
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió

Núm.:  2 / 2017

Caràcter: Ordinari 

Data: 23 de febrer de 2017

Horari: 20’00 hores 

Lloc: Sala de Plens

Assistents

Jordi Solé i Ferrando, alcalde

Núria Carné i Navarro, regidora

Isidre Pineda i Moncusí, regidor

Maria Pilar Aznar i López, regidora

Vicenç Personat i Pallarès, regidor

Jaume Mauri i Sala, regidor 

Josep Ramon Marañés i Vidal, regidor

Roser Guiteras i López, regidora

David Través i Ambrosio, regidor

Alexandra Redondo Ibáñez, regidora 

Anna Mata Domènech, regidora

Francesc Coral Prades, regidor 

Maria Dalmau Xalabarder, regidora 

Francisco Javier Ortega Guillén, regidor

* s'incorpora en el punt tercer de l'ordre del dia.

Carla Millán Peñaranda, regidora 

Francisco Martínez Boluda, regidor 

Montserrat Romano Bosch, regidora 

Secretari

Maria Remei Sala Leal, secretària gral.

Interventora

Gemma Riera Termes, interventora
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L’alcalde obre la sessió.

0. Incorporar d’urgència dos punts i una moció dins de l’ordre del dia i retirar una moció.

L’alcalde proposa que es voti la urgència dels dos punts i una moció per incorporar-los a l’ordre

del dia d’aquesta sessió, essent aquests els següents:

- Incoar i resoldre l'expedient de resolució del contracte de les obres  “Aparcament a les Hortes

de Baix i  urbanització  de la  plaça del  Sindicat.  Fase I”,  a  Caldes de Montbui  signat  entre

l'Ajuntament de Caldes de Montbui i la mercantil VIAS Y CONSTRUCCIONES, SA., expedient

número TC104-2015-63 de Serveis Territorials.

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

favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); de CiU (2) i del PPC (1); i 4 vots en

contra de SOM CALDES (2); del PSC (1) i d' UP CALDES (1)], ACORDA incorporar el punt  a

l’ordre del dia de la sessió.

-  Iniciar  l’expedient  de  contractació  per  procediment  obert  del  contracte  de  les  obres  de

construcció d’un aparcament soterrat de fins a tres plantes, a partir de la coberta de l’edificació,

habilitada com espai públic, al voltant de l'Església de Santa Maria de Caldes de Montbui i

aprovar  el  Plec de clàusules administratives particulars  per a l’adjudicació del  contracte de

l’obra  “Aparcament  a  les  Hortes  de  Baix  i  urbanització  de  la  plaça  del  Sindicat.  Fase  I”,

expedient núm. 481/2017 de Serveis Territorials.

En  conseqüència  el  Ple  de  l’Ajuntament,  per   majoria  absoluta dels  presents   [11  vots

favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9) i de CiU (2); i 5 vots en contra de

SOM CALDES (2);  del PSC (1); d'UP CALDES (1) i del PPC (1)], ACORDA incorporar el punt a

l’ordre del dia de la sessió.

- Moció que presenta el grup municipal d’ERC al Ple de l’Ajuntament de Caldes de Montbui

d’adhesió al pacte nacional pel referèndum, expedient núm. 401/2017 d'Alcaldia.

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

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

d'UP CALDES (1) i 2 vots en contra del PSC (1) i del PPC (1)], ACORDA incorporar la moció a

l’ordre del dia de la sessió.
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Pren la paraula la senyora Millán:

«Bon vespre  a  tothom,  i  es que  sincerament  no hi  veiem la  urgència  quan la  moció  està

presentada, està signada el 17 de febrer que és el dia després de la Informativa, s'entrega als

grups el 20 de febrer i estem parlant de dates de 23 de gener.

Realment no li veiem la urgència quan en altres ajuntaments s'ha presentat la mateixa moció

en ordre i forma correcte. Per tant, no perquè no estiguem d'acord en que presenteu la moció,

sinó perquè no li veiem la urgència, sincerament.»

L’alcalde  proposa que es  voti  retirar  una moció de  l’ordre  del  dia  d’aquesta  sessió,

essent aquesta la següents:

- 12.1 Moció que presenta el grup municipal Som Caldes al Ple de l'Ajuntament de Caldes de

Montbui,  per incloure en la contractació pública mecanismes de lluita contra el  frau fiscal  i

l’evasió d’impostos via paradisos fiscals.

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

membres dels  grups municipals  d’ERC (9);  SOM CALDES (2);   CiU (2);  del  PSC (1);  UP

CALDES (1) i del PPC (1)], ACORDA retirar la moció de l’ordre del dia de la sessió.

Ordre del dia

1. Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària anterior de data 26 de

gener de 2017.

2. Desestimar les reclamacions presentades pels grups polítics municipals Partit Popular

de Catalunya i Partit Socialista de Catalunya en relació amb el Pressupost General de

l’Ajuntament de Caldes de Montbui de l’any 2017 i aprovar definitivament el Pressupost

General de l’Ajuntament de Caldes de Montbui de l’any 2017; Aprovar definitivament les

plantilles de personal que es detallen en el Pressupost General.

3.  Iniciar  l'expedient  relatiu  a  la  licitació  de  la  concessió  administrativa  de  la  gestió

indirecta del Complex Esportiu de Les Cremades, expedient número G1410 2016 000128

de Serveis Generals.

4. Aprovar l’Addenda 2017 al V Conveni Interadministratiu per a la col·laboració per a la

coordinació, la programació i finançament de Serveis Socials.
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5.  Aprovar definitivament la descripció de la bandera del municipi de Caldes de Montbui,

expedient número AP005-2015-000001 d'Alcaldia.

