junta de Govern Local, 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. 

12. CONEIXEMENT DE COMUNICACIONS OFICIALS I CONEIXEMENT DE DECRETS 

D'ALCALDIA.

Des del número 636, de data 5 de desembre de 2016, fins a l'últim número de data 31 de 

desembre de 2016.

Des del número 1, de data 2 de gener de 2017, fins al número 12, de data 17 de gener de 

2017.
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13. MOCIÓ

MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D'ERC, SOM CALDES, CIU, PSC, I 

UPC AL PLE DE L'AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI DE SUPORT A LA 

CAMPANYA CASA NOSTRA ÉS CASA VOSTRA, EXPEDIENT NÚM. AA002-2017-000002 

D'ALCALDIA.

L’alcalde llegeix literalment la moció.

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Bé, com sempre que fem posicionament sobre mocions, ho començarem fent de major a 

menor representació, per Esquerra Republicana ho faré jo mateix.

Nosaltres varem ser un dels primers ajuntaments quan la crisi dels refugiats va començar a 

agafar dimensions dramàtiques, fa un any i mig, manifestant la voluntat de l'Ajuntament i del 

municipi d'acollir a persones refugiades. El nostre País mostra la seva vocació d'acollida i de 

solidaritat un cop més a través de la campanya Casa Nostra és Casa Vostra, a través també de

les moltes mostres de la societat civil de voler fer la seva aportació per tal de canviar la situació 

de les persones migrades i refugiades, d'obrir les portes dels nostres municipis, del nostre País,

i de canviar també aquestes polítiques que hi ha a Europa, de la Unió Europea, basades sobre 

tot en reforçar les fronteres en comptes de permetre l'entrada en condicions segures i la vida 

digne un cop estan aquí, de les persones refugiades. 

Per tant, evidentment ens sumem a aquesta campanya Casa Nostra és Casa Vostra. També 

recordar que el govern, el nostre govern de Catalunya ha manifestat la seva voluntat i està en 

condicions d'acollir en el nostre País 4.500 persones refugiades en un curt termini. El problema 

és que aquestes persones no estan arribant en els nombres que haurien d'arribar, entre d'altres

coses, perquè l'Estat Espanyol no té cap mena d'interès en que el contingent de persones que 

s'havia compromès a acollir arribin de manera ràpida. 

Malgrat això, nosaltres manifestem la nostra voluntat que Caldes sigui un municipi on les 

persones refugiades, i en general les persones migrants s'hi puguin trobar a casa seva i per 

tant hi puguin desenvolupar una vida digne.

Passo la paraula al següent grup, seria Som Caldes.»

Pren la paraula la senyora Redondo:

«Bé, bona nit, des de Som Caldes, i després de parlar i reflexionar amb els companys que han 

estat a Grècia amb la comunitat Eko a Idomeni, valorem que la campanya està construïda amb 

bona intenció i per ser políticament correcte, però sense uns compromisos clars, serà 
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inoperant. La majoria d'ajuntaments han penjat banderes als balcons, s'han manifestat ciutat 

d'acollida, s'han adherit a la campanya, han signat manifestos, etc., però això són accions 

simbòliques que no han afectat ni directa, ni indirectament a les persones que cerquen refugi i 

que es troben estancades a Grècia o que ja són a casa nostra. Per tot això, tot i adherir-nos i 

votar a favor d'aquesta moció, creiem que cal treballar per ampliar els acords de la moció en els

següents termes: 

Primer, remarcar la necessitat d'un espai de desobediència que pugui acollir actuacions 

individuals i col·lectives que no criminalitzin l'ajuda que intenta arribar a Europa,.

Tot el nostre suport a la Bego, al Miquel i la Laura que van ser detingudes i pròximament seran 

jutjades per la seva solidaritat.

Segon, cal generar un espai presencial i online preparat per qualsevol persona que arribi al 

nostre municipi, ja sigui de forma legal o il·legal, fins i tot si no poden ser burocràticament 

reconegudes com a persones refugiades.

Tercer, des dels municipis i des de la Generalitat cal un equip d'advocats i d'experts en Drets 

Humans i Dret internacional humanitari, per fer enviaments oficials de delegacions Catalanes 

com observadores davant la constant vulneració de Drets en territori Grec.

Quart, cal un compromís real de l'Ajuntament, els regidors i els tècnics de cara a la formació 

necessària per acollir, cal que tot el personal conegui el procés d'acollida i valorar de forma 

clara què pot aportar al nostre municipi.

