
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió

Núm.:  8 / 2017

Caràcter: Ordinari 

Data: 29 de juny de 2017

Horari: 20’18 hores 

Lloc: Sala de Plens

Assistents

Jordi Solé i Ferrando, alcalde

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 

No Assistents

Núria Carné i Navarro, regidora
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Secretari

Maria Remei Sala Leal, secretària gral.

Interventora

Gemma Riera Termes, interventora

L’alcalde obre la sessió:

«comencem el Ple ordinari, corresponent al mes de juny, disculpeu el retard en què comencem,

excusar també l'absència de la regidora Núria Carné per motius laborals, i exposar un parell de

canvis a l'ordre del  dia: retiraríem el punt número 10 per a un millor estudi,  i  proposem la

introducció per urgència d'un nou punt que és l'aprovació del Pla de seguretat i salut de les

obres de l'aparcament de Raval Canyelles i la nova plaça del Sindicat.»

0. Modificacions respecte a l'ordre del dia.

0.1 Retirar de l'ordre del dia, per a un millor estudi, el punt següent:

- Desestimar les al·legacions relatives a l'aprovació inicial de la modificació puntual del 

Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal d'espais lliures i equipaments de l'entorn de 

l'Església al terme municipal de Caldes de Montbui i aprovar provisional la modificació 

puntual del Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal d'espais lliures i equipaments de 

l'entorn de l'Església al terme municipal de Caldes de Montbui, expedient núm. 239/2017.

0.2 Incorporar d’urgència un punt i que es voti la urgència per incorporar-lo a l’ordre del dia 

d’aquesta sessió, essent aquest el següent:

- Aprovar el Pla de seguretat i salut de l'obra “Aparcament a les Hortes de Baix i 

urbanització de la plaça del Sindicat. Fase I”, presentat per ACSA OBRAS E 

INFRAESTRUCTURAS SAU, expedient núm. 481/2017.

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta dels presents  [10 vots favorables

dels membres dels grups municipals d’ERC (8) i  CiU (2); 5 abstencions de SOM CALDES (2); 

del PSC (2) i d'UP CALDES (1) i 1 vot en contra del PPC (1)], ACORDA incorporar el punt a 

l’ordre del dia de la sessió.
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Ordre del dia

1. Aprovar els esborranys de les actes següents:

1.1 Acta de la sessió plenària extraordinària anterior de data 22 de maig de 2017.

1.2 Acta de la sessió plenària ordinària anterior de data 25 de maig de 2017.

2. Acordar la dissolució de l'Entitat Col·laboradora de conservació de la urbanització “El 

Farell”, expedient núm. 502/2017 de Serveis Generals.

3. Acordar nomenar un espai a Caldes de Montbui que porti el nom de Saint-Paul-lès-

Dax, segons la petició de l'Associació d'Amics d'Europa, expedient número 3113/2017 de

Serveis Generals.

4. Aprovar definitivament el Plec de clàusules d'explotació del servei  públic municipal 

Complex Esportiu Les Cremades, aprovar el plec de clàusules administratives 

particulars i el plec de prescripcions tècniques particulars per a la contractació de la 

concessió administrativa de la gestió indirecta del Complex Esportiu de Les Cremades, 

expedient núm. 648/2016 de Serveis Generals.

5. Aprovar la modificació de crèdits núm. 15/2017, mitjançant crèdits extraordinaris, 

expedient núm. 3264/2017.

6. Aprovar la modificació de crèdits núm. 16/2017, mitjançant suplements de  crèdits, 

expedient núm. 3267/2017.

7. Aprovar la modificació de crèdits núm. 17/2017, mitjançant suplements de crèdits, 

expedient núm. 3888/2017.

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

de redactar el text de la memòria per a l'establiment del servei de neteja viària de Caldes 

de Montbui per l'incompliment dels terminis previstos per a la redacció de la memòria, i 

designar una nova comissió d'estudi, expedient 576/2017 (TC701-2017-000001).

9. Aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança municipal de control i tinença 

d'animals, expedient TS101-2016-000002 (3488/2016). 
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10. Desestimar les al·legacions relatives a l'aprovació inicial de la modificació puntual 

del Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal d'espais lliures i equipaments de l'entorn de 

l'Església al terme municipal de Caldes de Montbui i aprovar provisional la modificació 

puntual del Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal d'espais lliures i equipaments de 

l'entorn de l'Església al terme municipal de Caldes de Montbui, expedient núm. 239/2017.

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

12. Mocions d'urgència

Moció que presenta el grup municipal del PSC per prendre les mesures per evitar la 

utilització directe o indirecte d’empreses multiserveis a l’administració pública, 

expedient núm. 2993/2017.

13. Precs, preguntes i interpel·lacions

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1. APROVAR ELS ESBORRANYS DE LES ACTES SEGÜENTS:

1.1 ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA ANTERIOR DE DATA 22 DE MAIG 

DE 2017.

El Ple, per unanimitat dels presents [16 vots favorables dels membres dels grups municipals 

d’ERC (8); de SOM CALDES (2);  de CiU (2); del PSC (2); d'UP CALDES (1) i del PPC (1)], 

aprova l’esborrany de l’acta de la sessió del dia 22 de maig de 2017.

1.2 ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA ANTERIOR DE DATA 25 DE MAIG DE 

2017.

El Ple, per unanimitat dels presents [16 vots favorables dels membres dels grups municipals 

d’ERC (8); de SOM CALDES (2);  de CiU (2); del PSC (2); d'UP CALDES (1) i del PPC (1)], 

aprova l’esborrany de l’acta de la sessió del dia 25 de maig de 2017.
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2. ACORDAR LA DISSOLUCIÓ DE L'ENTITAT COL·LABORADORA DE CONSERVACIÓ DE 

LA URBANITZACIÓ “EL FARELL”, EXPEDIENT NÚM. 502/2017 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 majoria absoluta dels presents [14 vots 

favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (8); de SOM CALDES (2); del PSC (2); 

d'UP CALDES (1) i del PPC (1) i  2 abstenció de CiU (2)], 

            

          ACORDA:   

Identificació de l'expedient

Expedient 502/2017 de serveis Generals, relatiu a la dissolució i liquidació de l'Entitat 

Urbanístic Col·laboradora de Conservació de la Urbanització El Farell.

Antecedents 

1. L'entitat de Conservació de la urbanització El Farell, va ser constituïda mitjançant escriptura 

pública autoritzada pel Notari de Caldes de Montbui, senyor Joaquim Albi García, en data 29 

d'abril de 1988, constitució que va ser aprovada per l'Ajuntament de Caldes de Montbui, en 

virtut de l'acord plenari adoptat en la sessió de 28 de juliol de 1988, i inscrita en el Registre 

d'Entitats Col·laboradores, segons acord de data 21 de desembre del mateix any.

L'article III dels estatuts de l'entitat interessada, estableix que: «Tiene como fin, de acuerdo con

la legislación en vigor, todas las actividades necesarias para la conservción de las obras 

ejecutadas en la Urbanización, prestar los servicios que no preste el Ayuntamiento o Sociedad 

Promotora y podrá realizar las obres prescritas por el planeamiento para completar la 

Urbanitzación bien por disposiciones o normas en vigor o que sean debidamente promulgadas 

o aprobadas en un futuro.» 

2. La durada de l'entitat és per temps indefinit (article VII), i que la seva dissolució serà «por 

haber cumplido sus fines, por decisión de la Administración, por sentencia judicial o por la 

imposibilidad de realizar sus fines por causa de fuerza mayor.» (article XXIV)
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3. La Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, en sessió de 18 de juny de 2009, va 

adoptar, entre altres, l'acord d'aprovació definitiva del Pla d'ordenació urbanística municipal al 

terme de Caldes de Montbui, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en data 17 

de juliol de 2009 (número 5423).

4. La urbanització d'El Farell de Caldes de Montbui des d'un punt de vista de planejament està 

dividida en dos àmbits ben diferenciats, en sòl no urbanitzable i en sòl urbà. 

5. El sòl no urbanitzable comprèn aquelles àrees del territori municipal caracteritzades, pel seu 

interès agrari, forestal, ecològic o paisatgístic on el present Pla General no permet processos 

d'urbanització de caràcter urbà, per tal de potenciar la continuïtat i millora de les condicions 

naturals d'aquests sòls, els seus valors mediambientals i la seva funció d'espais oberts a 

l'entorn de la ciutat. Per tant, per la seva classificació, no està dins de l'àmbit de l'Entitat de 

Conservació per no ser objecte de cap tipus d'obres d'urbanització ni de conservació de les 

obres que s'hagin pogut executar. Amb la quan cosa en aquest àmbit la existència i vigència 

d'una entitat de conservació és del tot innecessària i legalment no es pot contemplar. 

6. La qualificació i classificació com a sòl no urbanitzable de l'àmbit d'actuació «Paratge El 

Farell», està regulada a l'article 338 del POUM (fitxa 73 de les normes annex B) (s'adjunten 

com a documents números 1 i 2).

7.El sòl urbà està compost per tots aquells terrenys que han estat sotmesos al procés 

d’integració al teixit urbà i disposen dels serveis urbanístics bàsics (xarxa viaria, abastament 

d’aigua, sanejament i subministrament d’energia elèctrica). També tenen la consideració de sòl 

urbà els terrenys que estan compresos en àrees consolidades per l’edificació al menys en dues

terceres parts de la seva superfície edificable, i, finalment, seran urbans aquells terrenys que 

mitjançant el procés d’execució urbanística arriben a assolir la condició de sòl urbà.

8. La qualificació i classificació com a sòl urbà de l'àmbit d'actuació està determinada en el 

POUM segons plànol que s'adjunta (document número 3 / 5-G2).

9. La urbanització El Farell es pot qualificar com a sòl urbà consolidat, és a dir, són terrenys que

tenen la condició de solar apte per l'edificació i compta amb els serveis urbanístics (xarxa 

viaria, abastament d’aigua, sanejament i subministrament d’energia elèctrica), tenen 

assenyalades alienacions i rasants i només manca completar la urbanització. 
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10. S'ha de fer menció que, des de la creació de l'entitat urbanística col·laboradora, no s'ha 

redactat ni aprovat cap projecte d'obres, ni s'han executat obres d'urbanització. 

11. Els serveis tècnics i jurídics de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, van emetre un informe 

de data 4 de juliol de 2016, on es va concloure que: 

"Primer. Requerir al President de l'Entitat Col·laboradora de conservació de la 

urbanització “El Farell”, perquè abans del dia 31 de desembre de 2016 procedeixi 

a portar a terme els tràmits legals necessaris per tal d'assolir a la dissolució i 

liquidació de la entitat interessada.

Segon. Notificar aquest acord al President de l'Entitat Col·laboradora de 

conservació de la urbanització “El Farell” i al departament de Territori de 

l'Ajuntament de Caldes de Montbui."

12. L'esmentat requeriment, i indicat al punt anterior, es va notificar al senyor Félix Argudo 

Gavilán, en data 15 de setembre de 2016, en la seva qualitat de membre de la Junta de l'Entitat

de Conservació "El Farell", 

13. El senyor Jordi Rubio Ramos, en la seva condició de President de l'Entitat Urbanística 

Col·laboradora de Conservació "El Farell", va presentar una instància, de data 7 de febrer de 

2017, amb el registre d'entrada E/1191/2017, on sol·licita es procedeixi a fer tots els tràmits 

administratius necessaris per tal de procedir a la cancel·lació de la inscripció de l'Entitat al 

registre d'Entitats Col·laboradores de la Generalitat, segons acord de l'Assemblea General de 

propietaris de data 23 d'octubre de 2016, i que s'acompanya a la mateixa instància. 

14. Arran de la sol·licitud abans esmentada, i en aplicació dels fonaments jurídics que 

s'exposen a continuació, es considera adient procedir a la dissolució de l'Entitat Urbanística 

Col·laboradora de Conservació "El Farell" i, conseqüència, lliurar el corresponent ofici al 

Registre d'Entitats de la Generalitat per tal de procedir a l'oportuna cancel·lació de la inscripció.

Fonaments jurídics

El deure de conservació està regulat en el Reglament de Gestió Urbanística, aprovat pel Reial 

Decret 3288/1978, de 25 d'agost (RGU), en els seus articles 67 a 70, i a l'article 123 de la Llei 
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3/2012, de modificació del text refós de Llei d'urbanisme de Catalunya, aprovat pel decret 

legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.

L'article 25.3 del RGU estableix l'obligatorietat de la constitució d'una Entitat de conservació 

sempre que el deure de conservació recaigui sobre els propietaris del polígon o unitat 

d'actuació o resulti expressament de disposicions legals, essent en aquest casos obligatori pels

propietaris formar part de dita entitat, com aplicació del principi de participació ciutadana en la 

funció de conservació dels béns demanials, tal i com expressa la Sentència del Tribunal 

Suprem de 14 d'abril de 1992, en el sentit que tal participació a l'urbanisme es produeix no 

només a la fase de formació del planejament, si no també a la seva execució i encara després 

de finalitzada aquesta mitjançant la creació de la Juntes de Conservació.

Totes les Entitats Urbanístiques Col·laboradores i, per tant, les Entitats de Conservació, 

constitueixen un mitjà de participació en la gestió urbanística dels interessats en el procés 

urbanístic. Aquestes Entitats són Entitats de Dret Públic que, encara que els seus membres 

siguin particulars, venen establertes per col·laborar amb la finalitat de caràcter purament 

urbanístic, com és el de la gestió de conservació de les obres públiques.

Les facultats que els hi són pròpies vindran referides, tal i com la seva pròpia denominació 

preveu, a l'adopció de mesures precises per la conservació de les obres d'urbanització i el 

manteniment de les dotacions i instal·lacions dels serveis públics en condicions adequades, de 

seguretat i salubritat amb una clara finalitat pública i interès general.

Al funcionament de l'Entitat li serà aplicable, per l'adopció d'acords, el disposat en el seus 

estatuts, aprovats per l'Administració actuant i a falta de regulació expressa, s'haurà d'ajustar a 

les previsions genèriques contingudes en el RGU en el seu article 70.1 que regula la possibilitat

a càrrec de l'Ajuntament utilitzar la via de constrenyiment per exigir el pagament de les quotes 

corresponents.

Per últim, assenyalar que la dissolució de l'Entitat, exhaurida la finalitat i el termini fixat per 

l'obligació, requereix l'acord dels propietaris per majoria qualificada, encara que no és 

imprescindible. El que sí és necessari es l'acord aprovatori de la dissolució per part de 

l'Ajuntament, una vegada acreditat per l'Entitat el compliment de totes les seves obligacions.

Queda clar, doncs, el seu caràcter administratiu, encare que amb personalitat jurídica pròpia, 

subjecte al Dret Públic, doncs l'acte de constitució i aprovació de la seva regulació interna 
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emanen d'un acte administratiu, és a dir, acord d'aprovació de constitució i aprovació dels seus 

estatuts per una acte de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, quedant clar el caràcter tutelar i de

supervisió de l'òrgan municipal.

La jurisprudència aplicable el cas, i que posen de manifest el caràcter administratiu de les 

Entitats Col·laboradores de Conservació, finalitat, objecte, terminis i demés aspectes, són:

1. Sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (RJCA/1998/4018 – 

RJCA/1999/3145 - JUR/2002/148047 – JUR/2004/290116 JUR/2006/67326–RJCA/2008/156 - 

JUR/2009/174969 JUR/2011/260233 – JUR/2012/221066 – JUR/2014/91688). 

2. Sentències del Tribunal Suprem (RJ/1990/1316 – RJ/2005/1853 – RJ/2005/9334).

El tema d'estudi serà, per tant, la necessitat o no de l'Entitat Urbanístic Col·laboradora per la 

Conservació de la urbanització El Farell arran de la qualificació com a sòl no urbanitzable, una 

part, i com a sòl urbà, un altre, de la urbanització.

De la part qualificada com a sòl no urbanitzable, no s'ha de comentar més que allò que s'ha 

exposat en el antecedents, és a dir, per la seva classificació, no està dins de l'àmbit de l'Entitat 

de Conservació per no ser objecte de cap tipus d'obres d'urbanització ni de conservació de les 

obres que s'hagin pogut executar. Amb la quan cosa en aquest àmbit la existència i vigència 

d'una entitat de conservació és del tot innecessària i legalment no es pot contemplar. 

Pel que fa a la part qualificada com a sòl urbà consolidat, segons al POUM, vol dir que les 

cessions estan fetes automàticament, entre ells els vials i serveis, per la qual cosa el 

manteniment dels serveis i les futures obres d'urbanització que es puguis executar es 

finançaran mitjançant contribucions especials. 

Efectivament, el Tribunal Suprem en Sentència de 24 de setembre de 1991, arriba a reconèixer 

que en actuacions anteriors a 1976 (Text refós de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació 

Urbana de 1976), com és en aquest cas, es té per efectuada la cessió de tots el béns (vials, 

zones verdes, dotacions, infraestructures), amb l'aprovació del Pla Parcial i sense la necessitat 

de l'aprovació del Projecte de Reparcel·lació (tal i com s'exigeix avui en dia), tot al marge de 

qualsevol projecte d'obres o de la efectiva execució d'obres.

9



La recepció tàcita de les obres d'urbanització per part de l'administració local, està àmpliament 

contemplada a la nostra Jurisprudència, en el sentit que es produeix quan les obres 

d'urbanització estan en ús i servei a través d'una actitud de tolerància i consentiment de 

l'Administració, i inclús en una actitud activa, concedint llicències d'ocupació que requeriran, 

d'una manera inequívoca l'ús de la urbanització (vials, serveis i infraestructures), i sobre tot 

quan pel propi POUM es considera i qualifica de sòl urbà. 

En aquest sentit, indicar les següents Sentències del Tribunal Suprem:

Sentència del 3 de novembre de 2006: 

«Declara en el QUINTO que ni el Ayuntamiento puede negarse a una recepción de las 

obras ni puede quedar en una situación de absoluta pasividad, conforme a los artículos 2 y

3 de la LS de 1976. En el caso “la propia situación de la Administración revela que viene 

realizando actos, cuyos destinatarios son los titulares de propiedades en las distintas 

urbanizaciones, que dan a entender la recepción tácita de las mismas, en cuanto quedó 

acreditado en periodo probatorio que el Ayuntamiento viene girando el Impuesto de Bienes 

Inmuebles (y antes la Contribución Territorial), otorgando licencia de edificación y de primera 

ocupación, cobrando el Impuesto de Actividades Económicas, es decir, un conjunto de actos 

que revelan esa recepción tácita, o, cuando menos (si esto fuera así), una actitud 

diametralmente contraria al cumplimiento de sus obligaciones urbanísticas de control y 

fiscalización del estado de las urbanizaciones”.

Sentència del 30 d'octubre de 2007: 

«la prestación del servicio de recogida de basura, la exigencia de tributos locales (IBI, 

ICIO, IVA, Tasa de basura, etc.), la instalación de señalización de tráfico en los viales, la 

elaboración del proyecto de alcantarillado. Concluye dicha sentencia que el hecho de que 

no hubiera concluido las obras de urbanización —o bien, concluidas en su día, por el 

transcurso del tiempo, desde una perspectiva turística, no resultaran adecuadas— y que, por 

ello, no fuera posible una recepción expresa o por vía de silencio, no es, en modo alguno, 

incompatible con —pese a tal situación— una actuación activa y evidente de la corporación 

local en relación con la situación de la urbanización (...) supone un fundamento más que 

razonable para entender producida la citada y tácita recepción (...)».
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Si per el transcurs del temps des de la terminació de les obres d'urbanització es pot deduir de 

manera inequívoca uns serveis de les instal·lacions i vials, de manera consentida i tolerada per 

l'Administració, que inclús hagi permès i autoritzat actes edificatoris i lliurat llicències de primera

ocupació, hem de mantenir que s'ha produït una recepció tàcita, assumint l'Administració les 

responsabilitats derivades de la conservació i titularitat plena del domini públic i lliurant les 

autoritzacions, llicències i concessions que procedeixin a l'ús i limitació a favor dels particulars 

del domini públic, que en aquest cas concret es fonamenta més aquesta recepció tàcita de les 

obres amb la ja comentada qualificació urbanística com a sòl urbà.

S'acredita aquest fets que fonamenten la recepció tàcita, per l'informe emès per l'arquitecte 

municipal de data 26 de febrer de 2016, senyor Jordi Pagès Martínez, i que es transcriu 

íntegrament a continuació: 

“INFORME TÈCNIC RELATIU A LA DISOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DE L'ENTITAT 

URBANÍSTICA COL·LABORADORA DE CONSERVACIÓ DEL BARRI ANOMENAT “EL 

FARELL”.

Antecedents

1.- La Comissió Provincial d'Urbanisme en sessió de data 17 de novembre de 1972, va 

aprovar definitivament el Pla Parcial de la urbanització “El Farell” del municipi de Caldes 

de Montbui.

2.- Al tractar-se d'un únic propietari, a nom de la societat mercantil “Montañas El Farell 

SA”, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el full número 16.983, foli 163, tom

1.829, llibre 1.243 de la secció segona del llibre de Societats e inscripció primera,  no 

consta que s'hagi tramitat i aprovat cap projecte de Reparcel·lació.

3.- El projecte d'urbanització estava incorporat  dins del propi Pla Parcial aprovat.

4.- Posteriorment, la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona en sessió de data 26

d'octubre de 1983, va aprovar definitivament el Pla General d'Ordenació Municipal, 

publicant-se en el DOG número 494, de data 14 de desembre de 1989, on es defineix 

aquest sector com a “UNITAT D'ACTUCIÓ  UA-13”. 

11



5.- La Entitat de Conservació de la urbanització “El Farell”, va ser constituïda mitjançant 

mitjançant escriptura pública autoritzada pel Notari de Caldes de Montbui, senyor 

Joaquim Albi Garcia, en data 29 d'abril de 1988, constitució que va ser aprovada per 

l'Ajuntament de Caldes de Montbui, en virtut de l'acord plenari adoptat en sessió de 28 

juliol de 1988, i inscrita en el Registre d'Entitats Col·laboradores, segons acord de data 

21 de desembre del mateix any.