6. Aprovar inicialment 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 número 239/2017.

7. Ratificar íntegrament el contingut de l'acord de modificació dels Estatus del Consorci

de  Normalització  Lingüística,  aprovat  pel  Ple  del  Consorci  per  a  la  normalització

Lingüística en data 8 de maig de 2015, expedient número 1.8/2011, de Serveis Personals.

8. Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local, en la sessió del dia 3 de febrer

de 2017, pel qual es va resoldre aprovar les obligacions trimestrals de subministrament

d’informació  corresponent  al  4t. trimestre  de  2016  de  les  entitats  que  formen  la

Corporació Local, expedient número 27/2016 de l’Àrea Econòmica.

9. Donar compte al Ple dels informes de tresoreria corresponents al quart trimestre de

l'any 2016,  sobre el  compliment dels terminis previstos en la legislació vigent per  al

pagament de les obligacions de les Entitats Locals, en termes de morositat comptable.

10.  Donar  compte  al  Ple  dels  indicadors  relatius  als  càlculs  del  període  mitjà  de

pagament, de les ràtios de les operacions pagades i de les operacions del pendent de

pagament corresponents al quart trimestre de l'any 2016, en termes econòmics.

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

12. Mocions d'urgència

12.1 Moció que presenta el grup municipal Som Caldes al Ple de l'Ajuntament de Caldes

de Montbui, per incloure en la contractació pública mecanismes de lluita contra el frau

fiscal i l’evasió d’impostos via paradisos fiscals.

12.2 Moció que presenta el grup municipal del PSC al Ple de l’Ajuntament de Caldes de

Montbui en consonància amb la FAPAC per demanar la reducció de ràtios de 25 a 20

alumnes a P3 a les nostres escoles

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

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

ANTERIOR DE DATA 26 DE GENER DE 2017.

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Hi ha algun aclariment a fer? Sí? Senyora Romano.»

Pren la paraula la senyora Romano:

«Bona nit, gràcies senyor Alcalde, bé en aquest punt, a la pàgina 43 en el punt del final quan el

senyor Alcalde dóna la paraula, dóna la paraula al  Partit  Demòcrata i  entenem que aquí a

Caldes el Partit Demòcrata en el Plenari no el tenim. Demanaríem una rectificació i posessin

Convergència i Unió, moltes gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Estem  aprovant  l'acta  literal,  i  per  tant,  si  l'acta  diu  que  vaig  dir  això,  vaig  dir  això.

Equivocadament o no? El que no podem esborrar entenc, senyora Secretària, és una expressió

que jo vaig fer servir i a partir d'aquí, vegi la intencionalitat o no que vulgui veure, però esborrar

unes paraules que va dir l'Alcalde en el seu moment de l'acta, quan realment es va dir, no li

veig cap mena de sentit. És així, no? Molt bé per tant deixarem l'acta tal i com està.

Hi ha algun altre aclariment a fer? Alguna altra proposta? No? 

S'aprova l'acta per assentiment? Sí?      

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

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

l’esborrany de l’acta de la sessió anterior del dia 26 de gener de 2017.

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Entenem que els dos punts que hem incorporat per urgència van al final, no? Doncs aleshores
faríem el punt segon.»
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2.  DESESTIMAR  LES  RECLAMACIONS  PRESENTADES  PELS  GRUPS  POLÍTICS

MUNICIPALS PARTIT POPULAR DE CATALUNYA I PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA

EN RELACIÓ  AMB  EL PRESSUPOST  GENERAL DE L’AJUNTAMENT  DE CALDES DE

MONTBUI DE L’ANY 2017 I APROVAR DEFINITIVAMENT EL PRESSUPOST GENERAL DE

L’AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI DE L’ANY 2017; APROVAR DEFINITIVAMENT

LES PLANTILLES DE PERSONAL QUE ES DETALLEN EN EL PRESSUPOST GENERAL.

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

s’estableix a l’article 48.3 del ROM.

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, intervencions de la resta de grups sobre aquest punt? Molt bé, doncs ho farem de

menys a més representació, comencem per la senyora Romano.»

Pren la paraula la senyora Romano:

«Gràcies senyor Alcalde,  bé,  en aquest  punt  com bé han llegit,  ens han «tombat» tots els

suggeriments i requeriments, sí que cal dir que aquest cop el senyor regidor ens ha dit que

alguna de les partides estaria en propers exercicis. Nosaltres no demanàvem coses que no

poguessin assumir evidentment, perquè econòmicament no eren molt costoses.

Per posar un exemple, nosaltres seguim demanant que el curs de natació s'ampliï dos anys,

com havia sigut anys enrere. Creiem que els comptes de l'Ajuntament i  vostès sempre ens

diuen que estan tan bé, ens podria permetre tornar a donar el segon curs, ja que un any creiem

que és poc pels nens. 

Una  altra  petició  que  demanàvem  era  que  es  retirés  la  subvenció  que  es  dóna  a  l'AMI

l'Associació de Municipis per la Independència, no ho diem perquè sí o perquè creiem nosaltres

que tingui que ser així, que també, però entenem que hi ha una sentència del 9 de setembre

del Tribunal del Contenciós Administratiu de Tarragona on ja exposa explícitament, els hi diré

en castellà,  «que no se pueden instrumentalizar las instituciones que dirigen para lograr esta

finalidad,  porque  ello  las  colocaría  en  el  imposible  lugar  negar  el  cumplimiento  de  la

Constitución.» és a dir, amb aquests diners que estem donant públics per una cosa finalista

política totalment, els tribunals estant dient que no es poden utilitzar aquests diners i, per tant,

és il·legal. Entenc que aquesta partida s'hauria de retirar automàticament, vostès ens diuen que

no, que és un acord de Plenari, però els tribunals ens estan donant la raó a nosaltres.