Cinquè, i seguint amb l'anterior, valorar la partida pressupostària que es pugui destinar a 

l'acollida de persones refugiades, així com contactar amb la Creu Roja pels possibles 

habitatges d'acollida al nostra municipi, en el procés d'adaptació de sis mesos, i en la seva 

posterior reubicació.

Entre totes cal lluitar i treballar per estar a l'alçada de la situació i dignificar la vida de les 

persones refugiades.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, ara és el torn del Partit Demòcrata.»

Pren la paraula el senyor Coral:

«Gràcies, bé, en primer lloc dir que des del nostre grup podríem signar molts de les premisses i

dels acords que des del grup de Som Caldes ara també s'afegien.

Pel que fa a la moció evidentment, un sí rotund, un sí rotund a a formar part com a Calderins 

d'aquesta campanya de Casa Nostra és Casa Vostra. 

La primera línia de la moció diu que és una crisi humanitària, la veritat és que que és en tota 

regla una crisi humanitària i segurament de les més importants de l'història, de les més tristes, 
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al menys els números així ho diuen, i la veritat que la passivitat que hi ha hagut, tant des de les 

institucions Europees com Espanyoles, doncs la seva passivitat ens ha portat a aquesta 

situació, que no s'han complert molts dels compromisos, de fet cap, i per tant ens toca des del 

món local, des de la ciutadania, des dels moviments socials organitzar-se, organitzar-nos, i fer 

tota la pressió social i política per poder reclamar que es posin en marxa polítiques d'acollida 

reals.

I això és una mica el que estem fent avui aquí, aquest petit granet de sorra que com a municipi 

ens afegim a aquesta campanya, gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, ara és el torn del Partit dels Socialistes.»

Pren la paraula la senyora Millán:

«Bé, nosaltres en tot cas, a part d'adherir-nos, considerem que la situació en el nostre País de 

cara al compromís que tenim no només amb la Unió Europea, sinó amb la Humanitat, el fet de 

que ens vam comprometre a rebre més de 17.000 persones, no s'ha atès ni a un 7% d'elles.

La primera vegada que van arribar, hi havia més gent del govern esperant que persones 

refugiades arribant al País, i crec que generalitzem si parlem de l'Estat Espanyol quan volem 

parlar del govern de l'Estat Espanyol, perquè el que ha quedat clar és que la ciutadania el que 

vol fer és acollir, i no podem generalitzar, sí que és veritat que tenim municipis amb partides, 

amb infraestructures, tenim les entitats socials especialitzades en qüestió de refugiats i 

refugiades amb totes les eines preparades esperant aquesta gent, no? Des del nostre Partit 

doncs en l'àmbit Català, Estatal i Europeu hem sigut part dels impulsors d'aquestes 

reclamacions que ja s'estan incomplint els acords signats, volem que en forma d'urgència 

s'acullin a les més de 17.000 persones que falten per arribar al nostre Estat.

No ens oblidem que no només estem parlant de Drets Humans, sinó de la dignitat de la 

Humanitat i de la vida de les persones que ara mateix estan patín una onada de fred que aquí 

mobilitzem milers de sacs de sal i milers de coses i allà la gent està dormint en tendes de 

campanya i morin de fred, no?   

Per altra banda ens agradaria que aprofitéssim i que tot aquest moviment ciutadà a part de 

treure'ns als carrers i de donar bones intencions, doncs en el nostre cas ho hem fet ja de 

primera ma, doncs que a el millor també estudiem bones pràctiques municipals que s'han fet en

altres municipis, en altres estats on realment l'acollida de refugiats és una situació que s'està 

realitzant d'una forma factible, i on estat arribant centenars de milers de persones, i poguéssim 

mirar bones pràctiques perquè el dia que arribin doncs veure com podem fer aquesta acollida 

44



molt més lleugera per aquesta gent que de cop es troba en un país lluny del seu per un motiu 

tant dur com és la guerra, no? 

I doncs reclamar un cop més les idees segures, animar a la gent a participar el 18 de febrer, i a 

reclamar que aquesta gent pugui arribar a les nostres viles.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, Units per Caldes.»