6.-  D'acord amb informe tècnic de data 5 d'octubre de 1990, que diu textualment: 

“En la urbanització “El Farell” el PGO, preveu la delimitació del sòl classificat en una 

extensió que recull bàsicament la totalitat de parcel·les que tenien xarxa viària 

executada. El ritme de construcció i ocupació es aquesta urbanització és molt lent, 

produint-se la circumstància que hi havien sectors sense cap edificació en estat de total 

abandonament. En aquest cas es troba la part més cap al sud-oest, a sota mateix del Pic

del Vent.

La escassa dotació d'aigua que la urbanització disposa, així com raons de protecció 

paisatgística, aconsella dient que en aquest indret es mantingui sense edificacions, 

conservant el bosc existent.

Per assolir aquest objectiu caldria plantejar-se una modificació del Pla General en el 

sentit de canviar la classificació de sòl d'aquesta part de la urbanització passant a sòl no 

urbanitzable de tipus Sòl Forestal de Conservació (Clau 25a).”

Com a conseqüència d'aquesta circumstància, es va tramitar la corresponent Modificació

Puntual del Pla General d'Ordenació, aprovant-se inicialment per l'Ajuntament en sessió 

de data 9 d'octubre de 1990, provisionalment en sessió de data 7 de febrer de 1991, i 

aprovant-se definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona en 

sessió de data 21 de maig de 1991.

7.- Posteriorment la propietat a nom de “Montañas El Farell” mitjançant compravenda la 

va adquirir la societat mercantil INVERSIONES FLAGER SA.

8.- En la sessió de Ple, de data 8 d'octubre de 1992, es va aprovar el contingut del 

conveni a signar amb l'Entitat Urbanística de Col·laboradora  EL Farell i l'Ajuntament de 

Caldes de Montbui, una vegada que l'Ajuntament es va adjudicar, mitjançant subhasta 

pública, la propietat d'una sèrie de parcel·les, un total de 46, pel concepte de deutes 

tributaris de l'empresa INVERSIONES FLAGER SA.
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9.- La Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona en sessió de data 22 de juliol de 

2003, va aprovar definitivament el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, publicant-se en

el DOG de data 20 de febrer de 2004, on es redueix en dos àmbits ben diferenciats: un 

qualificat com a sòl no urbanitzable en l'àmbit d'actuació paratge El Farell (A-4), pendent 

de la redacció d'un Pla Especial que estableixi les normes d'intervenció en les 

edificacions existents, i l'altre com a sòl urbà consolidat.

10.-  Posteriorment, la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona en sessió de data 

de 18 de juny de 2009, va adoptar, entre altres, l'acord d'aprovació definitiva del Text 

refós de Pla d'ordenació urbanística municipal al terme municipal de Caldes de Montbui, 

publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5423, en data 17 de juliol 

de 2009, mantenint els dos àmbits definits anteriorment.

Fonaments jurídics  

El deure de conservació està regulat en el Reglament de Gestió Urbanística, aprovat pel 

Reial Decret 3288/1978, de 25 d'agost (RGU), en els seus articles 67 a 70, i a l'article 

123 de la Llei 3/2012, de modificació del text refós de Llei d'urbanisme de Catalunya, 

aprovat pel decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.

L'article 25.3 del RGU estableix l'obligatorietat de la construcció d'una Entitat de 

conservació sempre que el deure de conservació recaigui sobre els propietaris del 

polígon o unitat d'actuació o resulti expressament de disposicions legals, essent en 

aquests casos obligatori pels propietaris formar part de dita entitat, com aplicació del 

principi de participació ciutadana en la funció de conservació dels bens demanials.

La durada de l'entitat  és per temps indefinit,article VII, i que la seva dissolució serà “per 

haber cumplido sus fines, por decisión de la Administración, por sentencia judicial o por 

la imposibilitat de realizar sus fines por causa de fuerza mayor”.

Conclusions: 

S'ha de tenir en compte que s'ha reduït dues vegades l'àmbit d'actuació de l'Entitat 

Urbanística de Col·laboració El Farell, sense modifica l'entitat constituïda en l'any 1988, 

la primera per una modificació puntual del PGOM (any 1990), i la segona per la redacció 

d'un  nou Pla d'ordenació urbanística municipal (any 2003).
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D'acord amb el nou planejament no té sentit el manteniment de l'Entitat, dins d'un sòl no 

urbanitzable, pendent de redactar un Pla Especial que estableixi les normes d'intervenció

en les edificacions existents, i dins d'un sòl urbà consolidat, segons el POUM vigent, en 

el qual les cessions estan fetes i que les obres d'urbanització que es puguin executar es 

finançaran mitjançant contribucions especials.

Per tant, la recepció tàcita de les obres d'urbanització per part de l'administració local, 

està àmpliament contemplada a la nostra Jurisprudència, en el sentit que es produeix 

quan les obres d'urbanització estan en ús i servei a través d'una actitud activa, concedint

llicències d'ocupació que requeriran, d'una manera inequívoca el ús de la urbanització 

(vials, serveis i infraestructures). 

Aquest concepte ve recollit en la pròpia classificació definida i aprovada definitivament 

pel POUM, com a sòl urbà consolidat.    

En cas de deficiències, s'haurà de redactar el corresponent projecte d'urbanització que 

determinarà quines obres són les obres que s'han d'executar, que es finançarà en una 

aportació municipal, en un mínim del 10% i la resta per contribucions especials als veïns 

que estiguin dins de l'àmbit d'actuació. 

Per tot l'exposat, s'ha de requerir al President de l'Entitat Urbanística Col·laboradora de 

conservació  perquè en un termini de dos mesos procedeixi a la seva dissolució i 

liquidació, amb l'advertiment que de no procedir, es procedeixi d'ofici a dita dissolució i 

liquidació.”

A la vista de tot el que s'ha exposat, s'ha de manifestar que el següent tràmit a seguir seria la 

redacció i posterior aprovació del corresponent projecte d'urbanització, que serà finançat a 

travès de contribucions especials.

En definitiva, i tornant a l'origen dels conceptes exposats, hem de recordar que :

I. L'objecte de l'Entitat de Conservació, exposat en l'article III dels Estatuts, és a dir: «Tiene 

como fin, de acuerdo con la legislación en vigor, todas las actividades necesarias para la 

conservción de las obras ejecutadas en la Urbanización, prestar los servicios que no preste el 

Ayuntamiento o Sociedad Promotora y podrá realizar las obres prescritas por el planeamiento 
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para completar la Urbanitzación bien por disposiciones o normas en vigor o que sean 

debidamente promulgadas o aprobadas en un futuro»,

II. L'establert a l'article 25.3 del RGU que estableix l'obligatorietat de la constitució d'una Entitat 

de conservació sempre que el deure de conservació recaigui sobre els propietaris del polígon o 

unitat d'actuació o resulti expressament de disposicions legals, com que a data d'avui aquest 

deure no té cap tipus de fonamentació jurídica ni de fet, es considera innecessària l'existència 

la l'Entitat de Conservació i, per tant, s'ha de procedir a la seva dissolució i liquidació. 

III. La durada de l'entitat és per temps indefinit (article VII), i que la seva dissolució serà «por 

haber cumplido sus fines, por decisión de la Administración, por sentencia judicial o por la 

imposibilidad de realizar sus fines por causa de fuerza mayor.» (article XXIV)

Amb la qual cosa es poden arribar a les consideracions següents: 

1. La part de la urbanització qualificada com a sòl no urbanitzable no té cap tipus de 

consideració els efectes d'aquest informe, al no ser objecte d'obres d'urbanització

2. Els vials i serveis de la urbanització qualificada com a sòl urbà han estat recepcionats 

tàcitament per l'Ajuntament, pels motius i fonaments exposats amb anterioritat

3. El manteniment i obres a executar en aquests vials i equipaments van a càrrec de 

l'Ajuntament.

4. S'ha de redactar el corresponent projecte d'urbanització que determini quines són les 

obres s'han d'executar.

5. La finançament d'aquestes obres s'han de sufragar a través de contribucions especials.

6. S'ha de requerir al President de l'Entitat Urbanístic Col·laboradora de conservació 

perquè en un termini prudencial procedeixi a la seva dissolució i liquidació, amb 

l'advertiment que de no procedir, es procedir d'ofici a dita dissolució i liquidació.

7. Aquest requeriment ja ha estat notificat per part de la corporació local.

8. L'Assemblea General de Propietaris de la Urbanització, va acordar, per majoria, la 

dissolució de l'Entitat, segons convocatòria de data 23 d'octubre de 2016. 

9. El senyor Jordi Rubio Ramos, en la seva condició de President de l'Entitat Urbanística 

Col·laboradora de Conservació "El Farell", va presentar una instància, de data 7 de 

febrer de 2017, amb el registre d'entrada E/1191/2017, on sol·licita es procedeixi a fer 

tots els tràmits administratius necessaris per tal de procedir a la cancel·lació de la 

inscripció de l'Entitat al registre d'Entitats Col·laboradores de la Generalitat, segons 
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acord de l'Assemblea General de propietaris de data 23 d'octubre de 2016, i que 

s'acompanya a la mateixa instància. 

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Acordar la dissolució de l'Entitat Col·laboradora de conservació de la urbanització “El 

Farell”.

Segon. Lliurar el corresponent ofici al Registre d'Entitats de la Generalitat, per tal de procedir a 

la cancel·lació de la inscripció de l'Entitat interessada. 

Tercer. Notificar aquest acord al President de l'Entitat Col·laboradora de conservació de la 

urbanització “El Farell” i al departament de Territori de l'Ajuntament de Caldes de Montbui. 

3. ACORDAR NOMENAR UN ESPAI A CALDES DE MONTBUI QUE PORTI EL NOM DE 

SAINT-PAUL-LÈS-DAX, SEGONS LA PETICIÓ DE L'ASSOCIACIÓ D'AMICS D'EUROPA, 

EXPEDIENT NÚMERO 3113/2017 DE SERVEIS GENERALS.

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

s’estableix a l’article 48.3 del ROM.

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, passo la paraula al regidor de participació ciutadana, senyor Isidre Pineda.»

Pren la paraula el senyor Pineda:

«Molt bon vespre, moltes gràcies, recordar que enguany ens trobem en el cinquè any, en el

marc del cinquè aniversari de l'agermanament entre Caldes de Montbui i la vila termal de Saint-

Paul-Les-Dax, el passat mes de maig. També en el marc del dia d'Europa, es va dedicar un

espai públic a Caldes de Montbui a la vila de Saint-Paul-Les-Dax, amb aquesta proposta faríem

el mateix al poble de Caldes si  així  ho creu oportú el ple,  faríem la inauguració de l'espai

aprofitant la visita d'una delegació francesa que vindran a conèixer la festa de L'Escaldàrium  i

la faríem per llavors, gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, comentaris o preguntes sobre aquest punt? Sí? Senyora Romano.»
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Pren la paraula la senyora Romano:

«Bona nit  a  tothom,  gràcies  senyor  Alcalde,  bé,  en aquest  punt  voldríem dir  que  aquesta

proposta ha sigut feta amb menys d'un mes, no? La primera sessió que vam tenir va ser el dia

7 i avui ja anem a aprovar per posar el nom a un espai, creiem nosaltres que potser una mica

petit, estem parlant de la rotonda que hi ha davant, aquella petita llàgrima, ens va dir el tècnic,

que hi ha davant del pavelló de les Cremades, nosaltres entenem que potser hi hauria un altre

espai més maco i que fos més acord al que ens ha posat Saint-Paul-Les-Dax en el seu poble,

que és una zona verda al  mig del  poble  amb hamaques,  amb un llac al  costat,  un espai

realment maco, no? Entenem que potser, potser podríem buscar un espai més adient. 

Dit això, sí que demanaríem al govern si fos possible que en la proposta hem vist que no es

plantegen publicar-ho en el  Butlletí  Oficial  per tal  que la ciutadania digués la seva,  perquè

sempre es proposa que tot el que sigui aprovat pel ple, sigui publicat al Butlletí i la ciutadania

pugui dir la seva, potser algú té alguna idea d'algun espai més maco. Per tant demanaríem en

el plenari que si es pogués incloure aquest punt i aprovar-ho definitivament en el proper plenari,

gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, senyor Pineda.»

Pren la paraula el senyor Pineda:

«Senyora Romano, totalment d'acord, que l'espai que va dedicar Saint-Paul-Les-Dax a Caldes

de Montbui era un espai molt bonic, davant del llac, l'únic problema que a Caldes de Montbui

no tenim llac, tindrem altres coses, però llac no en tenim, en tot cas, reivindicar que és una

proposta ciutadana, perquè és un espai que proposa l'entitat Associació Amics d'Europa, i per

tant  doncs el  que vam elevar a la comissió de nomenclàtor  és la proposta de l'entitat  que

promou l'agermanament entre Caldes de Montbui i Saint-Paul-Les-Dax, a partir d'aquí, també

reivindicar que és un espai molt concorregut, perquè estem parlant d'un espai on hi ha una

escola, l'escola el Farell, és un espai on hi ha una zona esportiva, amb una gran afluència de

gent,  és  un  espai  prou  important,  i  a  més a més és  un  espai  molt  proper  a  la  plaça  de

Taunusstein i té una certa lògica i un cert sentit, que sigui un espai proper a la plaça dedicada a

l'altre  municipi  al  que  estem agermanats.  Ho  dic  per  no  desmerèixer  la  plaça  que  estem

batejant.  Quan a la  bellesa de l'entorn,  doncs home,  l'entorn de Saint-Paul-Les-Dax sí,  és

veritat, era molt bonic.»
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Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, doncs si no hi ha més comentaris? Fem la votació d'aquest punt.»     

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

favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (8); de SOM CALDES (2); de CiU (2); 

del PSC (2); d'UP CALDES (1) i 1 abstenció del PPC (1)],

             

           ACORDA:   

Identificació de l'expedient

Expedient número 3113/2017, relatiu a la petició del senyor Pau León López, actuant en nom i 

representació de l'Associació d'Amics d'Europa, sol·licitant que un espai a Caldes de Montbui 

porti el nom de "Saint-Paul-lès-Dax."

Antecedents

I. El senyor Pau León López, actuant en nom i representació de l'Associació d'Amics d'Europa, 

mitjançant instància presentada en data 30 de maig de 2017, amb el codi d'entrada número 

E/6825/2017, ha sol·licitat que, amb motiu de la celebració del cinquè aniversari de 

l'agermanament entre els municipis de Saint-Paul-lès-Dax i Caldes de Montbui, un espai a 

Caldes de Montbui porti el nom d'aquella població. 

II. Arran de la sol·licitud indicada al punt anterior, l'alcalde accidental de l'Ajuntament de Caldes 

de Montbui, va convocar assemblea, el dia 7 de juny de 2017, de la Comissió del Nomenclàtor 

pel dia 15 de juny de 2017, a les 19:00 hores a la Sala de Juntes de la corporació.

III. A dita convocatòria van assistir el senyor Isidre Pineda i Moncusí, com a President de la 

Comissió, el senyor David Través i Ambrosio, en substitució de la portaveu del grup municipal 

d'Esquerra Republicana, Núria Carné i Navarro, el senyor Jordi Pagés i Martínez, en la seva 

qualitat d'arquitecte municipal i el senyor Antoni Campelo Rodríguez, en substitució de la 

Secretària de la corporació i com a Secretari de la Comissió.
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IV. La Comissió indicada no es va celebrar per falta de quòrum, segons allò previst a l'article 

4.5.2 del Reglament, que exigeix l'assistència de la meitat més un dels membres, segons 

consta a l'acta aixecada, signada pel Secretari de la Comissió i amb el vist-i-plau del President.

V. La Comissió del Nomenclàtor de carrers, espais i equipaments públics de Caldes de Montbui

és un òrgan tècnic d'assessorament de l'administració municipal que té assignada la 

competència d'informar, amb caràcter preceptiu i no vinculant, de tots els assumptes relatius a 

la denominació de vies, espais i equipaments públics del municipi.

VI. La intenció de l'Ajuntament de Caldes de Montbui és donar el nom de la població francesa  

"Saint-Paul-lès-Dax" a un espai públic, aprofitant, per una banda, la sol·licitud del senyor Pau 

León López, actuant en nom i representació de l'Associació d'Amics d'Europa, i de la propera 

visita del representants de dita població a Caldes de Montbui el proper 8 de juliol, data de 

celebració de l'Escaldàrium, amb la qual cosa és del tot necessari sigui aprovat l'acord de 

nomenament en el Ple del mes de juny, per tant es va considerar la necessitat de convocar de 

nou la Comissió de Nomenclàtor.

VII. Per tot això, la Comissió es va tornar a convocar el dia 22 de juny de 2017, a les 18:45 

hores, amb l'assistència de quòrum qualificat, segons consta a l'acta aixecada, signada pel 

Secretari i amb el vist-i-plau del President de la Comissió, es va prendre l'acord, per unanimitat,

de acceptar la sol·licitud del senyor Pau León López, actuant en nom i representació de 

l'Associació d'Amics d'Europa, mitjançant instància presentada en data 30 de maig de 2017, 

amb el codi d'entrada número E/6825/2017, on sol·licita que, amb motiu de la celebració del 

cinquè aniversari de l'agermanament entre els municipis de Saint-Paul-lès-Dax i Caldes de 

Montbui, un espai a Caldes de Montbui porti el nom d'aquella població. 

VIII. L'espai públic que es proposa per la Comissió és la plaça situada a la zona escolar i 

esportiva "Les Cremades", davant del Pavelló Esportiu "Les Cremades", de l'entrada a l'Escola 

Primaria "El Farell", i entre els aparcaments de vehicles.
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Fonaments de dret

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de Bases de Règim Local.

- Decret Leg. 2/2003, de 28 d'abril, Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 

Catalunya.

- Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals. 

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Acordar nomenar com a plaça de "Saint-Paul-lès-Dax", la situada a  la zona escolar i 

esportiva "Les Cremades", davant del Pavelló Esportiu "Les Cramades", de l'entrada a l'Escola 

Primaria "El Farell", i entre els aparcaments de vehicles. 

Segon. Notificar aquest acord a la corporació local del municipi francès de "Saint-Paul-lès-Dax"

i al departament de Secretaria per tal inclogui aquesta nomenclatura a la llista de carrers, 

places i espais públics de l'Inventari Municipal. 

Tercer. 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. APROVAR DEFINITIVAMENT EL PLEC DE CLÀUSULES D'EXPLOTACIÓ DEL SERVEI 

PÚBLIC MUNICIPAL COMPLEX ESPORTIU LES CREMADES, APROVAR EL PLEC DE 

CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I EL PLEC DE PRESCRIPCIONS 

TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA CONCESSIÓ 

ADMINISTRATIVA DE LA GESTIÓ INDIRECTA DEL COMPLEX ESPORTIU DE LES 

CREMADES, EXPEDIENT NÚM. 648/2016 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, tenen alguna pregunta al respecte? Sí? Senyor Boluda.»

Pren la paraula el senyor Boluda:

«Moltes gràcies senyor Alcalde, bon vespre a tothom, nosaltres el nostre vot serà a favor, la

única cosa que el sistema per establir, el sistema de punts per a la qüestió econòmica al final

queda bastant limitat, no? Perquè s'està fixant un límit, entenc per una part que tampoc és

l'objectiu de l'Ajuntament i no ha de ser l'objectiu de l'Ajuntament lucrar-se de la cessió d'una

activitat, no? Però, en certa forma queda una mica, queda una mica limitat, pel sistema aquest

dels percentatges que s'ha establert, no? Simplement era fer aquesta menció, gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, alguna altra intervenció? No? Doncs passem a la votació.»

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

favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (8); de CiU (2); del PSC (2); d'UP 

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

      

        ACORDA:   

Identificació de l'expedient

Expedient número G1410 2016 000128, relatiu a la licitació de la concessió administrativa de la

gestió indirecta del Complex Esportiu de Les Cremades. 
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Antecedents

1. El cap de l'Àrea de Serveis Econòmics, Josep Lluís Ibort Muñoz-Ramos, he emès un 

informe, de data 22 de novembre de 2016, i que es transcriu literalment a continuació:

"Identificació de l’expedient

Informe relatiu a l'inici de la licitació de la gestió indirecta del Complex Esportiu de Les Cremades.

Fets

1. El ple de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, en data 27 de setembre de 2001, va atorgar a l’entitat Club Natació 

Caldes la concessió administrativa per a la gestió de les instal·lacions esportives de Les Cremades. Aquesta concessió

tenia una durada inicial de quinze anys.

2. Finalitzat aquest termini, la regidoria d’esports creu convenient iniciar una nova licitació d’aquests serveis esportius 

adaptant-nos a l’actual situació econòmica, social, etc.

3. Per a la  contractació de la gestió indirecta, sota la modalitat de concessió administrativa, del Complex 

Esportiu de Les Cremades de Caldes de Montbui s'ha redactat un plec de prescripcions tècniques amb les 

característiques del servei i les responsabilitats de les parts. 

Proposta de resolució

1. Iniciar el procés de licitació de la gestió indirecta del Complex Esportiu de Les Cremades de Caldes de 

Montbui segons el plec de prescripcions administratives i tècniques corresponents."

2. Arran de l'informe esmentat, es considera la necessitat d'iniciar l'expedient de licitació de la 

concessió administrativa de la gestió indirecta del Complex Esportiu de Les Cremades. 

3. Per acord de Ple de l'Ajuntament, de data 23 de febrer de 2017, es va aprovar el següent:

"Primer. Iniciar l'expedient de contractació per procediment obert i tramitació ordinària per gestió 

indirecta del Complex Esportiu de Les Cremades. 

Segon. Sol·licitar als serveis jurídics de l'Ajuntament de Caldes de Montbui que redactin el Plec de 

Clàusules Administratives Particulars per a la contractació interessada. 

Tercer. Notificar aquests acords al departament de Secretaria, i a les àrees de Serveis Econòmics i de

Serveis Personals de l'Ajuntament de Caldes de Montbui."
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4. El Ple de l''Ajuntament de Caldes de Montbui, en sessió  de 30 de març de 2017 va aprovar 

definitivament la creació del servei  públic municipal "complex esportiu Les Cremades".

5. El Ple de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, en sessió de 27 d'abril de 2017, va aprovar el 

Plec de clàusules d'explotació del servei  públic municipal "complex esportiu Les Cremades", 

procedint a  les corresponents publicacions.