Una altra partida que nosaltres sol·licitàvem, que tampoc entenem que sigui massa despesa,

era que el solar que hi ha al costat de l'institut Manolo Hugué es plantegés alguna cosa, no una

gran obra, ni fer una gran..., però sí que ajuntar diguéssim la riera amb el casc urbà estaria bé, i
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aquell  solar  actualment  és un pipican,  vull  dir,  si  vostès van a passejar  per  allà  només hi

trobaran que excrements dels gossos. 

No seguiré perquè n'hi ha quinze i tampoc em vull allargar, però senyor Marañés li voldria dir

que com vostè ha pogut veure les nostres propostes en cap cas són de grans inversions i per

tant sí que ens agradaria que en mica en mica les anessin inclouen en futurs exercicis, moltes

gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, senyor Martínez.»

Pren la paraula el senyor Martínez:

«Bona nit, bona nit senyor Alcalde, bona nit a tothom, no m'allargaré com en altres casos. Del

tema  dels  pressupostos,  simplement  és  cert  doncs  que  amb  el  senyor  Marañés  estem

començant  a  treballar  en  una  de  les  accions  que  consideràvem  més  importants  dels

pressupostos, que és fomentar l'activitat econòmica i a través de fomentar l'activitat  econòmica

fomentar la creació de llocs de treball, en aquest sentit agraïm la voluntat del senyor Marañés

perquè puguem participar d'aquesta feina, no? 

I entrant en un petit tema que no entenc clarament, i sí que aquí doncs requeriria una explicació

una mica més profunda, referent a la plantilla de personal del pressupost general,  l'informe

d'intervenció de 13 de febrer, està molt detallat, però realment no és especialment clar, ja em

disculparà la senyora Interventora, però realment em costa entendre'l i sembla que hi hagi un

increment de llocs de treball a GMSSA sembla que hi ha un increment de tres persones, de

llocs de treball a GMSSA, i que segons diu la Interventora, aquests llocs de treball, segons em

sembla entendre, perquè ja li dic que encara que està molt explicat, però ho trobo una mica

enrevessat,  doncs  no  està  suficientment  justificat  per  motius  d'urgència  o  pels  motius  que

exigeix la Llei, gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, pel Partit dels Socialistes la senyora Millán.»

Pren la paraula la senyora Millán:

«Sí, nosaltres, han desestimat gairebé gran part de les propostes, altres ja estaven incloses

dintre  d'altres  partides  pressupostàries,  és  veritat  que  ens  sorprèn  que  es  digui  que  per

exemple les beques de llibres o transport per educació postobligatòria o que l'increment de

places d'infants en serveis socioeducatius diürns són qüestions que pel moment ni s'estudien

perquè no s'ha detectat la necessitat, entenem que si no existeix una beca, la gent no ve a
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demanar-la si no existeix, o una ajuda per una qüestió que no s'està oferint, doncs normalment

no vas a demanar una beca que no existeix .

Per un altre cantó sí que és veritat que volem agrair la predisposició del regidor Marañés  pel

fet d'intentar fer, obrir un diàleg amb l'oposició, i amb els diferents grups perquè es pugui parlar

sobre una possible beca d'emprenedoria o de foment de l'economia municipal, que esperem

que en els propers mesos puguem portar a Ple i que realment sigui fructífera. 

I també és veritat que ens sap una mica greu que quan nosaltres demanem que es promocionin

els  equips femenins o l'esport  femení amb un èmfasi  especial,  se'ns informa que clar,  els

equips esportius es promocionen indistintament del sexe, però nosaltres sí demanem que es

promocioni en especial l'esport femení, és perquè actualment potser a les bases sí que són

més igualitàries la quantitat de noies i de nois que hi ha practicant esport, però després vas

pujant i vas veien que només el 20% de les llicències esportives són femenines, quan en canvi

després els medallers olímpics, més de la meitat de les medalles són femenines, doncs la

nostre intenció no era més que fomentar que les noies i les dones practiquin més esport en el

nostre municipi i no fer una diferència entre equips masculins i femenins. 

No  volem  dir  que  es  retirin  partides  en  l'àmbit  masculí  perquè  se  li  ajudi  en  especial  a

promocionar l'àmbit femení, però simplement és això, tampoc no entrarem més a detall. 

I sobretot el fet d'agrair al regidor Marañés l'obertura d'un diàleg, gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, si no vaig errat? No hi havia més paraules demanades, per tant passo la paraula al

regidor Marañés per la resposta.»

Pren la paraula el senyor Marañés:

«Bon vespre, a mi també m'agradaria agrair a tots vosaltres la presència i esperem, com deia la

regidora Socialista, d'aquí a uns mesos en traiem profit d'aquestes reunions.

Llavors, per tot el que m'heu dit, sí que ja us ho resumiré breument, per altres anys, ens vam

reunir des del juliol crec recordar, sí que agrairia que aquestes aportacions en anys futurs, les

fem en el seu moment, vull  dir,  no l'últim dia o quan els pressupostos ja estan presentats i

gairebé tancats, perquè tot és més difícil, jo entenc que ho podríem fer tot molt més fàcil. I

simplement era això.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Per la pregunta relativa a qüestions de personal, passo la paraula al regidor Mauri.»
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Pren la paraula el senyor Mauri:

«Gràcies senyor Alcalde, bona nit  a tothom, bé, l'observació que vostè fa, senyor Martínez

Boluda, el dia 13 de febrer es va fer aquest informe, però perquè hi havia un informe jurídic que

es va portar per urgència d'incorporar-lo en l'expedient en la Informativa de la setmana passada

que no es va incorporar en l'expedient, i precisament per això va motivar l'advertiment de la

Interventora, perquè hi ha un informe jurídic que justifica i motiva la contractació d'aquestes tres

persones, a més tenint en compte que GMSSA com a empresa de serveis ofereix uns serveis

que es consideren indispensables i imprescindibles, per tant a part d'això, la motivació està

totalment solventada, gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, si no hi ha cap altre intervenció? Passaríem a la votació d'aquest punt.»