Pren la paraula el senyor Martínez:

«Per part nostre, evidentment, hem recolzat la moció perquè és l'obligació ètica recolzar-la, i en

general tot està dit, per part dels altres grups municipals, no m'estendré, que a vegades el fet 

de presentar mocions i recolzar mocions dóna la sensació que ens estem, que ho fem una mica

de cara a la política correcte, i en aquest cas és un fet extremadament greu, no? Que solament,

que sempre hi ha una notícia en els diaris però solament quan es troben un nen mort a la platja 

és quan la gent a vegades es mobilitza. Està molt bé doncs que des de l'Ajuntament el grups 

municipals que recolzem la moció, doncs ho segueixin fent. 

Em sento una mica malament personalment perquè a vegades dóna la sensació de que són 

paraules fetes perquè agradi políticament i m'agradaria, com deien els companys de Som 

Caldes, que hi hagués una acció molt més pràctica que no solament es quedés en una moció, 

moltes gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, per el Partit Popular.»

Pren la paraula la senyora Romano:

«Gràcies senyor Alcalde, bé, nosaltres evidentment subscriuríem tot el que diuen els nostres 

companys d'altres partits, és una qüestió d'humanitat. Tots veiem la televisió, les notícies i 

llegim els diaris i crec que tots plegats, tots els Europeus principalment ens hauríem 

d'avergonyir del que està passant, no? Però bé, dit això, nosaltres aquesta moció, el que vostès

em presenten és un suport a la campanya Casa Nostra Casa Vostra, per tant nosaltres volem 

deixar molt clar que nosaltres podríem votar a favor de la moció, entenem que des dels 

municipis i des dels ajuntaments es poden fer moltes accions, i ho estan fent en altres 

ajuntaments, però bé, el que fa al que aprovem en aquesta moció que és la campanya Casa 

Nostra és Casa Vostra, nosaltres tindríem un parell de raons per la qual no podem votar a favor,

el manifest d'aquesta campanya i és que estableix una distinció entre Catalans i persones de la

resta de l'Estat que viuen a Catalunya i això no ho podem acceptar, perquè el manifest 
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d'aquesta campanya llença acusacions gravíssimes contra tots els governs Europeus i també el

govern Espanyol del Partit Popular, de la violació dels Drets Internacionals i dels Drets Humans.

I això és una fal·làcia. 

Dit això, com poden comprendre nosaltres no podem votar coses que no són reals, però un cop

sentit les intervencions d'alguns companys, m'agradaria saber, que ja que el Partit Popular i el 

govern Espanyol no està fent absolutament res per aquesta gent, m'agradaria saber què està 

fent la Generalitat de Catalunya? Quants n'hem recollit de 4.500 que van dir que tindríem? El 

curt termini que ha dit el senyor Alcalde, quan serà aquest curt termini? Perquè és molt fàcil 

criticar Europa i criticar Espanya i actualment a Catalunya crec que s'han recollit 40 refugiats. 

Crec, no estic segura.

Per tant, seguint una mica el que deia el senyor Boluda, és molt maco fer polítiques de cara a la

galeria, fer mocions molt maques, aprovar mocions, però que moltes vegades aquestes 

mocions no arriben en lloc, hem de ser realistes.

Hi ha municipis que estan fent coses pels refugiats, pels immigrants, el nostre Alcalde, el nostre

Ajuntament sempre es posa al costat dels refugiats i estan indignadíssims. Jjo pregunto què ha 

fet l'Ajuntament de Caldes a dia d'avui? Absolutament res i l'únic que fan amb aquestes 

mocions és aprofitar que Catalunya, que els Catalans, que la independència, i amb això tapen 

totes les cortines de la Generalitat de Catalunya que tampoc està fent res pels refugiats. Això 

és la realitat, per tant el nostre vot serà en contra, gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Bé, tothom sap que les competències d'asil i de refugi són dels estats membres de la Unió 

Europea, i Catalunya encara no ho és, ho serem aviat, i per tant els 4.500 i més els rebrem 

amb molta bona voluntat i a més a més, contribuirem a canviar aquesta Europa que mira cap a 

un altre costat quan hi ha 5.000 cadàvers al Mediterrani.

Passem a la votació  de la moció.» 

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per  majoria absoluta dels presents [16 vots 

favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); SOM CALDES (2);  CiU (2); del 

PSC (2); UP CALDES (1) i 1 vot en contra del PPC (1)], ACORDA aprovar la moció, essent 

aquesta la següent:          

«Des de l’estiu de 2015 Europa assisteix a una greu crisi humanitària com a conseqüència del 

desplaçament forçat de centenars de milers de persones que escapen de l’horror de la guerra, 

esperant una nova vida digna. 