6. Finalitzat el termini d'exposició al públic de vint dies, no s'han presentat cap tipus 

d'al·legacions ni recursos, per la qual cosa es considera adient aprovar definitivament les 

clàusules d'explotació del servei. 

7. Dels dos acords anteriors s'han diligenciat les corresponents publicacions, i no s'han 

presentat cap tipus d'al·legacions ni recursos, per la qual cosa  es adient l'aprovació definitiva 

d'ambdós acords. 

8. Per una altra banda, per part dels serveis tècnics i jurídics s'han redactat els corresponents 

plecs de clàusules administratives i plecs de prescripcions tècniques particulars, que han de ser

objecte d'aprovació i que consten a l'expedient administratiu.

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

Fonaments de dret

- Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre la 

contractació pública. 

-Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 

3/2011, de 14 de novembre, articles: 

Article 8, pel que fa al concepte de contracte de gestió de servei públic.

Article 16, pel que fa els contractes subjectes a regulació harmonitzada. 

Article 109 i s.s., pel que fa a la tramitació ordinària.

Article 142, pel que fa a les publicacions.

Article 157 i s.s., pel que fa al procediment obert.

Article 174, pel que fa al procediment per l'import.
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- Pel que fa a la competència del Ple, l'article 52.2.n, 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. 

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Aprovar definitivament el Plec de clàusules d'explotació del servei  públic municipal 

"complex esportiu Les Cremades".

Segon.  Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec prescripcions tècniques

particulars per la contractació de la concessió administrativa de la gestió indirecta del Complex 

Esportiu de Les Cremades. 

Tercer. Convocar el procés de licitació publicant aquest acord al "Diari Oficial de la Unió 

Europea", al "Butlletí Oficial de l'Estat" al "Butlletí Oficial de la Província de Barcelona", al perfil 

del contractant i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament perquè en el termini de 40 dies naturals, a 

comptar a partir de la publicació de l'anunci a la Diari Oficial de la Unió Europea, els interessats

puguin presentar les seves proposicions.

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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5. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 15/2017, MITJANÇANT CRÈDITS 

EXTRAORDINARIS, EXPEDIENT NÚM. 3264/2017.

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

s’estableix a l’article 48.3 del ROM.

No hi ha intervencions.

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta dels presents [12 vots 

favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (8); de SOM CALDES (2) i del PSC (2) i 

4 abstencions de CiU (2); d'UP CALDES (1) i del PPC (1)],

             

          ACORDA:   

Identificació de l’expedient

Expedient número 3264/2017, relatiu a la modificació de crèdits número 15/2017 del pressupost

municipal de l’exercici 2017, mitjançant crèdits extraordinaris.

Antecedents

1. L’article 32 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat

financera estableix:

“1. En cas que la liquidació pressupostària presenti superàvit, aquest es destinarà, en el cas de

l’Estat,  Comunitats  Autònomes  i  Corporacions  locals,  a  reduir  el  nivell  d’endeutament  net

sempre amb el límit del volum d’endeutament si aquest fora inferior a l’import del superàvit a

destinar a la reducció de deute.

2. En el cas de la Seguretat Social, el superàvit s’aplicarà prioritàriament al Fons de Reserva,

amb la finalitat d’atendre les necessitats futures del sistema.

3.  Als efectes del  que preveu aquest  article,  es considera com a superàvit  la  capacitat  de

finançament segons el sistema europeu de comptes, i com a endeutament el deute públic als

efectes del procediment de dèficit excessiu tal com es defineix en la normativa europea.”

La  disposició  addicional  sisena  de  la  Llei  orgànica  2/2012,  de  27  d'abril,  d'estabilitat

pressupostària  i  sostenibilitat  financera  estableix  regles  especials  pel  destí  del  superàvit

pressupostari  i  complementa l'article  32 d'aquesta llei.  Aquesta disposició addicional sisena

s’entén que és una normativa excepcional que no es prorroga automàticament amb la pròrroga

25



de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016, i

per tant, mentre no hi hagi una aprovació explícita, s’entén que no està vigent per l’any 2017,

sobre les dades de la liquidació de l’exercici 2016. 

2. Degut a que el romanent de tresoreria és una magnitud pressupostària que expressa l’estalvi

o desestalvi acumulat per l’entitat a través dels successius exercicis, cal fer constància que 

aquest estalvi o desestalvi podria estar afectat per obligacions pendents de pagaments no 

aplicades al pressupost i per obligacions de pagament derivades de sentències judicials a 

banda de la provisió de saldos de dubtós cobrament.

Del resultat de la liquidació pressupostària de l'exercici 2016 de l'Ajuntament de Caldes de

Montbui, aprovada mitjançant el decret d'alcaldia número 000205/2017 de 31 de març de 2017

se'n desprèn un romanent de tresoreria per a despeses generals positiu de 3.630.200,07 euros.

 D'aquest import s'han de deduir els imports següents: 

-  Les obligacions pendents d’aplicar  al  pressupost.  En l'exercici  2016 no es va efectuar el

reconeixement d’obligacions corresponents a despeses realitzades en el 2016 per import de

112.536,94 euros. Degut a que els imports d’operacions pendents d’aplicar al pressupost no

s’inclouen en el càlcul del Romanent de tresoreria, aquests s’han de minorar del romanent de

tresoreria per a despeses generals. 

- L'import corresponent a la creació d'un fons de solvència necessari pel compliment de les

obligacions de pagament dins del termini legal per l'import de 1.755.293,68 euros.

Respecte a l'import restant de 1.762.369,45 euros es podran realitzar modificacions de crèdit

per a noves despeses no previstes en el pressupost de l'exercici 2017. No obstant, l'execució

d'aquestes  despeses  s'haurà  de  realitzar  dintre  de  l'exercici  2017  en  compliment  de  la

normativa d'estabilitat pressupostària. En aplicació de la disposició addicional sisena de la Llei

orgànica  2/2012,  de  27  d'abril,  d'estabilitat  pressupostària  i  sostenibilitat  financera  es

recomanable reduir el deute de l'entitat.

3. La liquidació pressupostària de l'exercici 2016 aprovada mitjançant el decret d'alcaldia núm.

000205/2017 de data 31 de març de 2017 va resoldre, entre d'altres, declarar com a disponible

l'import  de  1.762.369,45  euros  del  Romanent  de  Tresoreria  per  a  despeses  generals  per

finançar despeses no previstes en el pressupost de l'any 2017 i per l'amortització anticipada del

deute.

4. L'Àrea de Serveis Territorials de l’Ajuntament ha sol·licitat dur a terme una modificació de

crèdits per tal de poder realitzar una despesa que no es pot demorar fins l’exercici següent, i

que en el pressupost de la Corporació no hi ha crèdit previst.
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En aquest expedient es proposa crear l'aplicació pressupostària 31.1500.46500 Conveni 

Consell Comarcal Vallès Oriental, assistència jurídica  per un total de 38.000,00 euros,  

finançats a càrrec de part del  romanent de tresoreria per a despeses generals disponible de 

l’exercici 2016, d’acord amb el decret d’alcaldia núm. 000205/2017 de data 31 de març de 2017

pel qual s’aprova la liquidació pressupostària de l’exercici 2016.

S’adjunta a l’expedient la sol·licitud amb el informe justificatiu.

Per  tant,  l’expedient  que  es  presenta  té  per  objecte  aprovar  una  modificació  de  crèdits

mitjançant crèdits extraordinaris per un import total de 38.000,00 euros.

5. Vist l’informe de la Intervenció Municipal.

Fonaments de dret

Articles 169, 170, 171 i 177 del  RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la

Llei reguladora de les Hisendes Locals; articles 35,36, 37 i 38 del RD 500/1990, de 20 d’abril; i,

articles 6, 7, i 8 de les bases d’execució del pressupost municipal vigent.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer.  Aprovar  l’expedient  de  modificació  de  crèdits  número  15/2017,  del  pressupost  de

l’Ajuntament de Caldes de Montbui de l’exercici 2017, mitjançant crèdits extraordinaris, per un

import total de 38.000,00 euros, segons el detall següent, on s’especifica la previsió de la nova

despesa i la seva font de finançament que és a càrrec de part del Romanent de tresoreria per a

despeses generals disponible de l'exercici 2016:

Org. Prog. Eco. Descripció
Crèdits

extraordinaris

Romanent
de

tresoreria
per a

despeses
generals

disponible
2016

31 1500 46500

Conveni Consell Comarcal Vallès  
Oriental, assistència jurídica 38.000,00

20 87000

Romanent de tresoreria  per a 
despeses generals 38.000,00
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Org. Prog. Eco. Descripció
Crèdits

extraordinaris

Romanent
de

tresoreria
per a

despeses
generals

disponible
2016

TOTAL 38.000,00 38.000,00

Segon. Exposar al  públic  aquesta modificació mitjançant publicació d’edicte al  BOP i  en el

tauler d’anuncis de la Casa Consistorial, en espai de 15 dies hàbils, a efectes de possibles

reclamacions segons estableixen els articles 169,170 i 171 del text refós de la Llei Reguladora

de  les  Hisendes  Locals,  i  considerar  definitivament  aprovat  l’expedient  en  el  cas  de  no

presentar-se reclamacions.

Contra  l'aprovació definitiva es podrà interposar recurs contenciós administratiu, en la forma i 

terminis que estableixen les normes d’aquesta jurisdicció, d’acord amb l’article 171 del Reial 

decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les 

hisendes locals. Segons l’article 46 la Llei 29/1998 , de 13 de juliol, Reguladora de la jurisdicció 

del contenciós administratiu, el termini per imposar aquest recurs serà de dos mesos a partir de

l’endemà de la publicació en el BOP de l'aprovació definitiva.

6. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 16/2017, MITJANÇANT SUPLEMENTS 

DE CRÈDITS, EXPEDIENT NÚM. 3267/2017.

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, alguna intervenció? Senyora Millan, endavant.»

Pren la paraula la senyora Millan:

«Bon vespre,  en aquest  cas parlem d'una modificació  de crèdit  que la  seva funció  és fer,

recuperar espais socials a diferents urbanitzacions del nostre municipi i aleshores, simplement

dir que el nostre vot serà favorable per un motiu senzill, creiem que sense equipaments públics

i  espais  socials  per  promoure  la  participació  i  l'arrelament  de  l'associacionisme  al  nostre
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municipi, doncs després no podem demanar que els barris siguin actius, que recuperem les

associacions de veïns i tots aquests espais que al final donem veu als veïns, a les entitats i

promovem l'activitat per part de la ciutadania, aleshores doncs considerem que és un primer

pas i també animem a l'Ajuntament doncs que sempre estigui del cantó de les associacions de

veïns per intentar recuperar totes les que puguem.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Molt bé, gràcies, hi ha algun altre comentari o intervenció? Sinó, fem la votació.» 

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

favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (8); de SOM CALDES (2); de CiU (2); 

del PSC (2); d'UP CALDES (1) i 1 abstenció del PPC (1)],

             

            ACORDA:   

Identificació de l’expedient

Expedient número 3267/2017, relatiu a la modificació de crèdits número 16/2017 del pressupost

municipal de l’exercici 2017, mitjançant suplements de crèdits.

Antecedents

1. L’article 32 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat

financera estableix:

“1. En cas que la liquidació pressupostària presenti superàvit, aquest es destinarà, en el cas de

l’Estat,  Comunitats  Autònomes  i  Corporacions  locals,  a  reduir  el  nivell  d’endeutament  net

sempre amb el límit del volum d’endeutament si aquest fora inferior a l’import del superàvit a

destinar a la reducció de deute.

2. En el cas de la Seguretat Social, el superàvit s’aplicarà prioritàriament al Fons de Reserva,

amb la finalitat d’atendre les necessitats futures del sistema.

3.  Als efectes del  que preveu aquest  article,  es considera com a superàvit  la  capacitat  de

finançament segons el sistema europeu de comptes, i com a endeutament el deute públic als

efectes del procediment de dèficit excessiu tal com es defineix en la normativa europea.”

La  disposició  addicional  sisena  de  la  Llei  orgànica  2/2012,  de  27  d'abril,  d'estabilitat

pressupostària  i  sostenibilitat  financera  estableix  regles  especials  pel  destí  del  superàvit

pressupostari  i  complementa l'article  32 d'aquesta llei.  Aquesta disposició addicional sisena

s’entén que és una normativa excepcional que no es prorroga automàticament amb la pròrroga
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de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016, i

per tant, mentre no hi hagi una aprovació explícita, s’entén que no està vigent per l’any 2017,

sobre les dades de la liquidació de l’exercici 2016. 

2. Degut a que el romanent de tresoreria és una magnitud pressupostària que expressa l’estalvi

o desestalvi acumulat per l’entitat a través dels successius exercicis, cal fer constància que 

aquest estalvi o desestalvi podria estar afectat per obligacions pendents de pagaments no 

aplicades al pressupost i per obligacions de pagament derivades de sentències judicials a 

banda de la provisió de saldos de dubtós cobrament.

Del resultat de la liquidació pressupostària de l'exercici 2016 de l'Ajuntament de Caldes de

Montbui, aprovada mitjançant el decret d'alcaldia número 000205/2017 de 31 de març de 2017

se'n desprèn un romanent de tresoreria per a despeses generals positiu de 3.630.200,07 euros.

 D'aquest import s'han de deduir els imports següents: 

-  Les obligacions pendents d’aplicar  al  pressupost.  En l'exercici  2016 no es va efectuar el

reconeixement d’obligacions corresponents a despeses realitzades en el 2016 per import de

112.536,94 euros. Degut a que els imports d’operacions pendents d’aplicar al pressupost no

s’inclouen en el càlcul del Romanent de tresoreria, aquests s’han de minorar del romanent de

tresoreria per a despeses generals. 

- L'import corresponent a la creació d'un fons de solvència necessari pel compliment de les

obligacions de pagament dins del termini legal per l'import de 1.755.293,68 euros.

Respecte a l'import restant de 1.762.369,45 euros es podran realitzar modificacions de crèdit

per a noves despeses no previstes en el pressupost de l'exercici 2017. No obstant, l'execució

d'aquestes  despeses  s'haurà  de  realitzar  dintre  de  l'exercici  2017  en  compliment  de  la

normativa d'estabilitat pressupostària. En aplicació de la disposició addicional sisena de la Llei

orgànica  2/2012,  de  27  d'abril,  d'estabilitat  pressupostària  i  sostenibilitat  financera  es

recomanable reduir el deute de l'entitat.

3. La liquidació pressupostària de l'exercici 2016 aprovada mitjançant el decret d'alcaldia núm.

000205/2017 de data 31 de març de 2017 va resoldre, entre d'altres, declarar com a disponible

l'import  de  1.762.369,45  euros  del  Romanent  de  Tresoreria  per  a  despeses  generals  per

finançar despeses no previstes en el pressupost de l'any 2017 i per l'amortització anticipada del

deute.

4. L'Àrea de Serveis Territorials de l’Ajuntament ha sol·licitat dur a terme una modificació de

crèdits per tal de poder realitzar una despesa que no es pot demorar fins l’exercici següent, i

que en el pressupost de la Corporació no hi ha crèdit suficient. 
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En aquest expedient es proposa suplementar l'aplicació pressupostària 31.9240.62200 Locals 

socials  per un import de 50.000,00 euros,  finançats a càrrec de part del  romanent de 

tresoreria per a despeses generals disponible de l’exercici 2016, d’acord amb el decret 

d’alcaldia núm. 000205/2017 de data 31 de març de 2017 pel qual s’aprova la liquidació 

pressupostària de l’exercici 2016:

S’adjunta a l’expedient la sol·licitud amb el informe justificatiu.

Per  tant,  l’expedient  que  es  presenta  té  per  objecte  aprovar  una  modificació  de  crèdits

mitjançant suplements de crèdits per un import total de 50.000,00 euros.

5. Vist l’informe de la Intervenció Municipal.

Fonaments de dret

Articles 169, 170, 171 i 177 del  RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 

Llei reguladora de les Hisendes Locals; articles 35,36, 37 i 38 del RD 500/1990, de 20 d’abril; i, 

articles 6, 7, i 8 de les bases d’execució del pressupost municipal vigent.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 16/2017, del pressupost de 

l’Ajuntament de Caldes de Montbui de l’exercici 2017, mitjançant suplements de crèdits, per un 

import total de 50.000,00 euros, segons el detall següent, on s’especifica l'aplicació 

pressupostària que es suplementa i la seva font de finançament que és a càrrec de part del 

Romanent de tresoreria per a despeses generals disponible del 2016:

Org. Prog. Econ. Descripció Suplements de

crèdits 

Romanent 

de tresoreria

despeses 

generals 

disponible 

2016

31 9240 62200 Locals socials 50.000,00

Total   50.000,00 50.000,00
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Segon. Exposar al públic aquesta modificació mitjançant publicació d’edicte al BOP i en el 

tauler d’anuncis de la Casa Consistorial, en espai de 15 dies hàbils, a efectes de possibles 

reclamacions segons estableixen els articles 169,170 i 171 del text refós de la Llei Reguladora 

de les Hisendes Locals, i considerar definitivament aprovat l’expedient en el cas de no 

presentar-se reclamacions.

Contra  l'aprovació definitiva es podrà interposar recurs contenciós administratiu, en la forma i 

terminis que estableixen les normes d’aquesta jurisdicció, d’acord amb l’article 171 del Reial 

decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les 

hisendes locals. Segons l’article 46 la Llei 29/1998 , de 13 de juliol, Reguladora de la jurisdicció 

del contenciós administratiu, el termini per imposar aquest recurs serà de dos mesos a partir de

l’endemà de la publicació en el BOP de l'aprovació definitiva.

7. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 17/2017, MITJANÇANT SUPLEMENTS 

DE CRÈDITS, EXPEDIENT NÚM. 3888/2017.

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, aquesta modificació respon a l'amortització extraordinària de deute, per tant,  més

enllà de la qual ja hi havia prevista en el pressupost, afegim una amortització que procedeix del

romanent de 1.069.343 euros. Hi ha alguna intervenció? No? Doncs fem la votació.»

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  dels presents [12 vots 

favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (8); de CiU (2); d'UP CALDES (1) i del 

PPC (1) i 4 abstencions de SOM CALDES (2) i del PSC (2)],

             

       ACORDA:

Identificació de l’expedient

Expedient número 3338/2017, relatiu a la modificació de crèdits número 17/2017 del pressupost

municipal de l’exercici 2017, mitjançant suplements de crèdits.
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Antecedents

1. L’article 32 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat

financera estableix:

“1. En cas que la liquidació pressupostària presenti superàvit, aquest es destinarà, en el cas de

l’Estat,  Comunitats  Autònomes  i  Corporacions  locals,  a  reduir  el  nivell  d’endeutament  net

sempre amb el límit del volum d’endeutament si aquest fora inferior a l’import del superàvit a

destinar a la reducció de deute.

2. En el cas de la Seguretat Social, el superàvit s’aplicarà prioritàriament al Fons de Reserva,

amb la finalitat d’atendre les necessitats futures del sistema.

3.  Als efectes del  que preveu aquest  article,  es considera com a superàvit  la  capacitat  de

finançament segons el sistema europeu de comptes, i com a endeutament el deute públic als

efectes del procediment de dèficit excessiu tal com es defineix en la normativa europea.”

La  disposició  addicional  sisena  de  la  Llei  orgànica  2/2012,  de  27  d'abril,  d'estabilitat

pressupostària  i  sostenibilitat  financera  estableix  regles  especials  pel  destí  del  superàvit

pressupostari  i  complementa l'article  32 d'aquesta llei.  Aquesta disposició addicional sisena

s’entén que és una normativa excepcional que no es prorroga automàticament amb la pròrroga

de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016, i

per tant, mentre no hi hagi una aprovació explícita, s’entén que no està vigent per l’any 2017,

sobre les dades de la liquidació de l’exercici 2016. 

2. Degut a que el romanent de tresoreria és una magnitud pressupostària que expressa l’estalvi

o desestalvi acumulat per l’entitat a través dels successius exercicis, cal fer constància que 

aquest estalvi o desestalvi podria estar afectat per obligacions pendents de pagaments no 

aplicades al pressupost i per obligacions de pagament derivades de sentències judicials a 

banda de la provisió de saldos de dubtós cobrament.

Del resultat de la liquidació pressupostària de l'exercici 2016 de l'Ajuntament de Caldes de

Montbui, aprovada mitjançant el decret d'alcaldia número 000205/2017 de 31 de març de 2017

se'n desprèn un romanent de tresoreria per a despeses generals positiu de 3.630.200,07 euros.

 D'aquest import s'han de deduir els imports següents: 

-  Les obligacions pendents d’aplicar  al  pressupost.  En l'exercici  2016 no es va efectuar el

reconeixement d’obligacions corresponents a despeses realitzades en el 2016 per import de

112.536,94 euros. Degut a que els imports d’operacions pendents d’aplicar al pressupost no
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s’inclouen en el càlcul del Romanent de tresoreria, aquests s’han de minorar del romanent de

tresoreria per a despeses generals. 

- L'import corresponent a la creació d'un fons de solvència necessari pel compliment de les

obligacions de pagament dins del termini legal per l'import de 1.755.293,68 euros.

Respecte a l'import restant de 1.762.369,45 euros es podran realitzar modificacions de crèdit

per a noves despeses no previstes en el pressupost de l'exercici 2017. No obstant, l'execució

d'aquestes  despeses  s'haurà  de  realitzar  dintre  de  l'exercici  2017  en  compliment  de  la

normativa d'estabilitat pressupostària. En aplicació de la disposició addicional sisena de la Llei

orgànica  2/2012,  de  27  d'abril,  d'estabilitat  pressupostària  i  sostenibilitat  financera  es

recomanable reduir el deute de l'entitat.

3. La liquidació pressupostària de l'exercici 2016 aprovada mitjançant el decret d'alcaldia núm.

000205/2017 de data 31 de març de 2017 va resoldre, entre d'altres, declarar com a disponible

l'import  de  1.762.369,45  euros  del  Romanent  de  Tresoreria  per  a  despeses  generals  per

finançar despeses no previstes en el pressupost de l'any 2017 i per l'amortització anticipada del

deute.