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta dels presents [9 vots favorables

dels membres del grup municipal d’ERC (9) i 7 abstencions de SOM CALDES (2);  de CiU (2);

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

        ACORDA:

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la resolució de les reclamacions presentades en relació amb el Pressupost

General de l’Ajuntament de Caldes de Montbui de l’exercici 2017 i l’aprovació definitiva de l’

esmentat pressupost.

 

Antecedents

1. S’ha procedit a la resolució de les reclamacions presentades en relació amb el Pressupost

General  de  l’Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui  de  l’exercici  2017  d'acord  amb  l'informe

d'intervenció en relació a les resolucions de les reclamacions presentades que es transcriu a

literalment:

«ÀREA ECONÒMICA

Informe d’Intervenció

Assumpte

Informe relatiu a l'acord de resolució de les reclamacions presentades pel grup polític municipal

Partit Popular de Catalunya i del Partit Socialista de Catalunya corresponents al Pressupost
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General de l’Ajuntament de Caldes de Montbui de l’exercici 2017 aprovat inicialment a la sessió

plenària de 22 de desembre de 2016.

Antecedents

1. El  Ple de l’Ajuntament de Caldes de Montbui en sessió plenària celebrada el dia 22 de

desembre de 2016 va aprovar inicialment el Pressupost General de l’any 2017.

2. El pressupost ha estat sotmès a exposició pública des del 30 de desembre de 2016, data de

publicació al  Bolletí Oficial de la Província de Barcelona, fins el 23 de gener de 2017. A més,

l'anunci  de l'exposició  pública del  Pressupost  General  de l’any 2017 ha estat  publicat  a la

pàgina web de l'Ajuntament des del 16 de gener de 2017 fins al 23 de gener de 2017. 

3. En data 7 de gener de 2017 la regidora Montserrat Romano Bosch  com a representant del

grup  polític  municipal  Partit  Popular  de  Catalunya  va  presentar  una  reclamació  a  l'acord

d'aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Caldes de Montbui de l’any 2017,

mitjançant escrit que s’adjunta a aquest informe, amb núm. de registre d’entrada 000196.

 

Fonaments jurídics

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora

de les hisendes locals (TRLRHL).

- Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el títol VI del TRLRHL.

D'acord amb les informacions rebudes de de les diferents àrees de l'Ajuntament es realitzen les

consideracions següents a les diverses a les reclamacions presentades:

Reclamacions i suggeriments del grup polític municipal Patit Popular de Catalunya

Primer. Respecte a la  sol·licitud de disminució  de l'aplicació  pressupostària  núm. 22 9200

22200, comunicacions telefòniques.

Aquesta  aplicació  pressupostària  està  dotada  amb  80.532,15  euros  amb  un  decrement

respecte el pressupost inicial de 2016 (89.789,40 euros) de 9.257,25 euros.
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S'ha de tenir en compte que el pressupost de 2016 aquesta aplicació pressupostària incloïa les

operacions pendents d'aplicació del pressupost de 2015 (21.964,34 euros). 

La dotació de 80.532,15 euros en el pressupost de 2017 preveu noves línies  i un marge de

crèdit. Que la dotació sigui de 80.532,15 euros no implica que la despesa real sigui d'aquest

import. A l'any 2016, per exemple s'estima que la despesa real pugi  68.860,89 euros.

Per tant, aquesta aplicació pressupostària s'ha de dotar del crèdit necessari per poder aprovar i

pagar les factures de l'exercici 2017.

Segon. Es  sol·licita  l'ampliació  de  l'aplicació  pressupostària  núm.  45  3260 48001,  conveni

natació escolar.

Aquesta aplicació  pressupostària  està  dotada amb 22.000,00 euros,  amb aquest  import  es

cobreix el cost d'un curs per totes les escoles.

Tercer. Respecte a  suprimir  l'aplicació  pressupostària  núm. 10 9200 48001,  Associació  de

municipis per a la independència.

Aquesta aplicació pressupostària està dotada amb 1.487,50 euros, aquest import correspon a

la  quota  anual  per  pertànyer  a  aquesta  associació,  d'acord  amb l'aprovació  del  Ple  de  la

corporació.

Quart. Es  demana  reduir   l'aplicació  pressupostària  núm.  20  9200  22201,  comunicacions

postals i repartiments.

Aquesta aplicació pressupostària està dotada amb 35.000,00 euros, s'ha incrementat 10.000,00

euros  respecte  el  pressupost  inicial  de  2016  i  correspon  a  les  necessitats  de  totes

comunicacions i notificacions dels actes i acords de la Corporació d'acord amb la normativa del

procediment administratiu de les administracions públiques.