46



Des del primer moment, la immensa majoria d’ens locals catalans han mostrat la seva 

predisposició a acollir persones refugiades, malgrat no disposar de les competències d’asil, i 

han dedicat recursos per ajudar-les mitjançant la campanya d’emergència del Fons Català de 

Cooperació al Desenvolupament per ajudar a les persones que cerquen refugi a Europa, i 

sensibilitzar sobre la situació en que viuen i les causes que han provocat la seva fugida. 

Mentre això passava, la majoria dels governs europeus i les institucions internacionals i de la 

Unió Europea han incomplert els acords signats sobre refugi i asil, mentre la societat civil 

catalana reaccionava mostrant la seva solidaritat activa, tot mobilitzant-se a l’hora de demanar 

a les institucions competents que obrissin vies segures per poder acollir persones refugiades. 

En aquest sentit, ha sorgit a Catalunya la campanya unitària Casa Nostra És Casa Vostra, 

conformada per milers de persones a títol individual, col·lectius i moviments socials, ONG i 

empreses del sector cultural, amb l’objectiu de denunciar la situació que viuen les persones 

refugiades i migrants, aconseguir la sensibilització i mobilització de la ciutadania i demanar 

polítiques d’acollida reals i efectives a les institucions, sota el lema “volem acollir”.

Les entitats municipalistes catalanes han rebut la petició de la campanya Casa Nostra És Casa 

Vostra de fer tot el possible perquè el món local mantingui i reforci el seu compromís actiu 

ajudant les persones que necessiten protecció internacional, i es sumi a la seva iniciativa. 

Per tot això, els grups municipals d’ERC, de SOM CALDES, de CiU, del PSC i d’UPCaldes 

proposa al Ple de l’Ajuntament de Caldes de Montbui,  l'adopció dels següents acords:

Declarar Caldes de Montbui municipi adherit a la campanya Casa Nostra És Casa Vostra.

• Sumar-se a la campanya de suport a l’acollida de població refugiada en trànsit a 

Europa víctima dels conflictes armats a l’àrea mediterrània del Fons Català de 

Cooperació al Desenvolupament.

• Convocar a la ciutadania a mobilitzar-se assistint a la convocatòria de manifestació de 

la campanya Casa Nostra És Casa Vostra que es celebrarà a Barcelona el proper 18 

de febrer.

• Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la 

Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la 

Campanya Casa Nostra És Casa Vostra, així com a les entitats socials del municipi (o 

ens local supramunicipal si és el cas)..»
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14. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Hi ha dues peticions, comencem ara per la senyora Millán.»

Pren la paraula la senyora Millan:

«En el nostre cas teníem la intenció de presentar una moció per urgència, però donat que no 

s'anava a aprovar la urgència, ja que considerem que l'equip de govern ja vau estar a favor del 

tancament de les urgències nocturnes, doncs no entendria la urgència, però la petició anava 

especialment als partits d'Esquerra Republicana i el Partit Demòcrata, pel fet que donada la 

crisi de grip i la situació que s'està visquen actualment mèdicament. Jo crec que tothom ha 

passat per la grip o sinó té algú al voltant, doncs la petició era que, s'està aprovant en altres 

municipis, o sigui que no és tampoc una cosa que ens haguem inventat ara a l'arribar, però és 

el fet de demanar que al menys durant els mesos d'hivern els CAPS de les urgències nocturnes

de centres bàsics de salut estiguin obertes, donada la crisi, per evitar la saturació als hospitals 

comarcals ja que només en tenim tres, el de Sant Celoni, Granollers i Mollet, i evitar fets com, 

per la falta d'arribada d'una ambulància, la mort d'una criatura. 

Aleshores, la petició és aquesta, no? En casos de crisis o epidèmies que es puguin reobrir els 

CAPS encara que sigui només d'una forma temporal, i el prec era una mica que el govern es 

pogués posicionar en favor d'aquesta sol·licitud. Ja que entenem que no s'està a favor de la 

reobertura total, que seria la nostra intenció, doncs al menys, que es pugui fer de forma 

temporal en situacions d'urgència.

Per un altre cantó, sí que es va retirar una moció que es parlava sobre la marxa de la pagesia 

que es farà aquest cap de setmana, i doncs una mica en suport a la població que tinguem que 

es dediqui al primer sector en el nostre municipi, en major o menor quantitat, volíem donar 

suport a aquesta marxa de forma pública i davant dels veïns i veïnes.