4. L'Àrea de Serveis Econòmics de l’Ajuntament ha sol·licitat dur a terme una modificació de

crèdits  per  tal  de  poder  realitzar  una  amortització  extraordinària  de  diferents  préstecs  que

composen el deute de l’Ajuntament, despesa que no es pot demorar fins l’exercici següent, i

que en el pressupost de la Corporació no hi ha crèdit suficient. 

En aquest expedient es proposa suplementar les aplicacions pressupostàries,  finançats a 

càrrec de part del  romanent de tresoreria per a despeses generals disponible de l’exercici 

2016, d’acord amb el decret d’alcaldia núm. 000205/2017 de data 31 de març de 2017 pel qual 

s’aprova la liquidació pressupostària de l’exercici 2016.

Aquest  compliment  implica  suplementar  l’aplicació  pressupostària  21.0110.91344  Catalunya

Banc 2009 (préstec inicial  de 680.000,00 euros)  per  import  de 75.632,00 euros,  l’aplicació

pressupostària 21 0110 91347 Banesto 2010 (préstec inicial de 1.148.000,00 euros) per l’import

de 373.101,00 euros i  l’aplicació pressupostària 21 0110 91355 Caixabank 2014 (préstec inicial

de 1.128.948,13 euros) per l’import de 620.610,00 euros, d’acord amb la informació facilitada

per la tresoreria de l’Ajuntament que ha considerat, per amortitzar de forma extraordinària i

anticipada,  el  préstecs  que  presenten  un  tipus  d’interès  més  elevat.  Aquesta  amortització

extraordinària suposarà la cancel·lació d’aquests tres préstecs.

S’adjunta dins l’expedient la sol·licitud amb el informe justificatiu de la tresoreria municipal.
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Per  tant,  l’expedient  que  es  presenta  té  per  objecte  aprovar  una  modificació  de  crèdits

mitjançant suplements de crèdits per un import total de 1.069.343,00 euros.

5.  Vist  l’informe de la Intervenció Municipal,  en relació amb la  liquidació del  pressupost  de

l’exercici 2016.

Fonaments de dret

Articles 169, 170, 171 i 177 del  RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 

Llei reguladora de les Hisendes Locals; articles 35,36, 37 i 38 del RD 500/1990, de 20 d’abril; i, 

articles 6, 7, i 8 de les bases d’execució del pressupost municipal vigent.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 17/2017, del pressupost de 

l’Ajuntament de Caldes de Montbui de l’exercici 2017, mitjançant suplements de crèdits, per un 

import total de 1.069.343,00 euros, segons el detall següent, on s’especifica l'aplicació 

pressupostària que es suplementa i la seva font de finançament que és a càrrec de part del 

Romanent de tresoreria per a despeses generals disponible del 2016:

Org. Prog. Econ. Descripció Suplements de

crèdits 

Romanent de 

tresoreria 

despeses 

generals 

disponible 2016

21 0110 91344 Catalunya Banc 2009 (680.000,00) 75.632,00 75.632,00

21 0110 91347 Banesto 2010 (1,148.000,00) 373.101,00 373.101,00

21 0110 91355 Caixabank 2014 (1.128.948,13) 620.610,00 620.610,00

Total  1.069.343,00 1.069.343,00

Segon. Exposar al públic aquesta modificació mitjançant publicació d’edicte al BOP i en el 

tauler d’anuncis de la Casa Consistorial, en espai de 15 dies hàbils, a efectes de possibles 

reclamacions segons estableixen els articles 169,170 i 171 del text refós de la Llei Reguladora 
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de les Hisendes Locals, i considerar definitivament aprovat l’expedient en el cas de no 

presentar-se reclamacions.

Contra  l'aprovació definitiva es podrà interposar recurs contenciós administratiu, en la forma i 

terminis que estableixen les normes d’aquesta jurisdicció, d’acord amb l’article 171 del Reial 

decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les 

hisendes locals. Segons l’article 46 la Llei 29/1998 , de 13 de juliol, Reguladora de la jurisdicció 

del contenciós administratiu, el termini per imposar aquest recurs serà de dos mesos a partir de

l’endemà de la publicació en el BOP de l'aprovació definitiva.

8. DECLARAR EL CESSAMENT AUTOMÀTIC DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ 

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

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

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

DESIGNAR UNA NOVA COMISSIÓ D'ESTUDI, EXPEDIENT 576/2017 (TC701-2017-000001).

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 de serveis, Jaume Mauri.»

Pren la paraula el senyor Jaume Mauri:

«Gràcies senyor Alcalde, bona nit a tothom, bé, aquesta comissió la varem crear pensant que

podíem posar-la  en funcionament  amb el  termini  que marca la  Llei,  l'estudi  econòmic  s'ha

allargat una mica per qüestions internes, ara ja el tenim gairebé finalitzat, al setembre; la idea

és crear ara la comissió i al setembre poder tenir la comissió l'estudi econòmic que ens digui la

opció  més avantatjosa pel  servei  de neteja viaria.  Probablement  el  setembre ja tinguem la

comissió amb tota la documentació i la informació necessària per poder prendre una decisió i

elevar-ho al ple, gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, obrim el torn d'intervencions a la resta de grups en el cas que n'hi hagi? N'hi ha una,

senyora Millán»
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Pren la paraula la senyora Millán:

«Volem remarcar la importància que té per nosaltres aquesta comissió pel fet que l'octubre

se'ns acaba el contracte del servei de neteja, com bé van remarcar a la informativa, i que per

tant esperem que la participació i  tot  l'avanç d'aquesta comissió, ja que se'ns ha presentat

l'estudi  que ja ha estat  realitzat,  doncs que sigui  fruit  i  que ens puguem entendre al  millor

possible per poder participar activament.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Molt bé, gràcies, passem a la votació d'aquest punt doncs.»    

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat  dels presents [16 vots favorables dels

membres dels grups municipals d’ERC (8); de SOM CALDES (2); de CiU (2); del PSC (2); d'UP

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

             

          ACORDA:   

Identificació de l’expedient

Expedient número 576/2017 (TC701-2017-000001) relatiu a l'establiment del servei de neteja 

viària de Caldes de Montbui. 

Antecedents

1. El Ple de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, en data 19 de gener de 2017, va aprovar, entre

altres, els acords següents:

«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.

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

4. Maria Pilar Arnar López, regidora d'Habitatge.
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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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2. Durant el termini atorgat la comissió no ha lliurat la memòria del servei de neteja viària de 

Caldes de Montbui, per la qual cosa s'haurà de declarar el cessament automàtic dels membres 

de la comissió i en tot cas nomenar una altra 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 el cessament automàtic dels membres de la comissió d'estudi encarregada de 

redactar el text de la memòria per a l'establiment del servei de neteja viària de 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 

a l'establiment del servei de neteja viària de Caldes de Montbui, que estarà integrada per:

Membres de la corporació:

1. Jaume Mauri Sala, regidor de Serveis Municipals que actuarà com a president

2. Isidre Pineda Moncusí, regidor de Cultura i Patrimoni

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

4. Maria Pilar Aznar López, regidora d'Acció Social i Igualtat d'Oportunitats

5. Alexandra Redondo Ibañez, regidora de Som Caldes

6. Maria Dalmau Xalabarder, regidora de CiU

7. Carla Millan Peñaranda, regidora del PSC

8. Francesc Martínez Boluda, regidor d'UPC

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

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

2. Marc Freixa Boixader, tècnic de Medi Ambient

3. Gemma Riera Termes, interventora

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

5. Raquel Costa Soler, tècnica de Turisme

6. Olga Peralta Orta, 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

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

Quart. Comunicar aquest acord als interessats.

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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9. APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE 

CONTROL I TINENÇA D'ANIMALS, EXPEDIENT TS101-2016-000002 (3488/2016).

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

s’estableix a l’article 48.3 del ROM.

Pren la paraula el senyor Alcalde:

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

Pren la paraula el senyor Mauri:

«Gràcies, bé, aquesta, com ja vaig informar a la informativa, és una ordenança esperada per

nosaltres, ja que garanteix més la seguretat dels animals censats, que creiem que amb el xip

no  és  suficient,  perquè  hi  ha  hagut  manipulacions  de  xips  i  mals  usos  amb  això,  i

abandonaments d'animals amb els xips estripats, i això ens garantirà tenir un control d'ADN del

animal dins el cens i també es pretén combatre d'una manera efectiva l'incivisme d'una minoria

de propietaris d'animals que deixen les deposicions dels seus animals a la via pública sense

recollir-los.»

Pren la paraula el senyor Alcalade:

«Gràcies, hi ha intervencions sobre aquest punt? Una, dues, tres, quatre, doncs com sempre

de menys a més, senyora Romano.»

Pren la paraula la senyora Romano:

«Gràcies senyor Alcalde, bé, en  aquest punt voldríem dir que votarem a favor, votarem a favor

perquè sabem que a la ciutadania  li preocupa aquest tema, és una minoria, està clar, sinó

tindríem un problema molt gran, perquè tenim molts gossos. Entenem que hem d'aconseguir el

benestar animal, però també hem d'aconseguir que els espais que es comparteixen, siguin

respectats per tots, no? Entenem  que des del govern el que han de fer és molta campanya,

molta pedagogia per acabar amb tot això i una de les propostes que nosaltres li fem és que el

nou Camí Orbital que vostès han fet i que ens sembla una opció molt bona pel nostre poble,

abans de ser inaugurat, ja hi havia excrements de gossos i bastants. Li proposem senyor Mauri

que posi força papereres, cada 25 metres o cada 20 metres posi una paperera perquè són cinc

quilòmetres aquest Camí Orbital  i si no hi posem una paperera, si que és un espai que hi

poden  anar  a  passejar  amb  els  gossos,  però  tampoc  podem  pretendre  que  fem  cinc

quilòmetres amb una bosseta a la ma amb excrements, per tant demanaríem que ho tinguem

en compta en el Camí Orbital. Nosaltres entenem que s'hi ha de poder posar papereres perquè
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els amos dels animals que passejaran pel Camí Orbital, que és un bon espai, ja que si fan orins

no espatllin les plantes dels jardins, entenem que és important que hi posin bastants papereres.

Tal com he dit, el nostre vot serà favorable, gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, senyor Martínez Boluda.»

Pren la paraula el senyor Martínez Boluda:

«Gràcies, simplement un tema que no s'ha tingut en compte, que crec que es podria haver

tingut en compte o potser en el futur es pugui tenir en compte, sobretot perquè al final és un

tema d'incivisme les caques dels gossos i crec que el tema de sancionar està bé, vull dir, posar,

em sembla que són 150 euros de multa per, un escalonat, si hi ha un tema més greu i tal, si hi

ha reincidència i tal, bé, doncs la meva proposta és en el cas que hi hagués reincidència que es

proposés un programa de reeducació cívica, crec que seria molt efectiu, a recollir caques, o

alguna cosa, crec que a més a més es publicitaria i  hi  hauria una pedagogia,  escolta,  no

solament sancionem, sinó escoltem, vina aquí que et direm el que no s'ha de fer, gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, senyor Ortega.»

Pren la paraula el senyor Ortega:

«Gràcies senyor Alcalde, bona nit, bon vespre a tots, només manifestar el sentit del nostre vot,

que en aquest cas serà l'abstenció, atès que és l'aprovació inicial i si hi ha alguna esmena a fer,

la faríem abans de la seva aprovació definitiva, gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, senyora Redondo.»

Pren la paraula la senyora Redondo:

«Bé, bona nit a tothom, nosaltres tenim diverses preguntes en relació amb l'ordenança, pel que

fa a l'article número 6 diu que no es podran tenir més de tres animals, entenem que gossos i

gats, bé, nosaltres creiem que potser aquest número és una mica restrictiu, una mica exagerat,

sobretot perquè diu que s'ha de fer l'autorització de nucli zoològic, diu més de tres, o sigui són o

més, entenem quatre, no? Gossos i gats, i diu: autorització de nucli zoològic, volem saber què

comporta tramitar el nucli zoològic? O sigui com s'ha de fer? Si és una tramitació fàcil? Si no ho

és? Que ens expliqui una mica.
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I per altra banda tenim el dubte de què passarà amb aquella gent que en el seu dia varen fer

una colònia de gats a casa, clar no són aquests propietaris d'aquests gats que estan tenint a

casa seva, sinó que simplement els tenen perquè quan els van portar a la protectora no se'n

podien fer càrrec perquè van completament desbordats. Clar, propietaris d'aquests gats no són,

si que estan capats per la protectora i tot s'ha fet de mutu acord, però moltes vegades no hi ha

una inscripció o un cens, al menys que sapiguem, la gent que té aquestes colònies de gats,

com funcionarà? Perquè si ara tenen cinc gats d'una colònia que en realitat s'encarreguen del

menjar i de més o menys que estiguin en bones condicions, ara han de xipar-los, han de, clar,

volem saber què passarà amb aquests, amb aquestes colònies de gats que moltes vegades és

gent que ho ha fet de forma altruista?, per Ajudar a la protectora i que estan intentant que ja

que no es poden adoptar, com a mínim responsabilitzar-nos tots i que no hi hagi una apropiació

massiva de gats al nostre municipi. 

Per altra banda, l'article 28 diu que els gossos hauran de donar per la seva inscripció  les dades

genètiques,  volem saber  exactament  a  què  es  refereixen  aquestes  dades?   i  què  passa?

Perquè aquesta entenem que és la primera inscripció que a part d'anar a l'Anicom  o altres

entitats que et posen el xip, que te'l posa el veterinari i tal, els que ja estan inscrits i ja han

pagat la taxa a l'Ajuntament i ja tenen el xip posat, ho tenen tot en regla, amb aquesta què es

farà? S'haurà de modificar aquesta inscripció? S'haurà de fer un tràmit posterior? I quin cost

tindrà aquests tràmits? Perquè clar, seran uns tràmits nous que no estaven previstos.

Per altra  banda,  l'article  14 parla  de gossos perillosos,  tal  qual,  nosaltres creiem que això

s'hauria de rectificar i se li ha de dir races de gossos potencialment perillosos, tot i que entenem

que nosaltres els gossos no són perillosos, sinó que moltes vegades són els amos, potser

hauria d'haver un registre d'aquesta gent i no al revés, però bé, això ja sabem que de moment

no és possible, sí que rectificar races de gossos potencialment perillosos, no? Potser és la

paraula correcta.

I també, la última pregunta ja, si afectarà aquesta ordenança? O si afecta? O com afecta? Als

animals de granja. No afectarà oi?.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

Molt bé, gràcies, doncs per la resposta a totes aquestes preguntes, passo la paraula al regidor

Jaume Mauri.»

Pren la paraula el senyor Mauri:

«Gràcies senyor Alcalde, bé, senyora Romano, de papereres en posarem alguna, no podem

posar  papereres  cada  25  metres,  a  més,  quan  entres  al  camí  orbital  no  has  de  fer  cinc

quilometres per sortir-ne, tens entrades i sortides a cada lloc, hi ha trams que són urbans i ja hi
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ha papereres, no podem ficar papereres a la llera de la riera, sinó les hauríem de buscar a

Palau de Plegamans a la propera rierada, vull dir que és part del camí orbital, entén? 

Entenem que ja hi ha trams urbans dins el camí orbital que ja hi ha papereres. Que veiem que

hi ha algun tram que es pot reforçar, evidentment jo en prenc nota, però papereres com vostè

ha dit  cada 25 metres,  jo  entenc que ha sigut  una manera de dir,  no? Però és una mica

exagerat.

L'article número 6 parla a partir de tres gossos, si és necessari, que és molt important, tenir

nucli zoològic, si és necessari, això sempre ho diu la Generalitat, aleshores nosaltres parlem de

tres gossos i evidentment si vostè viu en una casa amb un jardí, amb una casa molt gran i té

tres, quatre, cinc gossos, no passa res, però clar, si vostè viu en un bloc de pisos de 60 metres

quadrats i té tres, quatre gossos i que borden, i que causen molèsties i això, allà sí que hi ha un

conflicte de convivència com a mínim. O sigui, l'ordenança es pensa d'una manera restrictiva

per casos extrems, però sempre hi ha la quota aquesta de si és necessari, això és important

tenir-ho en compte.

Colònia de gats, no va l'ordenança aquesta per les colònies de gats, en principi s'ha focalitzat

molt amb els canins, eh? Amb els gossos.

L'article 28 sobre el tema de les dades de l'Anicom, nosaltres ja hem cedit a tots els veterinaris

de Caldes que puguin fer el cens i que no és necessari que vinguin a l'Ajuntament de Caldes el

cens, perquè ja ho fem directament des del banc de dades que tenen al Col·legi de Veterinaris.

I el que hem demanat al Col·legi de Veterinaris, que això sembla que ho veuen bé, és posar al

costat  de  l'Excel  que  tenen  ells  un  apartat  on es  pugui  posar  el  codi  genètic.  Què farem

nosaltres,  quin  cost  tindrà  per  ciutadans  aquest  nou  cens?  Doncs  cero  perquè  ho

subvencionem. Donem mig any perquè tots els propietaris de gossos que rebran una carta de

l'ajuntament amb la que també hi haurà un tríptic informatiu sobre l'ordenança, i com s'ha de

comportar la gent en casos d'incontinència animal, això també ho explicarem.

Si després d'aquest mig any hem aconseguit censar a tots el gossos genèticament tancarem la

subvenció. També pot passar el següent i és que arribin cens d'animals que no tenim censats.

Tenim la intenció de poder fer una pròrroga de la subvenció. 

Nosaltres no volem res més que resoldre un problema i per resoldre el problema ràpid, bé i

eficientment posem totes les facilitats i això el que hauran de fer és anar a un veterinari que ja

tenim un conveni entre l'Ajuntament i els veterinaris de Caldes, els propietaris hauran de portar

el gos allà i allà li prendran la mostra i amb això es farà un registre.

Aquest  registre  com  es  farà?  S'imprimirà  una  xapa  que  hauran  de  portar  obligatòriament

penjada al collaret el gossos i aquesta xapa coincidirà amb el número de xip, perquè no hi

hagui migració de xapes. 
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D'aquesta manera entenem que tindrem dos problemes bastant  ben resolts.  No és que ho

creiem sinó que ho sabem perquè amb altres municipis on s'ha fet això, l'incivisme en la via

pública ha caigut en un 90%. Aquest 10% deuen ser gossos que no són del poble i que no

estan registrats. El dia a dia que és on ens porten aquestes dificultats de convivència a la via

pública estarà resolt amb tots els gossos xipats i censats del municipi. 

I  allò  dels  animals  potencialment  perillosos  faríem  l'esmena  ja  que  no  ha  de  dir  animals

perillosos  sinó  animals  potencialment  perillosos  ja  que  hi  ha  unes  races  que  ja  estan

estipulades com els potencialment perillosos, article 14.

Si no em deixo res més acabo la meva intervenció. Gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Hi ha més dubte? Senyora Redondo?»

Pren la paraula la senyora Redondo:

«D'acord que ara estigui subvencionat, però en algun moment tindrà un cost, en principi?

Vull dir si jo ara d'aquí un any tinc un gos, quan hem costarà llavors?»

Pren la paraula el senyor Mauri:

«Vint-i-cinc euros, si no m'equivoco. Entre Vint-i-cinc i trenta euros.»

Pren la paraula el senyor alcalde:

«Passem a la votació.»

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta dels presents [12 vots 

favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (8); de CiU (2); d'UP CALDES (1) i del 

PPC (1) i 4 abstencions de SOM CALDES (2) i del PSC (2)],

             

  ACORDA:  

Identificació de l’expedient

Expedient número TS101-2016-000002 (3488/2016) relatiu a l'aprovació inicial de la 

modificació de l'Ordenança municipal de control i tinença d'animals.

Antecedents

1. El Ple de l'Ajuntament, en la sessió de data 28 de juliol de 2005, va aprovar inicialment 

l'Ordenança municipal de control i tinença d'animals.
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En data 1 d'octubre de 2005 va finalitzar el termini d'informació pública i d'audiència als 

interessats establert per a la presentació d'al·legacions, reclamacions o suggeriments, durant el

qual no se'n va presentar cap, quedant d'aquesta manera definitivament aprovada.

2. En els darrers anys s'ha incrementat considerablement el nombre d'animals de companyia. 

La tinença d'animals domèstics comporta beneficis des del punt de vista afectiu i emocional, 

però, també comporta unes obligacions i responsabilitats que cal observar, tant des del punt de 

vista dels problemes que pot generar l'animal com de la seva protecció.

Un d'aquests problemes, és la molèstia i els problemes sanitaris que poden ocasionar la 

presència d'excrements a la via pública.

Amb l'objectiu d'incorporar eines que permetin reduir aquestes i altres molèsties, s'han fet un 

seguit de modificacions que queden recollides a la ordenança present.

3. La Junta de Govern Local, en data 9 de febrer de 2016, va acordar la modificació de 

l'Ordenança municipal de control i tinença d'animals i va designar la comissió d'estudi 

encarregada de redactar el text de l'avantprojecte de la norma.

4. En data 2 de juny de 2017 es va reunir la comissió d'estudi i ha pres els següents acords:

«1. Afegir un nou títol preliminar.

2. Aprovació per unanimitat de l'articulat de la modificació de l'Ordenança municipal de tinença 

d'animals.

3. Trasllat de tota l'ordenança al Consorci per la Normalització Lingüística per la seva 

correcció.»

5. Les modificacions a l'articulat que s'introdueixen són les següents:

«TÍTOL PRELIMINAR

En els darrers anys s'ha incrementat considerablement el nombre d'animals de companyia. La 

tinença d'animals domèstics comporta beneficis des del punt de vista afectiu i emocional, però, 

també comporta unes obligacions i responsabilitats que cal observar, tant des del punt de vista 

dels problemes que pot generar l'animal com de la seva protecció.
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Un d'aquests problemes, és la molèstia i els problemes sanitaris que poden ocasionar la 

presència d'excrements a la via pública.

Amb l'objectiu d'incorporar eines que ens permetin reduir aquestes i altres molèsties, s'han fet 

un seguit de modificacions que queden recollides a la ordenança present.