Cinquè. En  relació  a  incloure  una  aplicació  pressupostària  específica  per  elaborar  un  pla

extraordinari municipal d'ocupació i formació als aturats.
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El pressupost  inicial  de l'exercici  2017,  al  capítol  1,  despeses de personal,  conté el  crèdit

específic per import de 182.065,66 euros que correspon al sou i a la despesa de la Seguretat

Social per a la contractació de 13 persones que estan a l'atur d'acord amb la subvenció de la

Diputació de Barcelona. A part, en el pressupost de 2017 s'haurà de generar crèdit d'acord amb

la subvenció del Servei d'Ocupació de Catalunya per a la contractació de tres persones que es

troben en situació d'atur, segons la resolució rebuda a finals de 2016, corresponent al programa

Treball als Barris 2016.

A més, al capítol 2 del pressupost inicial de 2017, a l'aplicació pressupostària núm. 50 2410

22698, materials plans extraordinaris d'ocupació (30.000,00 euros) i a l'aplicació pressupostària

núm.  50  2410  22699,  foment  a  l'ocupació  (135.000,00  euros),  hi  ha  crèdit  pressupostari

destinat a la formació i a la lluita contra l'atur. 

Així com el crèdit de l'aplicació pressupostària núm. 50 4330 22699, suport a l'emprenedoria

per l'import de 10.000,00 euros.

El sumatori de les aplicacions pressupostàries del capítol 1 i  2 és de 357.065,66 euros de

despesa directa destinada a la lluita contra l'atur a més de la despesa indirecta que l'entitat

destina a aquesta finalitat com per exemple el cost del departament de promoció econòmica.

Sisè.  Es  sol·licita  incloure  una  aplicació  pressupostària  específica  per  adequar  els  barris

perifèrics amb dèficits urbanístics.

El pressupost inicial de l'exercici 2017, conté les aplicacions pressupostàries següents per fer

front al manteniment i a millores de la via pública: 

Núm.  aplicació
pressupostària Descripció Import (euros)

31 1530 22699 Manteniment espais públics      110.000,00

31 1530 61900 Millores espais públics        50.000,00

31 1532 61900 Campanya asfaltats       450.000,00

Total       610.000,00

Aquestes  aplicacions  més  altres  aplicacions  pressupostàries  relacionades  amb  temes  més

concrets com l'enllumenat i el clavegueram estan destinades al manteniment i a la millora de

les infraestructures del municipi, entre d'altres aplicacions del capítol 6 d'inversions. 
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Setè. Es sol·licita incloure una aplicació pressupostària destinada a plans d'ocupació locals per

a joves de Caldes de 18 a 25 anys.

En resposta a aquest punt es fa referència a la resposta que s'ha realitzat en el punt cinquè.

Vuitè. Es  sol·licita  incloure  una  aplicació  pressupostària  per  arranjaments  dels  polígons

industrials (voreres, asfalt, marques vials...).

El pressupost inicial de l'exercici 2017, conté les aplicacions pressupostàries següents per fer

front al manteniment i a millores de la via pública: 

Núm.  aplicació
pressupostària Descripció Import (euros)

31 1530 22699 Manteniment espais públics       110.000,00

31 1530 61900 Millores espais públics         50.000,00

31 1532 61900 Campanya asfaltats       450.000,00

Total       610.000,00

Aquestes aplicacions pressupostàries estan destinades al manteniment i  a la millora de les

infraestructures del municipi, com els vials, les voreres, etc. Del total del crèdit consignat es

prioritzen les actuacions que són més urgents.

Novè. Es sol·licita la pavimentació del carrer Tarragona.

Des de l'Àrea de Serveis Territorials s'informa que d'acord amb la consignació de crèdit  de

l'aplicació  pressupostària  núm.31  1532 61900 campanya asfaltats,  del  pressupost  de cada

exercici, la pavimentació d'aquest carrer es tindrà en compte per properes campanyes.

Desè. Es sol·licita l'arranjament de la zona verda de l'avinguda Fontcuberta (lateral de l'Institut

Manolo Hugué).

Des de l'Àrea de Serveis Territorials s'informa que aquesta obra es tindrà en consideració en

els pressupostos dels futurs exercicis.
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Onzè.  Es sol·licita un pla de conciliació laboral personal i  familiar,  amb l'objectiu d'establir i

fomentar polítiques,  en aquest  sentit  tant  en l'àmbit  intern de l'Ajuntament com extern.  Per

aquest motiu es demana una aplicació pressupostària de 5.000 euros.

Des  de  l'Àrea  de  Serveis  Personals  s'informa  que  la  sol·licitud  d'aquesta  aplicació

pressupostària es tindrà en consideració en els pressupostos dels futurs exercicis.

Dotzè. Col·locació de papereres a Can Maspons.

Des de l'Àrea de Serveis Territorials s'informa que no es té coneixement a data d'avui de la

necessitat de papereres al barri de Can Maspons. En el cas que existeixi aquesta necessitat es

pot utilitzar l' APP de Via Pública per tal de comunicar aquesta proposta o necessitat.

Tretzè. Disminució de la partida projectes, estudis i direccions d'obra.

Des de l'Àrea de Serveis  Territorials  s'informa que el  crèdit  consignat en aquesta aplicació

pressupostària es necessari per dur a terme l'acció d'aquest govern municipal, per tant, no es

pot disminuir.

Reclamacions i suggeriments del grup polític municipal Patit Socialista  de Catalunya

Primer. Creació d'un espai caní.

Des de l'Àrea de Serveis Territorials s'informa que en el pressupost municipals de 2017, a les

aplicacions pressupostàries corresponents a la via pública està previst la realització d'aquest

espai caní en aquest any 2017.

Segon. Fer un anàlisi dels carrers del municipi i posterior millora d'aquests.

Des de l'Àrea de Serveis Territorials s'informa que s'està fent per sectors, per ant no pertoca

fer-ho de forma global, es realitzen fases de millora per sectors.

Tercer. Equiparació de l'IBI.