I per un altre costat, seria, el formalisme seria felicitar a l'Alcalde pel seu nou càrrec com a 

Eurodiputat, però lamentem no tenir que fer-ho, perquè des del nostre parer tindrem com a 

Eurodiputat és no tindre'l com a Alcalde durant aquest temps, que està dedicant a Brussel·les, 

que això no treu que vostè estigui fent una bona feina, però creiem que estar fent una bona 

feina a Brussel·les, és temps que l'estem perdent aquí, no? I aleshores un cop més volem 

mostrar aquesta incertesa davant de la falta de la presència de l'alcalde al municipi.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

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

«Moltes gràcies, simplement dos temes; ens trobem que de les Comissions Informatives entre 

assumptes, surten assumptes, i és una mica caòtic, no? Sobretot últimament la situació 

aquesta s'ha accentuat una miqueta, no hi veig problema especial, però ens agradaria que fos 

una mica més estable o que es tractéssim més els temes que entren a la comissió, que 

després es porten que no es treguin, que molts temes que s'entren per urgència, doncs que fos

una mica més estable aquest tema ens agradaria.

I per un altre costat, alguns veïns ens han comentat que s'estant posant càmeres a les 

entrades de les urbanitzacions? M'imagino que és per un tema de, no se si és cert, algun veí ho

ha comentat, jo no ho he vist personalment, però sí que és per tema de vigilància i tema de 

seguretat? Si és així, està bé, perquè la veritat és que estàvem patint uns greus problemes 

d'inseguretat a les urbanitzacions, i si es fa a totes? o solament a algunes? És aquesta la 

pregunta, gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, pel que fa a la pregunta sobre, o la proposta sobre grip i urgències, passo la paraula 

a la regidora Pilar Aznar.»

Pren la paraula la senyora Aznar:

«Hola, tenim una relació amb el CAP estreta, de reunir-nos amb una certa periodicitat, hi ha un 

protocol també establert entre el CAP i nosaltres, que qualsevol incidència en matèria de salut 

pública se'ns comunicarà immediatament, hi ha molt bona relació, fem un bon seguiment, i el 

que sí que puc dir és això per tranquil·litzar la població de Caldes, que a Caldes no hi ha casos,

hi ha algun cas de grip molt aïllat, però que no estem en fase d'epidèmia, ni molt menys, i que 

les urgències de moment no han augmentat en número, sinó que es mantenen estables.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, pel que fa a la felicitació per la meva nova responsabilitat, moltes gràcies, no es 

preocupin, incertesa cap, perquè si jo físicament no estic aquí, no vol dir que no hi hagi alcalde,

hi ha alcalde accidental sobre el terreny i jo encara que estigui a 1.300 quilometres d'aquí, 

continuo supervisant, més faltaria, l'obra de govern i continuo fent d'Alcalde també, tant des de 

la distància com quan estic aquí, que és aproximadament la meitat dels dies de la setmana. I 

també recorda que això, aquesta situació no és nova en el sentit de que ja fa anys que combino

la responsabilitat de l'Alcaldia amb altres responsabilitats i crec que ni l'Ajuntament ni el Poble 

se n'han ressentit, al contrari.
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Pel que fa a la pregunta sobre les càmeres, són càmeres de  vídeo vigilància, efectivament, per

una qüestió de seguretat, de reforçar la seguretat de les urbanitzacions, varem començar per 

Can Valls, i s'han mostrat efectives, sobretot com dissuasió de possibles actes delictius, i ara ho

estem ampliant a Els Saulons, Font dels Enamorats i El Farell amb la idea d'acabar tenint totes 

les urbanitzacions amb càmeres a les entrades i les sortides. Evidentment són càmeres 

absolutament legalitzades, que ajuden als cossos de policia, és a dir, hi ha un efecte preventiu, 

com deia, però també quan malauradament es comet un delicte, ens poden ajudar de manera 

molt significativa les investigacions posteriors.

Crec que pel que feia a les preguntes més directes han quedat contestades, per tant si no n'hi 

ha més? Tanquem el Ple aquí.»           

L’alcalde aixeca la sessió a les 20 hores i 47 minuts, de la qual cosa, com  a secretària gral., 

estenc aquesta acta.

La secretària gral.  Vist i plau

L’alcalde

Maria Remei Sala Leal         Jordi Solé i Ferrando
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