Article 6 Condicions d’allotjament i alimentació de l’animal 

e) En el cas de gossos i gats es requerirà una autorització expressa de l’Ajuntament per tenir 

més de 3 animals. Per aquesta autorització caldrà disposar de nucli zoològic o llicència 

d’activitats si és necessari, complir els requisits de condicions d’allotjament d’aquest mateix 

article, tenir els animals correctament xipats i censats i no provocar molèsties als veïns. En cas 

d’haver-hi molèsties si es considera necessari caldrà acceptar una mediació amb els veïns. El 

fet de no acabar amb les molèsties suposarà la revocació de l'autorització. En el cas de les 

propietats horitzontals es podrà atorgar l'autorització si els estatuts de les comunitats de 

propietaris no ho prohibeixen expressament.

Article 14 Circulació dels animals a la via pública 

2.L’Ajuntament podrà determinar espais i horaris en els quals es podran deixar els animals 

sense cadena, amb l’obligació del propietari o posseïdor de vigilar especialment l’animal i 

quedant obligat a evitar molèsties a les persones i altres animals que comparteixin l’espai. Els 

gossos perillosos en aquests espais hauran d’anar lligats i amb morrió.

Article 27 Identificació d’animals de companyia 

2. Sistemes d’identificació.

La identificació dels animals de companyia s’ha de realitzar mitjançant la implantació d’un 

transponder que contingui un dispositiu electrònic (microxip) amb un codi que permeti, en tot 

cas, identificar l’animal i garantir la no duplicitat o, en tot cas, per aquells sistemes que 

contempli la normativa vigent. 

En tot cas, la identificació dels animals s’haurà d’inscriure al Registre d’Animals de Companyia 

de la Generalitat de Catalunya, mitjançant l'aplicació informàtica ANICOM o la que la 

substitueixi. 

Article 28 Cens d’animals de companyia 

1. Obligatorietat d’inscripció. 
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Les persones posseïdors/es de gats i gossos estan obligades a inscriure els seus animals al   

Registre General d’Animals de Companyia mitjançant l'aplicació informàtica ANICOM o la que 

la substitueixi que actuarà pels animals inscrits a Caldes de Montbui com a cens municipal. 

Aquesta inscripció pot realitzar-se a través de l'Ajuntament o a través de veterinaris i 

protectores d'animals autoritzats per la Generalitat de Catalunya, al termini màxim de trenta 

dies comptats a partir de la data de naixement, d’adquisició o de canvi de residència de 

l’animal, facilitant les següents dades i documents: 

• Dades del/la propietari/a o posseïdor/a de l’animal: nom i cognoms, document 

nacional d’identitat, domicili i, si és possible, telèfon. En el cas dels gossos caldrà 

presentar també les dades genètiques del animal.

3. Placa identificativa: 

El registre censal de l’animal es completarà en el cas dels gossos, mitjançant una placa 

identificativa que haurà de dur l’animal a la corretja o al collar. Aquesta placa la subministrarà 

l’Ajuntament i s’identificarà amb el número de microxip i altres dades que decideixi 

l'Ajuntament. Aquesta placa no eximirà de tenir l’animal correctament identificat mitjançant els 

sistemes legals establerts. Un cop l’animal causi baixa del cens caldrà retornar la placa a 

l’Ajuntament.

Article 34 Infraccions de l’Ordenança 

2. Són infraccions lleus:

        a) No evitar les miccions dels animals a façanes i/o mobiliari urbà o en cas que aquestes   

es produeixin no netejar-les correctament.

g) No retornar la xapa identificativa un cop l’animal es doni de baixa.

3. Són infraccions greus les que suposin:

g) No facilitar les dades genètiques dels gossos.

h) No retirar els excrements de l’animal immediatament i de forma convenient, netejant, si 

fos necessari, la part de via, espai públic o mobiliari que hagués resultat afectat.

i) Reincidir en la comissió d'infraccions lleus durant l'últim any.

4. Són infraccions molt greus les que suposin:

g) Reincidir en la comissió d'infraccions greus durant l'últim any.
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Article 35 De les sancions 

3. Les infraccions de l’Ordenança, d’acord amb l’article 237 del Decret Legislatiu 2/2003, de la 

Llei municipal i de règim local de Catalunya, es sancionen:

a. Les infraccions lleus seran sancionades amb multes de fins a 150 €. 

b. Les infraccions greus seran sancionades amb multes de 151 fins a 300 €. 

c. Les infraccions molt greus seran sancionades amb multes de 301 fins a 400 €. 

Article 38 De la graduació de les sancions 

6. Les sancions imposades per infracció de l’Ordenança tenen una bonificació del 50 % si 

s’abonen  abans que transcorrin 15 dies des de la incoació de l’expedient sancionador. 

Disposició transitòria

L'Ajuntament podrà subvencionar en el procés d'implantació dels perfils genètics 

individualitzats dels gossos el cost de la pressa de mostres i l'analítica.»

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

Normativa aplicable

- El  Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i el ROAS estableixen el 

procediment d'aprovació de les ordenances i reglaments municipals que exigeix l'aprovació 

inicial, la submissió a informació pública , la concessió d'audiència pública als interessats i 

l'aprovació definitiva amb publicació íntegra del text. També disposen que les ordenances i 

reglaments s'entendran aprovats definitivament amb caràcter automàtic si no s'hi presenta cap 

reclamació ni al·legació durant la informació pública.

- Article 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local 

estableix que és competència del Ple municipal l'aprovació de les ordenances.

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

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:
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Primer. Aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança municipal de control i tinença 

d'animals, amb el següent text:

«ORDENANÇA MUNICIPAL DE CONTROL I TINENÇA D’ANIMALS 

TÍTOL PRELIMINAR 

En els darrers anys s'ha incrementat considerablement el nombre d'animals de companyia. La 

tinença d'animals domèstics comporta beneficis des del punt de vista afectiu i emocional, però, 

també comporta unes obligacions i responsabilitats que cal observar, tant des del punt de vista 

dels problemes que pot generar l'animal com de la seva protecció.

Un d'aquests problemes, és la molèstia i els problemes sanitaris que poden ocasionar la 

presència d'excrements a la via pública.

Amb l'objectiu d'incorporar eines que ens permetin reduir aquestes i altres molèsties, s'han fet 

un seguit de modificacions que queden recollides a la ordenança present.

TÍTOL I Disposicions generals 

Capítol I Objecte, àmbit, subjectes i responsabilitats 

Article 1 Objecte i àmbit d’aplicació 

1. Aquesta Ordenança té per objecte la regulació, dins el terme municipal de Caldes de 

Montbui, de la tinença d’animals, en especial, de les interrelacions entre les persones i els 

animals, tant els de convivència humana com els utilitzats amb fins esportius o lucratius, 

respectant en tot cas els drets dels animals i tenint cura dels aspectes relacionats amb la 

seguretat i la salut pública. 

2. És objecte d’aquesta Ordenança regular les condicions mínimes exigibles als centres i 

establiments dedicats a l’acollida, manteniment o que duguin a terme qualsevol pràctica de 

tipus comercial amb animals, amb la finalitat de preservar els seus drets. 

3. Aquesta Ordenança és d’aplicació a la tinença d’animals, d’acord amb la legislació vigent i la 

normativa específica d’aplicació. 

4. Serà objecte d’aquesta Ordenança potenciar la participació de les associacions de protecció 

i defensa dels animals i d’altres amb incidència en aquest àmbit, per implementar les 

actuacions municipals en relació amb la tinença cívica d’animals. 
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Article 2 Subjectes i responsabilitats 

1. Aquesta ordenança és de compliment obligatori per a tots aquells propietaris/es i 

posseïdors/es d’animals. 

2. Constitueixen infracció administrativa d’aquesta ordenança les accions i omissions que 

representin vulneració dels seus preceptes, tal i com apareixen tipificats en el Títol V d’aquesta 

Ordenança. 

3. Són responsables de les infraccions administratives les persones físiques que les cometin a 

títol d’autors i coautors, i és podrà estendre a aquelles persones físiques o jurídiques a qui per 

llei s’atribueixi el deure de preveure la infracció administrativa comesa per uns altres. 

4. De les infraccions relatives a actes subjectes a llicència o autorització administrativa 

preceptiva que es produeixin sense la seva prèvia obtenció o amb incompliment de les 

condicions, en seran responsables les persones físiques i jurídiques que siguin titulars de la 

llicència i, si no n’hi hagués, la persona física o jurídica sota la dependència de la qual actués 

l’autor material de la infracció. 

5. El posseïdor d’un animal, sense perjudici de la responsabilitat subsidiària del seu propietari, 

és el responsable dels danys, els perjudicis i les molèsties que ocasioni a les persones i als 

objectes, a la via pública i al medi natural en general, d’acord amb el que estableix l’article 1905

del Codi Civil. 

6. Sense perjudici de la normativa específica que els és d’aplicació, seran responsables del 

compliment d’aquesta ordenança, en el que els afecti, els titulars de botigues o establiments de

venda, ja siguin persones físiques o jurídiques. 

Capítol II Definicions d’animals

Article 3 

1. Es considera animal domèstic el que pertany a espècies que habitualment es crien, es 

reprodueixen i conviuen amb persones i que no pertanyen a la fauna salvatge. Tenen també 

aquesta consideració els animals que es crien per a la producció de carn, de pell o d’algun altre

producte útil per a l’ésser humà, els animals de càrrega i els que treballen en l’agricultura. 

2. Es considera animal de companyia l’animal domèstic que les persones mantenen 

generalment a la llar amb la finalitat d’obtenir-ne companyia. Als afectes d’aquesta Ordenança i

d’acord amb la Llei, gaudeixen sempre d’aquesta consideració els gossos, els gats i les fures. 
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3. De conformitat amb la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats 

potencialment perillosos, s’entenen com a gossos potencialment perillosos aquells que 

presentin una o més de les circumstàncies següents:

a) Gossos que han tingut episodis d’agressivitat amb persones o altres gossos.

b) Gossos que han estat ensinistrats per a l’atac o la defensa.

c) Gossos que pertanyen a les races i a l’encreuament especificats en la normativa vigent.

4. Resten exclosos d’aquestes denominacions, condicionats a la seva normativa específica, els

animals salvatges de la fauna autòctona i els animals salvatges de la fauna no autòctona. 

TÍTOL II de la tinença d’animals de companyia 

Capítol I Limitacions a la tinença 

Article 4 Requeriments i condicionants de la tinença 

1. La tinença d’animals de companyia resta condicionada al compliment per part del 

propietaris/es o posseïdors/res dels requisits següents: 

a) De conformitat amb l’espècie o raça, cal tenir més de 16 anys o ser major d’edat o disposar 

de plena capacitat d’obrar o tenir-la complementada en els termes previstos per les normes 

civils. 

b) Cal reunir les condicions sanitàries adequades pel seu allotjament i altres condicions de 

maneig i tracte. 

c) Cal evitar el risc sanitari, perill o molèsties als veïns, a d’altres persones o al mateix animal. 

d) S’ha de disposar de les autoritzacions administratives i requeriments sanitaris, de seguretat 

o altres establerts per les autoritats competents, si s’escauen. 

e) Els propietaris de gossos considerats potencialment perillosos hauran de disposar de la 

corresponent llicència administrativa, que es regirà pel Reial decret 287/2002, de 22 de març, 

que desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença 

d’animals potencialment perillosos o norma que la substitueixi.

2. La tinença d’animals de companyia restarà condicionada, amb la prèvia autorització 

administrativa i de conformitat amb el que s’estableixi reglamentàriament, a les característiques

de l’habitatge i de la zona, sempre i quan pel seu nombre no s’hagi de catalogar com activitat 

econòmica tipificada. 
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3. La tinença en domicilis particulars d'altres animals no qualificats com de companyia i la 

d'animals salvatges, restarà condicionada, en tot el terme municipal, a l'autorització expressa 

d'aquest Ajuntament, la qual determinarà les obligacions del propietari de l'animal no considerat

de companyia. Es farà referència a les condicions higienicosanitàries i a l'absència de 

molèsties i perillositat per part de l'animal.

a) Queda prohibida la tinença d'animals d'espècies protegides, d'acord amb el Decret legislatiu 

2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, amb 

les particularitats establertes per la normativa vigent.

b) Els animals de fauna no autòctona, permesos pels tractats internacionals ratificats per l'Estat

espanyol, normativa europea o autonòmica, hauran d'acreditar-ne la procedència legal amb la 

documentació pertinent.

c) No és permesa la tinença d'animals d'agressivitat manifesta o que puguin provocar 

enverinaments per la seva mossegada o picada.

4. La tinença d’animals que les autoritats corresponents hagin catalogat com a potencialment 

perillosos o de perillositat constatada o molestos, restarà condicionada als requeriments i 

exigències que per aquests específicament s’estableixin. 

5. No disposar de les autoritzacions pertinents, la inobservança dels requeriments o 

l’incompliment de les obligacions i prescripcions contingudes en el apartats anteriors, podrà ser

raó suficient per emprendre les següents mesures provisionals de limitació de la tinença: 

a) Comissar temporalment l’animal fins que els propietaris o encarregats dels animals resolguin

el problema o compleixin els requeriments i condicions que se’ls imposin. 

b) Comissar definitivament l’animal, la totalitat dels animals o part d’ells i procedir a la seva 

donació en adopció o sacrifici.

Capítol II Condicions de manteniment i tracte 

Article 5 Tracte i manteniment dels animals 

Queda prohibit expressament: 

1. Maltractar o agredir físicament els animals o sotmetre’ls a qualsevol altra pràctica que els 

provoqui sofriments o danys físics o psicològics. Altrament, no es consideraran infraccions per 

maltractament aquelles accions d'autodefensa proporcionada que es causin a un animal en cas

que aquest ataqués qualsevol persona.
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2. Subministrar-los substàncies que puguin causar-los alteracions de la salut o del 

comportament. 

3. Abandonar-los. 

4. Mantenir-los en instal·lacions indegudes des del punt de vista higienicosanitari, de benestar i

de seguretat animal. 

5. Practicar-los mutilacions, extirpar-los ungles, cordes vocals o altres parts o òrgans, llevat de 

les intervencions fetes amb assistència veterinària en cas de necessitat terapèutica, per 

garantir-ne la salut o per limitar-ne o anul·lar-ne la capacitat reproductiva. Per motius científics 

o de maneig, es podran fer aquestes intervencions amb l’obtenció prèvia de l’autorització de 

l’autoritat competent. 

6. Fer-ne donació com a premi, recompensa, gratificació o regal de compensació per altres 

adquisicions de naturalesa diferent a la transacció onerosa d’animals. 

7. Vendre’ls a les persones menors de setze anys i a les persones incapacitades sense 

l’autorització dels qui en tenen la potestat o la custòdia. 

8. Exhibir-los de forma ambulant com a reclam. 

9. Mantenir-los lligats durant la major part del dia o limitar-los de forma duradora el moviment 

necessari per a ells. 

10. Mantenir-los en locals públics o privats en condicions de qualitat ambiental, lluminositat, 

soroll, fums i similars que els puguin afectar tant físicament com psicològicament. 

11. Matar-los. 

12. Vendre'ls a laboratoris o clíniques, sense control de l'Administració

13. En tot el terme municipal, la caça, la captura i la pesca d’animals, excepte en les activitats 

esportives amb autorització administrativa prèvia.

14. Realitzar actes públics o privats de baralles d'animals o paròdies en les quals se'ls mati, 

fereixi o hostilitzi, i també els actes públics no regulats legalment, l'objectiu dels quals sigui la 

mort de l'animal.

Article 6 Condicions d’allotjament i alimentació de l’animal 

1. Els propietaris o posseïdors d’un animal han de proporcionar-li l’alimentació, l’aigua, 

l’allotjament i les condicions ambientals d’espai, ventilació, humitat, temperatura, llum i aixopluc
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adequats i les cures necessàries, per evitar que pateixi cap sofriment, per satisfer les seves 

necessitats vitals i garantir-li el benestar mitjançant el seu manteniment, incloent l’activitat 

física, en condicions adequades a la seva espècie o raça. 

2. S’estableixen les condicions d’allotjament que s’indiquen a continuació sense perjudici de les

que poden determinar les autoritats competents per a casos particulars i d’acord amb les 

especials característiques del lloc d’ubicació, de l’animal i de la seva funcionalitat: 

a) Els animals han de disposar d’espai suficient i d’aixopluc contra la intempèrie, especialment 

els que es mantenen en zones exteriors i en caneres. L’aixopluc ha de ser impermeable i d’un 

material que aïlli de forma suficient tant del fred com de la calor i que, a la vegada, no pugui 

produir lesions a l’animal; ha d’estar convenientment airejat i s’ha de mantenir permanentment 

en un bon estat de conservació i de neteja.

b) Els animals d’un pes superior als 25 kg no poden tenir com a habitacle espais inferiors a 6 

m2, sens perjudici del que determinin les autoritats competents per a casos excepcionals i/o per

animals de pes inferior a 25 kg, amb excepció dels que romanguin temporalment a les caneres 

municipals.

c) Els animals exposats en establiments de venda en gàbies i/o espais reduïts han de permetre

el seu moviment per l’interior. 

d) Resta expressament prohibit deixar en patis, terrasses, balcons o habitacions amb finestres 

obertes animals que amb els seus sons, crits o cants puguin perjudicar el descans dels veïns o 

els ocasionin molèsties evidents. Els animals de companyia mai no poden tenir com a 

allotjament habitual els celoberts o balcons.

e) En el cas de gossos i gats es requerirà una autorització expressa de l’Ajuntament per tenir 

més de 3 animals. Per aquesta autorització caldrà disposar de nucli zoològic o llicència 

d’activitats si és necessari, complir els requisits de condicions d’allotjament d’aquest mateix 

article, tenir els animals correctament xipats i censats i no provocar molèsties als veïns. En cas 

d’haver-hi molèsties si es considera necessari caldrà acceptar una mediació amb els veïns. El 

fet de no acceptar la mediació i/o no acabar amb les molèsties suposarà la revocació de 

l'autorització. En el cas de les propietats horitzontals es podrà atorgar l'autorització si els 

estatuts de les comunitats de propietaris no ho prohibeixen expressament.

f) Es prohibeix mantenir els animals de companyia en un lloc sense ventilació, sense llum o en 

condicions climàtiques extremes. La retirada dels excrements i de les orines s'ha de fer de 

forma regular i s'han de mantenir els allotjaments nets, desinfectats, desratitzats i desinsectats 

convenientment. 
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g) L’Ajuntament podrà establir un nombre màxim d’animals per un habitatge en funció de l’espai

disponible, les condicions higienicosanitàries per al seu manteniment i la problemàtica que 

puguin generar als veïns.

h) Els gossos que s’allotgin de forma habitual a l’interior d’un habitatge han de poder sortir a 

l’exterior com a mínim dos cops al dia. 

i) Les comunitats de propietaris poden preveure a les seves normes de comunitat allò que 

estimin convenient respecte de la tinença d’animals a l’edifici. 

3.La tinença d'aus de corral, conills, coloms i altres animals domèstics anàlegs en domicilis 

particulars, tant en terrasses com en patis o coberts, queda condicionada al fet que les 

circumstàncies de l'allotjament i l'adequació de les instal·lacions ho permetin, tant en l'aspecte 

higienicosanitari com per la inexistència d'incomoditats o perills per als veïns o altres persones. 

Amb caràcter general i sempre que es compleixi l’apartat anterior, es limita la tinença d’aquests

tipus d’animals a 6 per habitatge, llevat que es disposi d’una autorització expressa per part de 

l’Ajuntament

Article 7 Ubicació i mitjans de subjecció temporals 

1. El mètode de subjecció habitual són les cadenes corredisses que han d’anar sobre un cable 

horitzontal. Les cadenes fixes només s’utilitzaran quan la impossibilitat d’instal·lar una cadena 

corredissa estigui justificada. 

2. El collar i la cadena han de ser proporcionats a la talla i a la força de l’animal. Llevat dels 

casos degudament justificats, la longitud de la cadena no serà inferior a 3 metres, i en tot cas, 

ha de permetre que l’animal pugui jeure i pugui arribar a l’aixopluc. En cap cas el collar que els 

manté lligats ha de ser la mateixa cadena que el lliga, ni un collar de força o que produeixi 

patiment a l’animal. Els gossos potencialment perillosos, en llocs i espais públics, han de ser 

conduïts o controlats amb una cadena o corretja no extensible de menys de 2 metres, sense 

que pugui conduir-se més d’un gos per persona. 

3. Les cadenes de tipus fix han de portar un dispositiu que eviti la torsió o l’enrotllament i la 

immobilització de l’animal. 

4. El manteniment temporal dels animals en vehicles particulars s’ajustarà a l’establert en 

l’article 16 d’aquesta ordenança. 
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5. Excloent el transport d’animals, no és permès el manteniment temporal dels animals en 

gàbies o espais reduïts que no permetin o limitin considerablement el seu moviment per 

l’interior, incloent-hi els exposats en establiments de venda, llevat que l’autoritat competent 

disposi una altra cosa per a casos concrets.

6. Els gossos de guarda i, de forma general, els animals de companyia que es mantenen lligats

o en un espai reduït no poden restar en aquestes condicions més de sis hores seguides. En 

aquest cas, ha de poder realitzar exercici físic durant un període mínim de vint minuts. Els 

animals de companyia d’edat subadulta han de disposar d’un grau superior de llibertat de 

moviments i no es poden mantenir lligats o en un espai reduït més de dues hores seguides.

Capítol III Condicions de seguretat 

Article 8 Animals potencialment perillosos i de perillositat constatada 

1. Es consideren com: 

a) Animals potencialment perillosos: els definits a l’article 3.3. d’aquesta Ordenança.

b) Animals de perillositat constatada: aquells animals que les autoritats competents així ho 

decideixin, ateses en cada cas i de manera individualitzada les circumstàncies concurrents que

així ho recomanin, per haver mossegat, causat lesions a persones, animals o danys a les 

coses, més de dues vegades en el transcurs de la vida de l’animal, llevat que es determinin 

altres criteris. 

2. No s’inclouran en les classificacions anteriors i, per tant no sotmesos als requeriments 

especials, els animals que pertanyin a les Forces Armades, Forces i Cossos de Seguretat de 

l’Estat, Cossos de Policia Autonòmica i Local, així com els de les empreses de seguretat amb 

autorització oficial. 

3. Les operacions de compravenda, traspàs, donació o qualsevol altra que suposi canvi de 

titularitat d’animals potencialment perillosos requeriran el compliment dels requeriments 

establerts en la normativa vigent per a la transmissió d’aquest tipus d’animals. 