En relació a l'equiparació de la bonificació de les famílies nombroses a monoparentals. 
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A l'article  5.4  de  l'ordenança  fiscal  núm.  1  de  l'Impost  de  béns immobles,  s'estableix  una

bonificació  per   a  les  famílies  nombroses  del  40%,  en  el  cas  d'un  valor  cadastral  fins  a

111.100,00 euros i una bonificació del 25%, en el cas d'un valor cadastral de 111.101,00 euros

fins a 292.613,15 euros.

Pel que fa a la bonificació per a les famílies monoparentals, el Text refós de la Llei reguladora

de les hisendes locals només preveu la bonificació per als supòsits de famílies nombroses. L'

ORGT considera que dites bonificacions, tal com estableix l'article 14 de la LGT, s'han d'aplicar

en els seus termes estrictes i, per tant, no es pot aplicar una bonificació per a supòsits no

previstos expressament en la llei, com és el cas de les famílies monoparentals.

Quart. Beques llibres i transport per a educació post obligatòria.

Des de l'Àrea de Serveis Personals s'informa que no s'ha detectat cap demanda en aquest

sentit, però en cas de necessitat el Serveis Socials de l'Ajuntament valoraran cada cas.

Cinquè. Equipaments esportius per a espais públics.

Des de Àrea de Serveis Personals s'informa que no està clar la utilitat d'aquests parcs, en el

sentit que instal·lacions similars que s'han realitzat, com per exemple el parc del Bugarai estan

en desús, per tant, no es contempla la viabilitat d'aquestes instal·lacions.

Sisè. Millores de pàrquings.

Des de Àrea de Serveis Territorials s'informa que les millores dels aparcaments provisionals

formen part  de la millora i  manteniment  dels  espais  públics i  es van realitzant  i  prioritzant

segons les necessitats.

Setè. Creació d'un Consell Local de la Joventut.

Des  de  Àrea  de  Serveis  Personals  s'informa  que  es  realitzarà  a  través  de  l'aplicació

pressupostària de pressupostos participatius.

D'altra banda també s'informa que s'està realitzant a través del Consell  de Joves que té la

mateixa funcionalitat que el Consell d'Infants.

Vuitè. Estudi d'una pista d'atletisme.
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Des de Àrea de Serveis Personals s'informa que  on es s'anava a fer no és possible i s'estan

estudiant altres solucions.

Novè. Renovar les indicacions i millorar els camins de natura.

Des  de  Àrea  de  Serveis  Territorials  s'informa  que  la  majoria  de  camins  són  privats,  les

indicacions  dels  camins  públics  les  actuacions  es  van  realitzant  amb  coordinació  amb

l'associació Amics dels Senders.

En el cas que es detectin indicacions en mal estat o altres necessitats es proposa utilitzar l'APP

de Via Pública per tal de comunicar aquesta proposta o necessitat.

Desè. Beca emprenedoria.

Des de Àrea de Serveis Personals s'informa que a través de l'acte de la Nit de les Idees que es

celebra anualment es cobreix aquesta necessitat.

Onzè. 0,7% de cooperació.

En el pressupost de 2017 en conjunt de les partides computables com a solidaritat impliquen el

0,7% del ingressos corrents.

S'adjunta el desglòs següent:

El total ingressos propis corresponents als capítols 1,2, 3 (articles 30,31,32,35 i 39) i 5 sumen

11.836.482,32 euros. El 0,7% d'aquest import puja 82.855,38 euros.

Les aplicacions de despesa computables pel càlcul de la solidaritat són les següents:

Aplicació núm. 53 2311 48000, Ajuts a joves solidaris.................................. 2.000,00 euros

Aplicació núm. 53 2311 48001, Subvenció entitats socials............................ 1.000,00 euros

Aplicació núm. 53 9240 48002, Cooperació al desenvolupament................ 71.800,00 euros

Aplicació núm. 53 2311 22699, Activitats de sensibilització i solidaritat..........2.000,00 euros

Aplicació núm. 53 2311 22698, Pla d'Integració ciutadana............................ 6.000,00 euros

Total.............................................................................................82.800,00 euros
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Per tant,  es compleix el percentatge de despesa de solidaritat,  en el sentit  que la despesa

destinada  a  solidaritat  representa  el  0,7% dels  ingressos  corrents,  segons  el  càlcul  de  la

solidaritat.

Dotzè. Plans d'ocupació local.

El  pressupost  inicial  de l'exercici  2017,  al  capítol  1,  despeses de personal,  conté el  crèdit

específic per import de 182.065,66 euros que correspon al sou i a la despesa de la Seguretat

Social per a la contractació de 13 persones que estan a l'atur d'acord amb la subvenció de la

Diputació de Barcelona. A part, en el pressupost de 2017 s'haurà de generar crèdit d'acord amb

la subvenció del Servei d'Ocupació de Catalunya per a la contractació de tres persones que es

troben en situació d'atur, segons la resolució rebuda a finals de 2016, corresponent al programa

Treball als Barris 2016.

A més, al capítol 2 del pressupost inicial de 2017, a l'aplicació pressupostària núm. 50 2410

22698, materials plans extraordinaris d'ocupació (30.000,00 euros) i a l'aplicació pressupostària

núm.  50  2410  22699,  foment  a  l'ocupació  (135.000,00  euros),  hi  ha  crèdit  pressupostari

destinat a la formació i a la lluita contra l'atur. 

Així com el crèdit de l'aplicació pressupostària núm. 50 4330 22699, suport a l'emprenedoria

per l'import de 10.000,00 euros.

El sumatori de les aplicacions pressupostàries del capítol 1 i  2 és de 357.065,66 euros de

despesa directa destinada a la lluita contra l'atur a més de la despesa indirecta que l'entitat

destina a aquesta finalitat com per exemple el cost del departament de promoció econòmica.

Tretzè. Consell de Cultura.

S'estudiaran  noves  propostes  de  participació  ciutadana  a  l’àrea  de  Cultura  a  través  del

pressupost  corrent,  basat  en  la  partida  de  programació  cultural,  i  de  les  inversions  sobre

patrimoni festiu local.

Catorzè. Promocionar els equips femenins.
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Des de  l'Àrea  de Serveis  Personal  s'informa que  es  els  equips  esportius  es  promocionen

indistintament del sexe. També es treballa amb subvencions amb entitats i  hi ha també els

ambaixadors calderins.

Quinzè. Incrementar les places d'infants en serveis socioeducatius diürns.  

Des de l'Àrea de Serveis Personal s'informa que no tenen detectada aquesta necessitat per tal

de crear aquest servei.

Finalment, d'acord amb l'article 170.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual

s’aprova  el  Text  refós  de  la  llei  reguladora  de  les  hisendes  locals,  únicament  es  podran

presentar reclamacions contra el pressupost en els supòsits següents:

“a) Perquè la seva elaboració i aprovació no s’ha ajustat als tràmits que estableix aquesta Llei.

b) Perquè omet el crèdit necessari per complir obligacions exigibles a l’entitat local, en virtut ’un

precepte legal o de qualsevol altre títol legítim.

c)  Perquè  els  ingressos  amb  relació  a  les  despeses  pressupostades  són  manifestament

insuficients o bé d’aquestes respecte a les necessitats per a les quals estigui previst.”

Per  tot  el  que  s’ha  exposat  anteriorment  respecte  a  les  reclamacions,  no s’han  donat  els

supòsits esmentats a l’article 170.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual

s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.

El que informo pel efectes avinents.»

2.  Com  a  conseqüència  de  la  desestimació  proposada  en  relació  a  les  reclamacions

presentades  es  proposa  l’aprovació  definitiva  del  Pressupost  General  de  l’Ajuntament  de

Caldes de Montbui per l’exercici 2017.

3.  L’  esmentat  Pressupost  General  de  l’exercici  de  2017  està  integrat  pels  pressupostos

següents:

1.- Pressupost de la pròpia Entitat

2.- Pressupostos Societats Mercantils dependents:
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• Gestió Municipal de Serveis, S.A.  (GMSSA)

• Caldes Habitatge, S.L. 

Fonaments de dret

- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora

de les hisendes locals.

- Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el títol VI del TRLRHL.

- L’article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, mitjançant el qual s’aprova el

Reglament  de  desenvolupament  de  la  Llei  18/2001,  de  12  de  desembre,  d’Estabilitat

Pressupostària.

- Reial decret llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària,

tributària i financera per a la correcció del dèficit públic.

- Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2016.

- Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments de tutela financera dels ens locals

- Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

- Llei orgànica 4/2012, de 28 de setembre, que modifica la Llei orgànica 2/2012 de 27 d’abril,

d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

-  Ordre   HAP/2105/2012,  d’1  d’octubre,  per  la  que  es  desenvolupen  les  obligacions  de

subministrament  d’informació  previstes  a  la  Llei  orgànica  4/2012,  de  28  de setembre,  que

modifica  la  Llei  orgànica  2/2012 de  27  d’abril,  d’estabilitat  pressupostària  i  sostenibilitat

financera.

- Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, que modifica l'Ordre HAP/2015/2012, d'1 d'octubre,

de subministrament d'informació prevista a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat

pressupostària i sostenibilitat financera.

- Ordre HAP/178/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció de Comptabilitat

de l'Administració Local.
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Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer.- Desestimar les reclamacions presentades pels grups polítics municipals  Partit Popular

de  Catalunya  i  Partit  Socialista  de  Catalunya  en  relació  amb  el  Pressupost  General  de

l’Ajuntament de Caldes de Montbui de  l’any 2017. 

Segon.- Aprovar definitivament el Pressupost General de l’Ajuntament de Caldes de Montbui de

l’any  2017.  D’acord  amb  les  esmenes  en  la  descripció  de  les  aplicacions  pressupostàries

següents:

On diu “aplicació pressupostària núm. 48 2310 48002 Servei d’atenció a domicili per a la gent

gran”, ha de dir  “Conveni Fundació Santa Susanna activitats per a la gent gran”.

On diu “aplicació pressupostària núm. 61 2310 22799 serveis sociosanitaris per a la gent gran i

SAD”, ha de dir  “Servei d'atenció a domicili per a la gent gran”. 

El Pressupost General de l'exercici 2017 està desglossat en els Pressupostos següents:

1.- PRESSUPOST DE L’ENTITAT

Estat d’ingressos

     Capítol I    -  Impostos Directes ..................................................   8.614.000,00 €

     Capítol II   -  Impostos Indirectes  .................................                    317.000,00 €

     Capítol III  -  Taxes, preus públics i altres ingressos................     4.121.816,46 € 

     Capítol IV  -  Transferències corrents ...........................                4.832.102,91 €

     Capítol V   -  Ingressos Patrimonials...............................................  107.938,78 €

     Capítol VII -  Transferències de capital ........................                  1.007.070,64 €

     Capítol IX  -  Passius financers ....................................                  3.715.630,25 €

    TOTAL INGRESSOS ............................                            22.715.559,04 €

Estat de despeses

     Capítol I    -  Despeses de personal .............................   7.895.297,70 €
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     Capítol II   -  Despeses corrents en  béns i serveis ......   7.093.505,24 €