4. Els propietaris o posseïdors d’animals potencialment perillosos hauran de complir 

acuradament les prescripcions de seguretat establertes en la present ordenança, tant en el seu

allotjament com per circular per espais i vies publiques.

5. Els propietaris de gossos perillosos i/o de vigilància han de tenir-los de manera que els 

vianants no prenguin cap mal ni que l'animal pugui abandonar el recinte i atacar qui circuli per 

la via pública. A més hauran de complir els següents requisits:
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a. S'haurà de col·locar en lloc visible un rètol advertint del perill de l'existència d'un gos 

potencialment perillós al recinte, així com de la presència d’un gos de vigilància.

a. Les parets i les tanques han d’ésser suficientment altes i consistents i han d’estar ben 

fixades per tal de suportar el pes i la pressió de l’animal.

a. Les portes de les instal·lacions han d’ésser tan resistents i efectives com la resta del  

contorn i s’han de dissenyar per evitar que els animals puguin desencaixar o obrir ells 

mateixos els mecanismes de seguretat.

a. La sostracció o pèrdua de l’animal haurà de ser comunicada pel seu titular al 

responsable del Registre Municipal d’Animals Potencialment Perillosos, en un termini 

màxim de 48 hores.

6. Els propietaris o posseïdors d’animals de perillositat constatada, hauran de complir els 

especials requeriments de seguretat que se’ls imposin. 

7. La tinença d’animals considerats potencialment perillosos requerirà la prèvia obtenció d’una 

llicència administrativa que serà atorgada per l’autoritat competent. 

8. Els/les propietaris/es o posseïdors/es d’animals potencialment perillosos hauran d’acreditar 

la formalització d’una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una 

cobertura no inferior a cent cinquanta mil dos-cents cinquanta-tres EUR (150.253 EUR). 

9. La castració per mesures de seguretat d’animals que presentin comportaments agressius no 

solucionats amb tècniques d’ensinistrament, podrà ser efectuada de forma voluntària a petició 

del propietari o posseïdor, o en el seu cas, instada per les autoritats competents i sempre a 

través d’un veterinari col·legiat. 

10. En tot cas, s’inscriurà aquest fet en el Cens Municipal, prèvia presentació de la 

corresponent certificació veterinària. 

Capítol IV Normes sanitàries 

Article 9 Condicions higienicosanitàries 

1. Els propietaris o posseïdors, estan obligats a proporcionar als animals les cures adequades, 

tan pel que fa a tractaments preventius de malalties com a guariments, així com a aplicar-los 

les mesures sanitàries preventives i controls sanitaris que l’autoritat competent o legislació 

vigent disposi. 
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2. L’autoritat competent, per qualsevol de les formes de gestió admeses en la legislació vigent, 

durà a terme la corresponent planificació i execució dels programes i les campanyes d’aplicació

de les mesures sanitàries preventives i controls sanitaris de compliment obligatori. En aquests 

casos, i en la mesura que sigui possible, es primarà la col·laboració dels veterinaris que duguin

a terme la seva activitat i estiguin donats d’alta al Municipi. 

3. En cas de malaltia contagiosa que afecti un gran nombre d’animals els propietaris dels 

animals compliran les disposicions preventives sanitàries que estableixin les autoritats 

competents. 

Article 10 Protecció de la salut de les persones 

1. Els animals afectats de malalties que suposin un perill per a la salut de les persones o que 

pateixin afeccions cròniques incurables d’aquesta mena, es sacrificaran a criteri de les 

autoritats sanitàries. En aquest últim cas, prèviament es requerirà l’informe per escrit d’un 

veterinari designat pel propietari i al seu càrrec. 

2. Qualsevol veterinari radicat al Municipi, està obligat a comunicar a les autoritats competents 

tota malaltia inclosa a les considerades de declaració obligatòria, perquè independentment de 

les mesures zoosanitàries individuals es puguin prendre mesures col·lectives, si s’escau. 

3. Les persones que amaguin casos de ràbia o altres malalties de declaració obligatòria, o 

deixin en llibertat als animals que les pateixen, seran posades a disposició de les autoritats 

judicials corresponents. 

4. Si cal sacrificar un animal, s’ha de fer sota control i responsabilitat d’un veterinari. 

L’enterrament, incineració o qualsevol altre mètode d’eliminació de l’animal sacrificat o mort, es 

durà a terme en establiments autoritzats o d’acord amb les especificacions que estableixin les 

autoritats sanitàries. 

Article 11 Actuació en casos de lesions de persones o animals 

1. Els posseïdors o propietaris d’animals que hagin mossegat o causat lesions a persones o a 

d’altres animals estan obligats a: 

a) Facilitar les dades de l’animal agressor i les seves pròpies a la persona agredida o als 

propietaris de l’animal agredit, als seus representants legals i a les autoritats competents. 

b) Comunicar-ho, en un termini màxim de 24 hores posteriors als fets, a les autoritats sanitàries

locals i posar-se a la seva disposició. 

c) Sotmetre l’animal agressor a observació veterinària durant el període de 15 dies o el que 

estableixi la legislació vigent o les autoritats sanitàries competents. 
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d) Presentar a les autoritats sanitàries locals la documentació sanitària de l’animal i un certificat

veterinari en un termini no superior a les 48 hores després de la lesió i un altre certificat 

veterinari al final del període d’observació que s’hagi determinat. 

e) Comunicar a les autoritats sanitàries locals qualsevol incidència que es produeixi (mort, 

robatori, pèrdua, desaparició, trasllat de l’animal) durant el període d’observació veterinària. 

2. Si l’animal té propietari conegut, les despeses de transport i d’estada de l’animal reclòs en 

les dependències o establiments indicats, durant el període d’observació veterinària, seran al 

seu càrrec i hauran de ser abonades pels responsables dels animals en el moment de retirar-

los. 

3. Si l’animal agressor no té propietari conegut, els serveis municipals es faran càrrec de la 

seva captura i de la seva observació veterinària. 

4. Les persones agredides per qualsevol animal es posaran immediatament en contacte amb 

les autoritats sanitàries locals i facilitaran totes les dades que coneguin per tal de donar 

compliment al que preveu aquesta ordenança. 

Capítol V Convivència i via pública 

Article 12 Molèsties als veïns 

1. Els posseïdors d’animals estan obligats a adoptar les mesures necessàries per impedir que 

la tranquil·litat dels seus veïns sigui alterada pel comportament d’aquests animals i evitar les 

molèsties o incomoditats constatades, derivades del seu manteniment i allotjament, en tot 

horari, diürn i nocturn. 

2. Es prohibeix, des de les 22 hores fins a les 8 hores, deixar en patis, terrasses, galeries i 

balcons o altres espais oberts, animals que amb els seus sons, crits o cants destorbin el 

descans dels veïns. 

Article 13 Animals molestos 

1.Tindrà la qualificació d’animal molest aquell animal que de forma reiterada hagi provocat 

molèsties als veïns per sorolls, olors, agressivitat, males condicions higièniques o altres. 

2. En cas que els propietaris o responsables dels animals incompleixin les obligacions 

establertes a la normativa vigent o en aquesta Ordenança, i especialment quan hi hagi risc per 

a la seguretat o la salut de les persones, o generin molèsties als veïns per sorolls, olors, 

agressivitat, males condicions higièniques o altres circumstàncies, l'Administració municipal 

podrà requerir els propietaris o encarregats dels animals perquè solucionin el problema. En cas

que no ho facin, l'Administració municipal, seguint les pautes que assenyala la legislació vigent,
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podrà comissar l'animal i disposar-ne el trasllat a un establiment adequat a càrrec del propietari

i podrà adoptar qualsevol altra mesura addicional que consideri necessària sense perjudici de 

l’expedient sancionador que s’inclogui a l’efecte.

3. Els propietaris o posseïdors d'animals han de facilitar l'accés als serveis sanitaris municipals 

per realitzar la inspecció i comprovar el compliment de les disposicions d'aquesta Ordenança.

Article 14 Circulació dels animals a la via pública 

1. A les vies o espais públics els animals hauran d’anar proveïts de corretja o cadena i collar o 

d’un altre mitjà de subjecció escaient d’acord amb l’espècie o raça amb la identificació pròpia 

de l’animal que permeti la localització del titular. 

2. L’Ajuntament podrà determinar espais i horaris en els quals es podran deixar els animals 

sense cadena, amb l’obligació del propietari o posseïdor de vigilar especialment l’animal i 

quedant obligat a evitar molèsties a les persones i altres animals que comparteixin l’espai. Els 

gossos perillosos en aquests espais hauran d’anar lligats i amb morrió.

3. Tots aquells animals considerats com a potencialment perillosos o de perillositat constatada 

han de circular amb morrió i han de ser conduïts amb cadena o corretja no extensible de 

menys de 2 metres, sense que es pugui conduir més d’un animal per persona i, en cap cas, 

conduïts per menors de divuit anys. A més, les mesures preventives podran ser ordenades per 

l’autoritat competent, per a tot tipus d’animal, quan es donin les circumstàncies de perill 

manifest i mentre aquestes durin, així com en espais on puguin produir-se concentracions d’un 

nombre elevat d’animals. 

4. Els propietaris dels animals queden obligats a respectar les indicacions contingudes als 

rètols informatius col·locats al municipi, especialment quan es tracti dels requeriments d’ús de 

les zones públiques destinades a l’esbarjo dels animals. 

5. Es prohibeix la presencia d’animals a les àrees i zones de joc infantil i es mantindrà una 

distància suficient per tal de no ocasionar molèsties i evitar les miccions i deposicions dels 

animals en aquests espais. 

6. Amb l’objecte de prevenir la proliferació i increment de colònies d’animals incontrolats al 

municipi, es prohibeix donar aliments als animals a les vies o espais públics, destinats 

directament a l’ús comú general dels ciutadans, a excepció de les persones autoritzades 

expressament per l’Ajuntament de Caldes de Montbui en el cas de colònies controlades 

específicament. La persona advertida formalment de les conseqüències de la seva acció podrà 

ser sancionada, si hi persisteix. 
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7. És prohibeix que l’animal begui a les fonts públiques, així com també rentar-lo a la via 

pública, fonts i lleres del riu. 

Article 15 Deposicions a la via pública 

1. Els posseïdors o propietaris d’animals han d’adoptar mesures per no embrutar amb les 

deposicions fecals les vies o espais públics i evitar les miccions a les façanes d’edificis i en el 

mobiliari urbà. 

2. Els posseïdors o propietaris d’animals estan obligats a recollir i retirar els excrements de 

l’animal immediatament i de forma convenient, netejant, si fos necessari, la part de via, espai 

públic o mobiliari que hagués resultat afectat. 

3. Les deposicions fecals recollides s’han de dipositar de forma higiènicament correcta dintre 

d’embolcalls impermeables i llençar-les als contenidors d’escombraries o en els recipients 

específics per a aquest ús. 

4. En cas que es produeixi la infracció d’aquesta norma, els agents de l’autoritat municipal 

podran requerir al propietari o a la persona que condueixi l’animal, perquè procedeixi a retirar 

les deposicions, sense perjudici de la imposició de la sanció que correspongui. 

Article 16 Transport i manteniment temporal en vehicles particulars 

1. Els animals han de disposar d’espai suficient si se’ls trasllada d’un lloc a un altre. Els mitjans 

de transport han de ser concebuts per protegir els animals de la intempèrie i de les diferències 

climàtiques fortes. 

2. Està prohibit mantenir els animals en vehicles estacionats sense adoptar les mesures 

necessàries perquè a l’interior del vehicle no es puguin assolir temperatures que puguin 

provocar alteracions a l’animal i facilitant en tot moment la ventilació. En cap cas pot ser el lloc 

que els albergui de forma habitual. 

3. Durant els mesos d’estiu, els vehicles que alberguin en el seu interior algun animal s’han 

d’estacionar en una zona d’ombra, facilitant en tot moment la ventilació. 

4. Està prohibit tancar els animals en el maleter dels cotxes i en remolcs estacionats, llevat que

s’adeqüi un sistema apropiat que garanteixi un aireig eficaç i que, alhora, eviti una possible 

intoxicació dels animals deguda al gasos originats pel mateix vehicle. 

5. Si es comprovés per l’autoritat competent l’incompliment de les normes anteriors d’aquest 

article, s’adoptaran les mesures escaients per evitar el patiment o la mort dels animals afectats,

en la forma que procedeixi en cada cas. 
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Article 17 Presència d’animals en establiments i altres indrets 

1. Queda totalment prohibida l’entrada amb animals domèstics o de companyia, excepte els 

animals pigall i els animals declarats d’utilitat pública o propietat d’entitats públiques, als 

següents llocs: 

a) Piscines d’ús públic. 

b) Locals destinats a la fabricació, venda, emmagatzematge, transport o manipulació 

d’aliments. 

c) Locals d’espectacles públics, esportius, culturals i recreatius, en horari d’obertura al públic, 

llevat que es tractin de competicions, concursos i/o concentracions d’animals i altres que 

l’autoritat competent així ho determini i autoritzi. 

d) Edificis públics on la presència d’animals no estigui específicament autoritzada. 

2. La prohibició d’entrada i permanència d’animals, excepte els pigall, en establiments públics, 

com restaurants, bars, cafeteries i similars, és discrecional del titular. Dins d’aquests llocs, resta

totalment prohibida la presència d’animals a les zones on s’elaborin i manipulin aliments, 

inclosos els animals pigall. Fins i tot disposant de la autorització del titular de l’establiment, serà

necessari que els animals vagin proveïts amb les mesures de seguretat escaients i subjectats 

per una corretja o un altre mitjà que n’asseguri la subjecció i contenció. 

3. Els propietaris dels locals referenciats al punt anterior hauran de col·locar a l’entrada de 

l’establiment i en lloc visible una placa indicadora de la prohibició. 

4. La presència d’animals en els ascensors, exceptuant els pigall, no coincidirà amb l’ús que en

puguin fer les persones, llevat que els veïns o la comunitat de propietaris ho acceptin. 

Article 18 Abandonament d’animals i animals perduts 

1. Es considerarà que un animal està abandonat si no va acompanyat de cap persona i no du 

cap identificació o ressenya que permeti la localització del seu propietari. En aquest supòsit, 

seran recollits pels serveis municipals o concertats, d’acord amb la legislació vigent, i es 

traslladaran a centres d’acollida o a d’altres establiments adequats fins que sigui recuperat, 

adoptat o sacrificat. 

2. Es considerarà que un animal està perdut si no va acompanyat de cap persona, però porta 

identificació o ressenya que permeti la localització del seu propietari. En aquest supòsit, seran 

recollits pels serveis municipals o concertats, d’acord amb la legislació vigent, i es traslladarà a 

centres d’acollida o a d’altres establiments adequats fins que sigui recuperat pel seu propietari. 

Les despeses que això generi seran a càrrec del propietari. 

63



3. En cas de pèrdua d’un animal de companyia, la persona posseïdora ha de comunicar-ho de 

forma que quedi constància a l’Ajuntament del terme municipal on s’ha produït la pèrdua i a 

l’Ajuntament on està censat l’animal en un termini màxim de 48 hores o 72 hores en casos de 

força major. Qualsevol persona que s’adoni de l’existència d’animals sols, abandonats o 

perduts per les vies o espais públics hauria de comunicar-ho a la Policia Municipal perquè 

puguin ser recollits. 

Article 19 Recollida d’animals 

1. Els animals abandonats, malalts, ferits o morts a la via pública seran retirats pels serveis 

municipals o concertats, sense perjudici de l’abonament de les corresponents taxes i despeses 

pel seu propietari. En aquest sentit, qualsevol ciutadà hauria d’avisar a la Policia Municipal a fi 

que l’animal pugui ser retirat al més aviat possible. 

2. En el cas d’un animal mort al domicili del propietari, aquest podrà sol·licitar-ne la recollida a 

l’Ajuntament, abonant les taxes fixades a l’efecte. 

3. Les despeses que es generin de recollida, cures, manteniment, sacrifici i eliminació, en tots 

els casos, seran a càrrec del propietari de l’animal, d’acord amb les despeses i taxes 

establertes. 

Article 20 Recuperació d’animals 

1. El termini per recuperar un animal sense identificació és de vint dies -llevat que legalment es 

disposi un altre termini- abonant prèviament les taxes i despeses que hagi originat el seu 

manteniment. 

2. Si l’animal porta identificació, s’avisarà al propietari, el qual té un termini de deu dies per a 

recuperar-lo i abonar prèviament totes les despeses originades. Aquest pagament no exclou la 

possible imposició d’una sanció econòmica motivada per la inobservança d’aquesta 

Ordenança. Un cop transcorregut aquest termini, si la persona propietària no ha recollit 

l’animal, se li ha de donar un nou avís i reobrir un nou termini de deu dies, un cop transcorregut

el qual l’animal pot ésser cedit, acollit temporalment o adoptat. 

3. En cap cas es lliurarà al seu propietari un animal que no porti la identificació d’acord amb els 

mètodes legalment establerts. Prèviament al lliurament de l’animal, es requerirà al propietari 

per a la identificació de l’animal pel servei veterinari del centre, seguint la normativa vigent. 

4. L’Ajuntament promourà l’adopció d’animals abandonats, directament o mitjançant convenis 

amb entitats protectores d’animals. 
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5. En cas que s’hagi de procedir al sacrifici dels animals que no hagin estat retirats o adoptats 

es farà sota control veterinari, seguint les indicacions contingudes al respecte en la legislació 

vigent i evitant provocar patiments innecessaris a l’animal. 

Capítol VI Fiscalitat inherent a la tinença d’animals 

Article 21 De la fiscalitat inherent a la tinença 

L’Ajuntament de Caldes de Montbui, en el marc de les seves competències, d’acord amb la 

classificació establerta a l’article 3 d’aquesta Ordenança, i en funció de les seves 

característiques, usos i funcionalitats regularà a les Ordenances Fiscals Municipals les taxes 

inherents a la tinença, per als diversos tipus d’animals, així com les despeses derivades dels 

diferents supòsits establerts en l’articulat d’aquesta Ordenança. 

Capítol VII Importació, cria, venda, donacions i altres 

Article 22 Venda d’animals a la via pública o mercadals 

1. Està prohibida la venda a la via pública o mercadals de qualsevol classe d’animal, així com 

també la seva utilització als carrers amb fins comercials, llevat que es gaudeixi de l’específic 

permís atorgat per les autoritats competents. 

2. Els animals que es venguin a la via pública o mercadals sense les corresponents 

autoritzacions podran ser comissats. 

Article 23 Venda d’animals en establiments 

1. Resta prohibida la venda de qualsevol classe d’animal en establiments de venda que no 

disposin de les corresponents autoritzacions administratives o no compleixin les prescripcions 

establertes a la legislació vigent i a les disposicions específiques d’aquesta Ordenança. 

2. Segons l’espècie i la raça està prohibit vendre animals a menors de 16 anys o a menors 

d’edat i a persones incapaces de valer-se per sí mateixes sense l’autorització dels que en 

tenen la pàtria potestat o la tutela, d’acord amb la limitació a la tinença establerta a l’article 4.1 

d’aquesta Ordenança. 

3. Els animals s’han de vendre desparasitats i lliures de tota malaltia. L’existència d’un servei 

veterinari depenent de l’establiment que atorga certificats de salut per a la venda dels animals 

no eximeix el venedor de responsabilitat davant malalties d’incubació no detectades en el 

moment de la venda. 

4. La venda d’animals potencialment perillosos únicament es durà a terme si l’adquirent 

acredita l’acompliment dels requeriments legalment exigibles per a la tinença d’aquests tipus 

d’animals. 

65



Article 24 Altres vendes, donacions i transferències 

De conformitat amb la Legislació vigent, queda prohibit: 

1. La venda d’animals no controlada per l’administració competent, a laboratoris o centres 

d’experimentació. 

2. Que els particulars, amb un caràcter periòdic no justificable, venguin les cries dels seus 

animals o realitzin donacions d’aquestes a altres persones físiques o jurídiques privades, que 

no siguin centres d’adopció legalment establerts. En aquest cas, seran considerats com a 

criadors i hauran de complir les especificacions legalment establertes. En qualsevol cas, el 

donant i el nou propietari hauran de complir les disposicions específiques establertes en 

aquesta Ordenança per a la donació d’animals de companyia. 

3. Igualment els particulars que transfereixin la propietat del seu animal, (amb caràcter onerós 

o gratuït) seran responsables, juntament amb l’adquirent, del compliment de les disposicions 

específiques d’aquesta Ordenança per a la transferència de la propietat d’animals de 

companyia i especialment en relació a la transferència d’un animal considerat potencialment 

perillós o de perillositat constatada. 

Article 25 De l’acreditació de l’origen i destinació dels animals 

1. S’acreditarà l’origen i destinació mitjançant la documentació que disposi la legislació 

autonòmica o estatal vigent. 

2. En qualsevol cas, s’hauran de complir les disposicions específiques establertes en l’article 

26 d’aquesta Ordenança per a l’acreditació de l’origen i destinació d’animals de companyia. 

TÍTOL III Disposicions específiques per animals de companyia 

Article 26 Acreditació de l’origen i de la destinació dels animals de companyia 

1. Per a cada animal de companyia, s’haurà de donar crèdit, si s’escau: 

a) Del seu origen, mitjançant la factura de compra o certificació veterinària de naixement, si es 

tracta d’un centre de cria, o document de cessió, si es tracta d’una donació d’un particular. 

b) La destinació dels animals s’acreditarà amb la corresponent factura de venda. 

c) Les baixes per mort o altre motiu s’acreditaran amb la corresponent certificació veterinària. 

2. Les persones físiques, propietaris o posseïdors d’un animal de companyia, acreditaran el 

seu origen mitjançant: 

a) Factura de compra o certificat veterinari de naixement de cries d’animals propis. 
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b) Document de cessió o document d’adopció i document acreditatiu de la identificació que 

s’esmenta en l’article 27 d’aquesta Ordenança. 

c) Les baixes per mort o altre motiu, o la transferència de l’animal s’acreditarà d’acord amb 

l’establert a l’article 28.2 d’aquesta Ordenança. 

Article 27 Identificació d’animals de companyia 

1. Obligació d’identificar. 

a) Els /les posseïdors/es o propietaris/es d’animals de companyia han de proveir els seus 

animals amb algun del sistemes d’identificació establert legalment, dins els tres mesos 

següents a la data de naixement de l’animal. 

b) La identificació dels animals de companyia constituirà un requisit previ obligatori per realitzar

qualsevol transacció de l’animal incloses les donacions i altres transferències entre particulars. 

c) Aquesta marca que identifica l’animal haurà de figurar en qualsevol documentació que hi faci

referència. 

2. Sistemes d’identificació.

La identificació dels animals de companyia s’ha de realitzar mitjançant la implantació d’un 

transponder que contingui un dispositiu electrònic (microxip) amb un codi que permeti, en tot 

cas, identificar l’animal i garantir la no duplicitat o, en tot cas, per aquells sistemes que 

contempli la normativa vigent. 

La identificació dels animals s’haurà d’inscriure al Registre d’Animals de Companyia de la 

Generalitat de Catalunya, mitjançant l'aplicació informàtica ANICOM o la que la substitueixi. 

3. Acreditació de la identificació. 

a) El marcatge dels gats i gossos ha de ser realitzat per personal qualificat que pertanyi a una 

entitat reconeguda per l’organisme autonòmic competent, per a la gestió dels sistemes 

d’identificació i d’acord amb les especificacions i requeriments que estableix la Legislació 

autonòmica. 

b) La persona o entitat responsable del marcatge de l’animal ha de lliurar al posseïdor o 

propietari de l’animal un document acreditatiu d’aquest fet on han de constar almenys, les 

dades següents: el sistema d’identificació utilitzat i el lloc on s’ha aplicat, el codi d’identificació, 

les dades de la persona o l’entitat que realitza aquest marcatge, l’espècie, la raça, el sexe i la 

data de naixement de l’animal. 
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c) En qualsevol transacció d’un animal de companyia estricte, s’haurà de lliurar al nou 

posseïdor de l’animal el document acreditatiu de la seva identificació que estableix l’apartat 

anterior. 

d) En cas d’il·legibilitat d’una marca, s’haurà de realitzar un remarcatge de l’animal. En aquest 

cas la persona o entitat que realitzi el remarcatge farà constar en el document acreditatiu que 

estableix l’apartat b d’aquest article les dades de la marca anterior. 

e) Seran vàlides les identificacions que provinguin de fora de la comunitat autònoma, sempre 

que s’ajustin als sistemes que s’estableixen en els apartats 2 i 3 d’aquest article d’acord amb la

normativa aplicable en el lloc de procedència de l’animal, i s’acrediti la identificació mitjançant 

un document en què hi constin, almenys, les dades que preveu l’apartat 3.b d’aquest article. En

cas contrari, els animals s’hauran d’identificar d’acord amb l’establert en aquesta Ordenança. 

Article 28 Cens d’animals de companyia 

1. Obligatorietat d’inscripció. 

a) Les persones posseïdors/es de gats i gossos estan obligades a inscriure els seus animals al 

Registre General d’Animals de Companyia mitjançant l'ampliació informàtica ANICOM o la que 

la substitueixi que actuarà pels animals inscrits a Caldes de Montbui com a cens municipal. 

Aquesta inscripció pot realitzar-se a través de l'Ajuntament o a través de veterinaris i 

protectores d'animals autoritzats per la Generalitat de Catalunya, en el termini màxim de trenta 

dies comptats a partir de la data de naixement, d’adquisició o de canvi de residència de 

l’animal, facilitant les següents dades i documents: 

• Dades del/la propietari/a o posseïdor/a de l’animal: nom i cognoms, document nacional 

d’identitat, domicili i, si és possible, telèfon. En el cas dels gossos caldrà presentar 

també les dades genètiques del animal.

• Dades de l’animal: espècie i raça, sexe, data de naixement, sistema utilitzat 

d’identificació, codi d’identificació i domicili habitual de l’animal. 

b) Document acreditatiu de la identificació d’acord amb l’establert a l’article 28.3 d’aquesta 

Ordenança. 

c) En cas de gossos classificats com a potencialment perillosos, s’haurà de presentar la pòlissa

de l’assegurança de responsabilitat civil, així com la resta de documentació que sigui 

imprescindible per a la inscripció en el cens d’aquest tipus d’animals. 

2. Modificacions i baixes: 
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a) Els propietaris o posseïdors de gossos i gats estan obligats a notificar a l’Ajuntament, en el 

termini d’un mes, la cessió o el canvi de residència de l’animal, el canvi en el sistema de codi 

d’identificació, així com qualsevol altra modificació de les dades que figurin en el cens 

corresponent. 

b) En el cas de transferència de propietat caldrà indicar les dades del nou propietari i la nova 

adreça. 

c) Les baixes per mort o desaparició de l’animal es comunicaran a l’Ajuntament en el termini 

d’un mes a partir del fet, portant la Cartilla Sanitària de l’animal o document acreditatiu de la 

identificació o el certificat del veterinari, en cas de mort o document acreditatiu de l’eliminació 

de l’animal en establiments autoritzats. 

3. Placa identificativa: 

El registre censal de l’animal es completarà en el cas dels gossos, mitjançant una placa 

identificativa que haurà de dur l’animal a la corretja o al collar. Aquesta placa la subministrarà 

l’Ajuntament i s’identificarà amb el número de microxip i altres dades que decideixi 

l'Ajuntament. Aquesta placa no eximirà de tenir l’animal correctament identificat mitjançant els 

sistemes legals establerts. Un cop l’animal causi baixa del cens caldrà retornar la placa a 

l’Ajuntament.

4.Taxes censals: 

L’Ajuntament podrà percebre per la prestació d’aquest servei les taxes que s’assenyalin a 

l’ordenança fiscal corresponent. 

5. Registre municipal d’animals molestos, perillosos i de perillositat constatada. 

En el Cens d’Animals de Companyia -gats i gossos- es reflectiran les incidències per cada 

animal censat i el propietari o posseïdor que comportin sancions per molèsties i altres 

requeriments que s’imposin, amb la finalitat de dur un control acurat dels animals catalogats 

com a molestos potencialment perillosos o de perillositat constatada, així com dels 

incompliments per part del propietari o posseïdor dels preceptes establerts a la present 

Ordenança per, si s’escau, promoure la seva inhabilitació per a la tinença d’animals. 

Article 29 Del control sanitari dels animals de companyia 

1. Els propietaris o posseïdors hauran de sotmetre els seus animals de companyia a un control 

veterinari, que inclourà proves diagnòstiques, anàlisis, vacunacions, tractaments preventius o 

altres, quan així  ho estableixin les autoritats competents o la legislació vigent i d’acord amb la 

periodicitat que es determini. 

69



2. Els veterinaris responsables de l’execució del control sanitari que s’estableixi hauran de 

reflectir a la corresponent targeta o cartilla sanitària de l’animal els resultats de les proves 

diagnòstiques, tractaments, etc., duts a terme. 

Títol IV Associacions protectores i clubs de races 

Article 30 De les entitats col·laboradores amb l’Administració local 

1. D’acord amb aquesta Ordenança són associacions de protecció i defensa dels animals les 

associacions sense finalitat de lucre legalment constituïdes que tenen per objectiu únic la 

defensa i protecció dels animals. 

2. L’Ajuntament de Caldes de Montbui pot establir ajuts o convenis amb les entitats protectores 

d’animals i amb els clubs de races, el Col·legi de Veterinaris de Barcelona i els centres 

veterinaris de la població, per a la realització d’activitats i campanyes relatives a la protecció i la

defensa dels animals per al compliment del que s’estableix en aquesta Ordenança. 

Article 31 Nuclis zoològics 

1. Els nuclis zoològics són les agrupacions zoològiques per a l'exhibició d'animals, les 

instal·lacions per al manteniment d'animals, els establiments de venda i cria d'animals, els 

centres de recollida d'animals, el domicili dels particulars on es fan vendes o altres 

transaccions amb animals i els de característiques similars que es determinin per via 

reglamentària. En queden excloses les instal·lacions que allotgin animals que es crien per a la 

producció de carn, de pell o d'algun altre producte útil per a l'ésser humà i els animals de 

càrrega i els que treballen a l'agricultura.

2. Els establiments dedicats a la venda d'animals, els centres de cria i les residències han de 

comptar amb un veterinari assessor i portar un registre detallat d'entrades i sortides d'animals a

disposició dels serveis municipals. També hauran d'estar inscrits en el Registre Oficial de 

Nuclis Zoològics de Catalunya. Els criadors aficionats d'ocells queden exempts del compliment 

d'aquests requisits.

3. El venedor d'un animal haurà de lliurar al comprador el document que n'acrediti la raça, 

l'edat, la procedència, l'estat sanitari i altres característiques d'interès.

4. Només s’autoritza la cria de gossos considerats potencialment perillosos, als centres de cria 

autoritzats i inscrits en el Registre Oficial de Nuclis Zoològics de Catalunya. Els animals que es 

vulguin utilitzar per a la reproducció han de superar els tests de comportament que garanteixen

l’absència de comportaments agressius anòmals.

5. Les activitats relacionades amb l’ensinistrament de gossos només poden ésser realitzades 

en els centres o les instal·lacions legalment autoritzats i per professionals que tinguin la 
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formació i els coneixements necessaris avalats per la titulació reconeguda oficialment. 

L’ensinistrament d’atac i de defensa només es pot autoritzar en les activitats de vigilància i de 

guarda d’empreses i dels diferents cossos de seguretat. 

Títol V Del règim sancionador 

Article 44 Infraccions del Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text 

refós de la Llei de protecció dels animals.

Les infraccions de les disposicions del Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova 

el Text refós de la Llei de protecció dels animals, es classifiquen en lleus, greus o molt greus. 

1. Són infraccions lleus: 

a) Tenir en possessió un gos o un gat no inscrits en el registre censal o tenir altres animals 

que s'han de registrar obligatòriament.

b) No portar un arxiu amb les fitxes clíniques dels animals que s'han de vacunar o tractar 

obligatòriament, d'acord amb el que estableix aquesta llei.

c) Vendre animals de companyia a persones menors de setze anys i a persones 

incapacitades sense l'autorització dels qui en tenen la potestat o la custòdia.

d) Fer donació d'un animal com a premi o recompensa.

e) Transportar animals que incompleixin els requisits establerts per l'article 8.

f) No dur identificats els gats, els gossos i els altres animals que s'hagin d'identificar d'acord

amb el reglament, o incomplir els requisits establerts per aquesta llei i la normativa que la 

desenvolupa amb relació a aquesta identificació.

g) No posseir, el personal dels nuclis zoològics que manipuli animals, el certificat 

corresponent al curs de cuidador o cuidadora d'animals, reconegut oficialment.

h) Filmar escenes fictícies de crueltat, maltractament o sofriment d'animals, sense 

l'autorització administrativa prèvia.

i) Usar coles o substàncies enganxoses com a mètode de control de poblacions d'animals 

vertebrats.

j) No tenir en lloc visible l'acreditació de la inscripció en el Registre de Nuclis Zoològics.

k) No tenir actualitzat el llibre de registre oficial o diligenciat per l'administració competent 

establert per als nuclis zoològics.
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l) Exhibir animals als aparadors dels establiments de venda d'animals.

m) Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç, l'exhibició 

pública i la taxidèrmia d'exemplars de les espècies incloses a l'annex amb la categoria D i 

també de parts, d'ous, de cries o de productes obtinguts a partir d'aquests exemplars.

n) Practicar la caça i la captura d'ocells vius de longitud inferior a 20 cm fora dels supòsits 

de l'article 9.2.

o) Fer exhibició ambulant d'animals com a reclam.

p) Mantenir els animals en instal·lacions inadequades des del punt de vista de llur 

benestar, si no els comporta un risc greu per a la salut. Es consideraran instal·lacions 

inadequades les que infringeixin allò establert als articles 6 i 7 d’aquesta Ordenança.

q) No evitar la fugida d'animals.

r) Maltractar animals, si no els produeix resultats lesius.

s) Subministrar a un animal substàncies que li causin alteracions lleus de la salut o del 

comportament, llevat dels casos emparats per la normativa vigent.

t) No donar als animals l'atenció veterinària necessària per garantir-ne la salut, si això no 

els causa perjudicis greus.

u) Vendre o fer donació d'animals per mitjà de revistes de reclam o publicacions 

assimilables sense la inclusió del número de registre del nucli zoològic.

v) Qualsevol altra infracció de les disposicions d'aquesta llei o de la normativa que la 

desenvolupi que no hagi estat tipificada de greu o molt greu.

2. Infraccions de caràcter greu: 

a) Mantenir els animals sense l’alimentació necessària o en instal·lacions inadequades 

des del punt de vista higienicosanitari, de benestar i de seguretat si els comporta risc greu 

per a la salut. 

b) No vacunar els animals domèstics de companyia o no aplicar-los els tractaments 

obligatoris. 

c) Anul·lar el sistema d’identificació sense prescripció ni control veterinaris. 

d) Fer tir al colom. 

e) Maltractar o agredir físicament els animals si els comporten conseqüències greus per a 

la salut. 
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f) Fer matances públiques d’animals. 

g) No donar als animals l’atenció veterinària necessària per a garantir-ne la salut. 

h) Abandonar animals, si s’ha fet en unes circumstàncies que no comporten cap risc per a 

l’animal.

i) No tenir el llibre de registre oficial o diligenciat per l'administració competent establert per

als nuclis zoològics. 

j) Incomplir, en els nuclis zoològics, qualsevol de les condicions i els requisits establerts en

el títol IV, del Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la 

Llei de protecció dels animals.

k) No lliurar la documentació exigida en tota transacció d'animals.

l) Oposar resistència a la funció inspectora o posar entrebancs a la inspecció 

d'instal·lacions que allotgin animals.

m) Reincidir en la comissió d’infraccions lleus durant l’últim any. 

3. Són infraccions molt greus: 

a) Maltractar o agredir físicament els animals, si els comporta conseqüències molt greus 

per a la salut. 

b) Abandonar animals, si s’ha fet en unes circumstàncies que els puguin comportar danys 

greus. 

c) Organitzar baralles de gossos, de galls o d’altres animals, i també participar en aquest 

tipus d’actes. 

d) Mantenir els animals sense l'alimentació necessària o en instal·lacions inadequades 

des del punt de vista higienicosanitari i de benestar, si els perjudicis als animals són molt 

greus.

e) Reincidir en la comissió d’infraccions greus durant l’últim any. 

Article 33 Infraccions de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre gossos potencialment 

perillosos

Les infraccions de les disposicions de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre gossos 

potencialment perillosos, es classifiquen en lleus, greus o molt greus. 
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1. Són infraccions lleus:

a) No inscriure el gos al registre específic del municipi corresponent

b) No senyalitzar les instal·lacions que alberguin gossos potencialment perillosos 

2. Són infraccions greus:

a) No complir les mesures de seguretat establertes per a les instal·lacions que 

alberguin gossos potencialment perillosos.

b) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil.

c) Fer  activitats d’ensinistrament sense acreditació professional oficial.

d) No dur a terme els tests de comportament dels gossos progenitors en els centres de

cria.

e) Portar els gossos deslligats i sense morrió a les vies públiques, a les parts comunes 

dels immobles col·lectius i als llocs i als espais públics en general.

f) Adquirir un gos potencialment perillós a persones menors d’edat o privades 

judicialment o governativament de tenir-ne.

3. Són infraccions molt greus:

a) Fer activitats d’ensinistrament d’atac no autoritzades.

b) Participar en la realització de combats de gossos, en els termes que s’estableixen 

legalment.

Article 34 Infraccions de l’Ordenança 

1. Les infraccions de les disposicions d’aquesta Ordenança es classifiquen en lleus, greus o 

molt greus, d’acord amb allò establert a l’article 140 de la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local,

en la seva redacció donada per la Llei 57/2003, de 27 de novembre, de mesures per a la 

modernització del govern local.

2. Són infraccions lleus:

a) No evitar les miccions dels animals a façanes i/o mobiliari urbà o en cas que aquestes 

es produeixin no netejar-les correctament.

b) No dipositar les deposicions fecals recollides de forma higiènicament correcta dintre 

d’embolcalls impermeables i/o no dipositar-les en els contenidors d’escombraries o en els 

recipients específics per a aquest ús. 
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c) Deixar els animals en les àrees i zones de joc infantil i/o no mantenir una distancia 

suficient per tal de no ocasionar molèsties i evitar les miccions i deposicions dels animals 

en aquests espais. 

d) Accedir amb animals a edificis públics on la seva presència no estigui específicament 

autoritzada, llevat que es tracti de competicions, concursos i/o concentracions d’animals i 

altres que l’autoritat competent així ho determini i autoritzi. 

e) Deixar en patis, terrasses, balcons o habitacions amb finestres obertes animals que 

amb els seus sons, crits o cants puguin perjudicar el descans dels veïns o els ocasionin 

molèsties evidents.

f) Qualsevol altra acció o omissió contrària a aquesta Ordenança no prevista 

expressament en els apartat anteriors i que no pugui ser considerada greu o molt greu 

d’acord amb els apartats següents.

g) No retornar la xapa identificativa un cop l’animal es doni de baixa.

3. Són infraccions greus les que suposin:

a) Qualsevol pertorbació de la convivència mitjançant la utilització d’animals que afecti de 

manera immediata i directa la tranquil·litat o l’exercici de drets legítims d’altres persones, 

el normal desenvolupament d’activitats de tota classe conformes amb la normativa 

aplicable o a la salubritat o ornaments públics.

b) Dificultar l’ús d’un servei públic per altres persones amb dret a la seva utilització, 

mitjançant la utilització d’animals.

c) Dificultar el normal funcionament d’un servei públic, mitjançant la utilització d’animals.

d) Qualsevol deteriorament d’equipaments, infraestructures, instal·lacions o elements d’un 

servei públic mitjançant la utilització d’animals.

e) Dificultar l’ús d’un espai públic per altres persones amb dret a la seva utilització, 

mitjançant la utilització d’animals.

f) Qualsevol acte de deteriorament d’espais públics o de qualsevol de les seves 

instal·lacions i elements, siguin mobles o immobles, mitjançant la utilització d’animals, no 

derivat d’alteracions de la seguretat ciutadana.

g) No facilitar les dades genètiques dels gossos.

h) No retirar els excrements de l’animal immediatament i de forma convenient, netejant, si 

fos necessari, la part de via, espai públic o mobiliari que hagués resultat afectat.

75



i) Reincidir en la comissió d'infraccions lleus durant l'últim any.

4. Són infraccions molt greus les que suposin:

a) Una pertorbació rellevant de la convivència mitjançant la utilització d’animals que afecti 

de manera greu, immediata i directa la tranquil·litat o l’exercici de drets legítims d’altres 

persones, el normal desenvolupament d’activitats de tota classe conformes amb la 

normativa aplicable o a la salubritat o ornaments públics.

b) L’impediment de l’ús d’un servei públic per altres persones amb dret a la seva utilització,

mitjançant la utilització d’animals.

c) L’impediment o la greu i rellevant obstrucció al normal funcionament d’un servei públic, 

mitjançant la utilització d’animals.

d) Els actes de deteriorament greu i rellevant d’equipaments, infraestructures, 

instal·lacions o elements d’un servei públic mitjançant la utilització d’animals.

e) L’impediment de l’ús d’un espai públic per altres persones amb dret a la seva utilització, 

mitjançant la utilització d’animals..

f) Els actes de deteriorament greu i rellevant d’espais públics o de qualsevol de les seves 

instal·lacions i elements, siguin mobles o immobles, mitjançant la utilització d’animals, no 

derivats d’alteracions de la seguretat ciutadana.

g) Reincidir en la comissió d'infraccions greus durant l'últim any.

Article 35 De les sancions 

1. Les infraccions del Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la

Llei de protecció dels animals es sancionen:

a. Les infraccions lleus seran sancionades amb multes de 100 fins a 400 €. 

b. Les infraccions greus seran sancionades amb multes de 401 fins a 2.000 €. 

c. Les infraccions molt greus seran sancionades amb multes de 2.001 fins a 20.000 €. 

2. Les infraccions de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre gossos potencialment perillosos es 

sancionen:
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a. Les infraccions lleus seran sancionades amb multes de 60,10 fins a 150,25 €. 

b. Les infraccions greus seran sancionades amb multes de 150,25 fins a 1.502,53 €. 

c. Les infraccions molt greus seran sancionades amb multes de 1.502,53 fins a 30.050,61

€. 

3. Les infraccions de l’Ordenança, d’acord amb l’article 237 del Decret Legislatiu 2/2003, de la 

Llei municipal i de règim local de Catalunya, es sancionen:

d. Les infraccions lleus seran sancionades amb multes de fins a 150 €. 

e. Les infraccions greus seran sancionades amb multes de 151 fins a 300 €. 

f. Les infraccions molt greus seran sancionades amb multes de 301 fins a 400 €. 

Article 36 De l’Administració competent per sancionar

1. La competència per imposar sancions per les infraccions del Decret legislatiu 2/2008, de 15 

d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals correspon, sense 

perjudici de les modificacions legislatives que s’aprovin al respecte:

a) Als alcaldes, les qualificades de lleus.

b) Als delegats territorials del Departament de Medi Ambient, les qualificades de greus.

c) Al conseller o consellera de Medi Ambient, les qualificades de molt greus.

2. La competència per imposar sancions per les infraccions de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, 

sobre gossos potencialment perillosos correspon, sense perjudici de les modificacions 

legislatives que s’aprovin al respecte:

a) Als alcaldes i els delegats territorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, les 

qualificades de lleus.

b) Al Ple de l’Ajuntament i al director general de Medi Natural, les qualificades de greus.

c) Al conseller o consellera d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, les qualificades de molt greus.

3. La competència per imposar sancions per les infraccions d’Ordenança correspon en tots els 

casos a l’Alcaldia.

 Els expedients sancionats on es constati la comissió d’una infracció per la qual no sigui

competent l’Ajuntament per imposar sancions, es trametran a l’autoritat competent per 

a la seva imposició.
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Article 37 Altres mesures provisionals i sancionades 

1. L’Ajuntament podrà comissar o instar a altres administracions per comissar temporalment 

l’animal fins que els propietaris o encarregats dels animals solucionin el problema o compleixin 

els requeriments i condicions que se’ls imposin. 

2. La resolució sancionada ordenarà el comès dels animals objecte de la infracció quan sigui 

necessari garantir la integritat física de l’animal. 

3. Els animals somicats es mantindran en instal·lacions habilitades a l’efecte i seran 

preferentment cedits a tercers en adopció i, en ultima instància, sacrificats, sense perjudici que 

l’Ajuntament reclami al propietari de l’animal les despeses ocasionades per tenir-ne cura 

mitjançant els procediments legalment establerts. 

4. Les infraccions molt greus o la reiteració d’infraccions greus podran comportar el tancament 

temporal de les instal·lacions, locals o establiments respectius, així com la inhabilitació per la 

tinença d’animals per un període de 2 mesos a 5 anys.

Article 38 De la graduació de les sancions 

Per a la graduació de les sancions es tindran en compte les següents circumstàncies: 

1. La transcendència social o sanitària i el perjudici causat per la infracció comesa. 

2. L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la infracció. 

3. La reiteració en la comissió d’infraccions. 

4. Qualsevol altra circumstància que pugui incidir en el grau de responsabilitat de la infracció 

comesa en un sentit atenuant o agreujant. 

5. En el supòsit que uns mateixos fets siguin constitutius de dues o més infraccions 

administratives, tipificades en diferents normes, s’imposarà la sanció de major quantia, sent 

competent per instruir i resoldre l’expedient, l’òrgan en el qual resideixi la potestat sancionada. 

6. Les sancions imposades per infracció de l’Ordenança tenen una bonificació del 50 % si 

s’abonen  abans que transcorrin 15 dies des de la incoació de l’expedient sancionador. 

Article 39 Procediment sancionador 

1. El procediment sancionador aplicable serà el regulat pel Decret 278/1993, de 9 de 

novembre, sobre el procediment sancionador aplicable als àmbits de competència de la 

Generalitat, així com la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques o normes que les substitueixin.
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Disposició transitòria

L'Ajuntament podrà subvencionar en el procés d'implantació dels perfils genètics 

individualitzats dels gossos el cost de la pressa de mostres i l'analítica.

Disposició derogatòria 

Amb l’aprovació d’aquesta Ordenança es deroga tota la normativa municipal que hi pugui ser 

contradictòria.

Disposició final 

En tot allò no regulat en aquesta Ordenança s’estarà al que disposi la legislació autonòmica 

específica i/o normativa sectorial d’aplicació.»

Segon. Sotmetre a informació pública aquest expedient per termini de trenta dies, a fi que s'hi 

puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant els anuncis 

corresponents al BOPB, al DOGC, a un dels mitjanç de premsa escrita diària, al web municipal i

en el tauler d'anuncis de la corporació.

Tercer. Disposar que, si no es formula cap al·legació, reclamació o suggeriment durant el 

termini d'informació pública, l'ordenança que ara s'aprova inicialment quedarà aprovada 

definitivament sense necessitat de cap més tràmit.

Un cop aprovada definitivament, l'Ordenança es publicarà de la forma següent:

a) Al BOPB, al web municipal i al tauler d'edictes de l'Ajuntament: El text de l'acord plenari 

adoptat amb el text íntegre de la modificació.

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

de la modificació.

Quart. Aprovada l'ordenança definitivament, se'n donarà trasllat, de l'acord definitiu de 

l'ordenança i la còpia íntegra i fefaent d'aquesta, a l'Administració de l'Estat i de la Generalitat 

de Catalunya en el termini màxim de quinze dies, i l'Ordenança entrarà en vigor quan s'hagi 

publicat íntegrament el seu text al Butlletí Oficial de la Província i hagi transcorregut el termini 

de quinze dies hàbils  previst a l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 

Bases de Règim Local.
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Cinquè.  Aquest és un acte de tràmit, no definitiu en via administrativa i no susceptible de 

recurs; sense perjudici que pugueu exercitar el que estimeu procedent, de conformitat amb el 

que disposa l’article 40.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú 

de les administracions públiques.

10. APROVAR EL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA “APARCAMENT A LES 

HORTES DE BAIX I URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL SINDICAT. FASE I”, PRESENTAT 

PER ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SAU, EXPEDIENT NÚM. 481/2017.

Primerament s’explica la proposició que se sotmet al Ple, atès el que s’estableix a l’article 48.3 

del ROM.

Pren la paraula el senyor alcalde:

«Sobre aquest punt hi ha preguntes? Senyor Martínez Boluda?»

Pren la paraula el senyor Martínez:

«Igual que l'últim Ple que també es va entrar per urgència un tema referent a l'expedient del 

pàrquing doncs clar..., ja es va comentar a la Comissió Informativa que s'estava tractant però 

ha estat ja per urgència i a més a més un tema referent al pàrquing de les Hortes que no cal 

repetir-ho és un tema que presenta una certa polèmica i no em sembla correcte. Gràcies.»

Pren la paraula el senyor alcalde:

«Hi ha alguna intervenció més? Doncs passem a la votació.»

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta dels presents [10 vots 

favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (8) i de CiU (2) i 6 vots en contra de 

SOM CALDES (2); del PSC (2); d'UP CALDES (1) i del PPC (1)],

             

     ACORDA:   

Identificació de l’expedient

Expedient número 481/2017 relatiu a l'aprovació del Pla de seguretat i salut del contracte de les

obres “Aparcament a les Hortes de Baix i urbanització de la plaça del Sindicat. Fase I”, a 

Caldes de Montbui. 
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Antecedents

1. El Ple de l'Ajuntament, en sessió de data 25 de maig de 2017, va aprovar els acords 

següents:

«Primer. Adjudicar a ACSA, Obras e Infraestructuras SA el contracte de les obres 

«Aparcament a les Hortes de Baix i urbanització de la Plaça del Sindicat. Fase I.» de 

Caldes de Montbui, per un preu total de 2.099.050,34 euros (IVA exclòs), més IVA 

21%, 440.800,57 euros, donant un total de 2.539.850,91 euros, un termini d'execució 

de 7 mesos i un termini de garantia de 5 anys.

Segon. Aprovar el document comptable de disposició de la despesa, per import de 

2.539.850,91 (IVA inclòs), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 31 1510 60999 

Aparcament del pressupost municipal vigent.

Tercer. Notificar, de conformitat amb el que disposa l'article 151.4 del TRLCSP, aquesta

adjudicació a la resta de licitadors.

Quart. Notificar a l’adjudicatari la present resolució i citar-lo per a la signatura del 

contracte dins d’un termini màxim de 15 dies següents a aquell en què es rebi la 

notificació de l'adjudicació als licitadors.

Cinquè. Publicar la formalització del contracte al BOPB i al perfil del contractant, en un 

termini no superior a 48 dies des de la data de la formalització.

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

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

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

contenciosos administratius de la província de Barcelona.

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

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

administracions públiques de Catalunya, en el termini d’un mes a comptar des del dia 

següent al de la recepció de la notificació d’aquest acord, i contra la seva resolució i en

el termini de dos mesos recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos 

administratius. En el supòsit que no es dictés resolució expressa en el termini d’un mes

s’entendrà expedita la via contenciosa durant sis mesos.»

81



2. El dia 22 de juny de 2017 l'empresa ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SAU ha 

presentat el Pla de Seguretat i Salut de l'obra “Aparcament a les Hortes de Baix i urbanització 

de la plaça del Sindicat. Fase I”. Consta l’acta d’aprovació de la responsable de coordinació de 

seguretat en la fase d'execució de l'obra, la senyora Luz Helena Cano Vargas.

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

Fonaments de dret

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

de 14 de novembre.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Aprovar el Pla de seguretat i salut de l'obra “Aparcament a les Hortes de Baix i 

urbanització de la plaça del Sindicat. Fase I”, presentat per ACSA OBRAS E 

INFRAESTRUCTURAS SAU, el dia 22 de juny de 2017, amb informe d'aprovació del pla per a 

la seva aprovació, de data 22 de juny de 2017, signat per la responsable de coordinació de 

seguretat en la fase d'execució de l'obra, la senyora Luz Helena Cano Vargas.

Segon. Comunicar aquest acord a les persones interessades.

Tercer. 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.

82



11. CONEIXEMENT DE COMUNICACIONS OFICIALS I CONEIXEMENT DE DECRETS 

D'ALCALDIA.

Des del número 287, de data 10 de maig de 2017, fins al número 364, de data 16 de juny de 

2017.

12. MOCIONS D'URGÈNCIA

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC PER PRENDRE LES MESURES 

PER EVITAR LA UTILITZACIÓ DIRECTE O INDIRECTE D’EMPRESES MULTISERVEIS A 

L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, EXPEDIENT NÚM. 2993/2017.

L’alcalde llegeix la part dels acords de la moció.

Pren la paraula el senyor Alcalde:.

«Passo la paraula al grup de PSC com a impulsor de la moció.»

Pren la paraula la senyora Millan:

«Bon vespre, començar per agrair la presència de la companya d'UGT, la responsable de l'àrea

metropolitana, senyora Blanco, que ha vingut a acompanyar-nos i és la creadora de l'informe i 

una de les propulsores d'aquesta moció.  

Aquesta moció s'ha presentat a més de 23 municipis, ha sigut aprovada en tots ells i del 

Consell Comarcal del Baix Llobregat, ha sigut aprovada al parlament de Catalunya i entenem 

que ja comença a tenir el recolzament d'institucions de forma notable. 

Bàsicament quan parlem de multiserveis parlem d'empreses que estan aprofitant la reforma 

laboral per extreure i explotar treballadors d'una forma tan senzilla com podria ser saltar-se els 

convenis sectorials i reduir els salaris i els seus costos i explotat directament els treballadors.

Quina és la voluntat d'aquesta moció? Ja no només intentar evitar que l'ajuntament o aquestes 

empreses tinguin la facilitat d'accedir a concursos públics sinó també obrar amb l'exemple. Al 

final demanem que les institucions han de ser qui donin l'exemple a l'hora de tenir unes 

condicions laborals dignes cap a les seves empreses externalitzades i cap els treballadors que 

treballin directa o indirectament per l'ajuntament. 

Per tant, no podem demanar-li a una empresa que tingui els millors salaris quan en molts casos

no s'està fent des de l'empresa pública.

La reforma laboral ha sigut un clar exemple de precarització i de la persecució sindical. No cal 

veure res més que ara tenim un llei «mordaza»  que ens impedeix manifestar-nos lliurement.
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 Tenim a més de 300 persones sobre les quals ens vam posicionar en aquest ajuntament a 

favor d'elles  que estan judicialitzats, més de 330 companys i companyes que estan 

judicialitzats per complir la seva funció social i política de defensar els drets dels treballadors. Al

final l'informe que inspira aquesta moció demostra una cosa tan senzilla com que se sembla 

molt, i és una vergonya, que la quantitat de treballadors que han estat acomiadats per EROS, 

casualment els treballadors han acabat treballant per empreses de multiserveis. 

Per tant molts treballadors han estat acomiadats per no haver de pagar-los el seu salari que 

era, el que fos en el seu moment, i han acabat treballant per empreses per un salari que pot ser

fins al 50% menys.

Hem trobat casos on, per exemple, un conserge d'un conveni d'un ajuntament podria cobrar 

«x» diners i per una empresa multiserveis podria cobrar la meitat. Si això no és explotació que 

vingui qui vulgui i ho comprovi. 

Simplement demanem clàusules socials que ens ajudin a treballar perquè aquestes empreses 

multiseveis no puguin  o tinguin menys números per ser part de les contractacions públiques, 

que el nostre ajuntament treballi en contra d'aquestes explotacions i que al final la inspecció de 

treball, que és aquest òrgan que busca i que treballa per la protecció dels treballadors i 

treballadores tingui més recursos ja que gairebé ara no poden treballar perquè està saturada i 

que bàsicament deroguem les dues reformes laborals, inclosa també la nostra, perquè si 

alguna cosa s'ha de fer és acceptar els errors que ha comés algú i treballar per un nou estatut 

dels treballadors i unes condicions pels treballadors i treballadores que siguin ja no només de 

dignitat sinó de qualitat.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Per ERC farà el posicionament el regidor Marañés.»

Pren la paraula el senyor Marañés:

«Bon vespre. Per no repetir el que ha dit la senyora Millan, dir que d'ERC ens subscrivim 

totalment a la moció i que el nostre vot serà favorable.» 

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Passo la paraula a Som Caldes.»

Pren la paraula la senyora Redondo:

«Bon vespre a tothom. Intentaré no repetir-me. Trobo que la Carla ho ha explicat molt bé. S'ha 

reconegut algun error, cosa que s'agraeix. 

Evidentment estem totalment d'acord i amb el discurs també. I el nostre vot serà a favor.»
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Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies. Pel PDCAT.»

Pren la paraula la senyora Dalmau:

«Bon vespre a tothom. El nostre vot en aquest cas serà l'abstenció. Hem de dir que estem 

totalment en contra de la precarietat laboral, de qualsevol tipus d'explotació o de maltractament 

als treballadors, això vagi per endavant, però sí que creiem que les resolucions que s'han 

plantejat en aquesta moció parteixen d'un informe del qual no compartim algunes de les 

conclusions que s'extreuen. Des del nostre punt de vista hi ha una certa parcialitat entre la 

relació que s'estableix entre la situació laboral a l'àrea metropolitana i les empreses de 

multiserveis. Creiem que no està prou fonamentada, des del nostre punt de vista.

Per tant, no podem compartir els acords que es presenten. Repeteixo de tota manera que, 

òbviament,  el mercat laboral de la reforma creiem que caldria augmentar el salari mínim 

interprofessional, creiem que hi ha molta feina per fer. Però també creiem que aquesta no és la 

manera, des del nostre punt de vista. Gràcies.»

 Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies. Per Units per Caldes.»

Pren la paraula el senyor Martínez:

«El nostre vot serà l'abstenció. Bàsicament creiem que estem absolutament en contra de la 

precarietat laboral i de fer servir la llei per buscar tots el recons per poder dirigir-la, però en tot 

cas no estén absolutament d'acord en totes les prescripcions de la moció i per tant el nostre vot

serà l'abstenció. Gràcies.»

 Pren la paraula el senyor Alcalde:

«I finalment el PPC.»

Pren la paraula la senyora Romano:

«Gràcies senyor Alcalde. El nostre vot en aquest cas serà contrari. 

Primer volem ser clars que nosaltres defensem els drets dels treballadors, si vostès tenen 

constància que hi ha empreses multiserveis que estan incomplint la llei i que estan fent tot això,

demanaríem que vagin als tribunals perquè no es pot aprofitar la llei d'aquesta manera, 

esclavitzant els treballadors i pagant uns sous minses. 
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Tenim constància que és així però sí que els hi demanem que està molt bé que vostès ho 

diguin als plenaris però, si de cas, vagin a denunciar-lo als tribunals i acabem amb aquestes 

empreses que fan trampes. Dit això primer, senyora Carla, recordar-li que el seu últim programa

electoral que fa referència a la reforma laboral del PPC que és tan dolenta, en el seu últim 

programa electoral ja no deien que derogarien tota la llei aquesta, per tant, facin el favor d'estar

al cas de quins són els seus programes electorals perquè en un inici al desembre deien que sí 

que la derogarien del tot però, al juny passat ja el seu programa deia que derogarien algunes 

parts no totes. Per tant, parlem clar. El nostre vot serà contrari encara que defensem els drets 

dels treballadors des del primer moment. Gràcies.»

 Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Hi ha rèplica? Endavant.»

Pren la paraula la senyora Millan:

Bàsicament aniré per punts. Sobre la part del nostre programa electoral crec que estem parlant 

de política municipal i en aquest cas tots en algun moment hem votat alguna cosa que ens 

afecta més a nivell municipal i que no portàvem al programa estatal. Una altra cosa és que 

nosaltres també reclamem dins del mostre propi partit que es deroguin les dues reformes, per 

exemple no només fer rectificacions sobre l'última. Ja hi ha denúncies de les empreses que 

considerem que incompleixen la llei, però el problema és que vostès estan legislant a favor de 

que això sigui legal i aquest és el problema. I el que estan permeten és que hi hagui dobles 

escales laborals, aleshores el despenjament dels convenis és que ha donat el PP i per tant ho 

ha fet legal que les empreses puguin fer una «triquiñuela» legal, i una empresa pot, actualment,

tenir el seu conveni d'empresa per sobre del conveni sectorial i per tant poden tenir els 

treballadors amb simplement les condicions de l'estatut del treballadors que són bastants 

precàries. 

I sobre la part que no estan d'acord en alguns dels punts, els convido a apropar-se als 

companys i companyes dels sindicats que estaran encantats de presentar-los a gent que 

treballa colze a colze, dia a dia, amb algú que té diferències salarials per fer les mateixa feina 

de 200, de 300 i de 400 euros que considerem que és la forma de precaritzar els llocs de treball

d'aquest treballadors i treballadores. Gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Molt bé. Passem a la votació d'aquesta moció.»
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En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  dels presents [12 vots 

favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (8); de SOM CALDES (2) i del PSC (2); 

3 abstencions de CiU (2) i d'UP CALDES (1) i 1 vot en contra del PPC (1)], ACORDA aprovar la

moció, essent aquesta la següent:

             

«Des del 2012 la Reforma Laboral del govern del Partit Popular- PP ha suposat un profund 

desequilibri en les relacions laborals, fent que les grans companyies i corporacions posseeixin 

un instrument demolidor per precaritzar els llocs de Treball i devaluar salaris, utilitzant societats 

que amb palmari abús  de dret contribueixen a un empobriment de la treballadora i el 

treballador.

Que aquesta pràctica ha estat utilitzada de forma massiva per les anomenades “Empreses

Multiserveis” que estableixen convenis per sota de les condicions establertes en els sectorials

fins a límits insostenibles, límits que provoquen una autèntica ruptura del mercat laboral i que

estableixen competències deslleials fruits d’aquesta maquinació que altera de forma més que

premeditada la lliure competència basada en la sostenibilitat social, lleialtat i seguretat.

Les administracions públiques atorguen concessions per uns determinats serveis, produint-se

ofertes sorprenents a la baixa de grans companyies que ja preveuen la utilització de ma d’obra

provinent  d’aquest  model  d’empresa  i  que  redueix  substancialment  els  salaris  d’aquestes

persones  treballadores  i  fan  que  indirectament  aquesta  administració  sigui  còmplice  de

nefastes pràctiques.

L’informe presentat  per la UGT de Catalunya mostra una “curiosa” coincidència a la Regió

Metropolitana de Barcelona entre les persones treballadores afectades per EROs d’extinció i

les  persones  treballadores  d’alta  a  les  Empreses  Multiserveis  des  de  2012,  i  això  resulta

exemplar  de  la  enorme  estafa  que  la  Reforma  Laboral  ha  portat  a  tota  la  ciutadania,

condemnant a la pobresa a milers de treballadores i treballadors.

Motius sobrats són els que ens porten a demanar des del grup municipal del PSC que siguin

portats al Ple de l’Ajuntament de Caldes de Montbui els següents,

ACORDS

a. Prendre les mesures escaients,  com ara clàusules socials incorporades als plecs de

condicions  que  reconeguin  el  conveni  sectorial  de  referència  segons  l’activitat  del

treballador  i/o  treballadora,  per  evitar  la  utilització  directe  o  indirecte  d’empreses
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multiserveis a l’administració pública, respectant-se sempre el conveni sectorial per a

qualsevol treballadora o treballador que efectuï el servei atorgat.

b. Fer públic el compromís d’aquesta moció a la ciutadania de Caldes de Montbui.

c. Instar  al  Govern  de  la  Generalitat  a  incrementar  substancialment  el  nombre

d’inspectors de Treball i crear un òrgan d’actuació específic  que persegueixin el que es

un frau encobert a la seguretat social o per defecte aquesta actuï d’ofici.

d. Convocar una mesa de negociació  per  a crear  un pacte  entre  sindicats,  patronal  i

administració que estableixi els criteris per regular les subcontractacions i eradicar del

territori pràctiques espúries en la contractació.

e. El Ple insta al Congrés dels diputats a la derogació immediata de la Reforma Laboral,

origen d’una exclusió social sense precedents.

f. Enviar còpia d’aquesta resolució al President del Congrés dels Diputats, el President de

la Generalitat de Catalunya, la Ministra de Empleo i la Consellera de Treball.

g. Notificar l’acord del plenari a la UGT del Vallès Oriental.»

PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Hi ha precs, preguntes i interpel·lacions?»

Pren la paraula la senyora Millan:

«Primer de tot voldríem agrair a la regidora Pilar Aznar el fet de posar a part de la bandera de 

l'arc de Sant Martí aquest any, també la pancarta, cosa que agraïm i que creiem que es fa feina

de formigueta parlant d'aquesta qüestió. De la mateixa manera un any més portem algunes 

peticions. Sabem que s'està treballant en la idea de crear un pla contra l'homofòbia a nivell 

municipal i el que podem fer és demanar en aquesta taula intervinguin entitats i tothom que 

vulgui estar interessat pugui crear aquest pla de forma participativa i conjunta. 

I per un altra banda hem vist iniciatives que s'han portat a terme a molts municipis de Catalunya

i d'arreu del món.

Fent un anàlisis d'un parell de detalls de via pública molt senzills, creiem que podríem fer una 

petita aportació. Ens vam fixar que els bancs de la plaça Moreu, necessiten una repassada de 

pintura perquè està la fusta un mica malmesa i la proposta que fèiem és si podríem aprofitar, ja 
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que s'han de pintar, que es fes amb els colors de l'Arc iris o de l'Arc de Sant Martí per fer una 

petita mostra de visualització i sensibilització d'una forma tan senzilla com pot ser a la via 

pública. Moltes gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«No hi ha més preguntes? Doncs passo la paraula a la regidora Pilar Aznar.»

Pren la paraula la senyor Aznar:

«Gràcies senyora Millan. Bona nit. Anem en la línia de treballar la igualtat en tots els sentits i  a 

vegades costa una mica més, per bé, estem en el tema i l'any que bé serà més millor. 

Recolzem el tema de la visualització de la via pública, en sembla una idea genial. Moltes 

gràcies.»

L’alcalde aixeca la sessió a les 21 hores i 5 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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