     Capítol III  -  Despeses financeres ...............................      148.001,07  €

     Capítol IV  - Transferències corrents ............................   1.301.581,63 €

     Capítol VI  -  Inversions reals ........................................   4.731.307,89 €

     Capítol VII -  Transferències de capital  ........................        70.000,00 €

     Capítol IX  -  Passius financers .....................................   1.475.865,51 €

 

   TOTAL DESPESES ...............................                           22.715.559,04 €

2.- PRESSUPOSTOS SOCIETATS MERCANTILS DEPENDENTS:

     2.1.- GESTIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS, S.A.  (GMSSA)                

     Estat d’ingressos  .......................................... 1.507.684,53 €     

     Estat de despeses  ........................................ 1.507.684,53 €        

     2.2.- CALDES HABITATGE, SL 

     Estat d’ingressos ..........................................          3.000,00 €

     Estat de despeses ........................................          3.000,00 €

3.- PRESSUPOST CONSOLIDAT 

Total ingressos  .......................................     24.048.226,04 €

Total despeses  .......................................     24.048.226,04 €

Tercer.-  Aprovar  definitivament  les  plantilles  de  personal  que  es  detallen  en  el  Pressupost

General.

Quart.-Publicar  el  Pressupost  General  de  l'exercici  2017  i  la  seva  Plantilla,  definitivament

aprovat,  mitjançant  d’edicte  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província,  resumit  per  capítols  de

cadascun dels pressupostos que l’integren, així com la plantilla del personal d’acord amb el que

estableix l’article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i l’article 20.3

del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril. 

El pressupost entrarà en vigor, a l’exercici corresponent, una vegada publicat d'acord amb  el

que preveu l’apartat 3 l’article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
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Cinquè.-  Remetre  còpia  del  Pressupost  General  a  la  Delegació  del  Ministeri  d’Economia  i

Hisenda i a la Direcció General de l’Administració Local de la Generalitat de Catalunya, un cop

finalitzades totes les actuacions i tràmits establerts, d’acord amb allò que disposa l’article 169

de l’esmentat text refós.

Sisè. Notificar als grups polítics municipals Partit Popular de Catalunya i Partit Socialista de

Catalunya la resolució d'aquest acord.

3. INICIAR L'EXPEDIENT RELATIU A LA LICITACIÓ DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA

DE LA GESTIÓ INDIRECTA DEL COMPLEX ESPORTIU DE LES CREMADES, EXPEDIENT

NÚMERO G1410 2016 000128 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, hi ha intervencions en aquest punt? Una intervenció, senyor Martínez, endavant. »

Pren la paraula el senyor Martínez:

«Moltes gràcies, el nostre vot serà a favor, però a l'expedient he trobat a faltar una cosa, que a

més a més em sembla que és redundant, és a dir, es tracta ara mateix de sol·licitar els serveis

tècnics que redactin el plec de prescripcions tècniques i les clàusules administratives, quan el

mateix informe del cap de l'àrea de serveis econòmics, el 22 de novembre, diu que ja s'ha

redactat  un  plec  de  prescripcions  tècniques  amb  les  característiques  del  servei  i  les

responsabilitats de les parts, és a dir, en l'expedient trobem el projecte creació del servei i el

reglament del servei, no sé si és això a què es refereix? O no? Però en tot cas si no és això,

aquest  plec  de  prescripcions  tècniques  que  aquí  diu  que  estava  redactat  però  que  ara

encarreguem que es redacti, no està a l'expedient, gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, per la resposta passo la paraula a la regidora Núria Carné.» 

Pren la paraula la senyora Carné:

«Gràcies, bona nit a tothom, són coses diferents, una cosa és el que han preparat els serveis

tècnics i llavors ells faran els plecs administratius, que és el que farem ara. I ara realment això

22



és un mer tràmit per la contractació de la gestió del servei públic del complex aquest esportiu,

fem aquest tràmit, encarreguem els serveis jurídics com dèiem, i tens la redacció del plec de

clàusules administratives i així podrem regular el servei, però són dues coses diferents.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«D'acord, doncs si no hi ha més qüestions sobre aquest punt? Passem a la votació d'aquest

punt.»   

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

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

d'UP CALDES (1) i 3 abstencions del PSC (2) i del PPC (1)],   

          

     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. 

Antecedents

1. El cap de l'Àrea de Serveis Personals, 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
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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. L'informe jurídic acredita la legalitat de la proposta.

Fonaments de dret

- Directiva 2014/23/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, relatiu a

l'adjudicació de contractes de concessió. 

-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 servei. 

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.

- Pel que fa a la competència del Ple, l'article 52.2.n, del Decret Legislatiu 272003, 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.  Iniciar  l'expedient  relatiu  a  la  licitació  de  la  concessió  administrativa  de  la  gestió

indirecta del Complex Esportiu de Les Cremades. 

Segon.  Sol·licitar  als  serveis  tècnics  i   jurídics  de l'Ajuntament  de Caldes  de Montbui  que

redactin el Plec de Prescripcions Tècniques i les 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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Quart. 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.

4.  APROVAR  L’ADDENDA  2017  AL  V  CONVENI  INTERADMINISTRATIU  PER  A  LA

COL·LABORACIÓ PER A LA COORDINACIÓ,  LA PROGRAMACIÓ I  FINANÇAMENT DE

SERVEIS SOCIALS.

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

s’estableix a l’article 48.3 del ROM.

No hi ha intervencions.

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

membres dels grups municipals d’ERC (9); 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 274/2017, d’Acció social,  de l'aprovació de l’addenda 2017 al  V conveni

interadministratiu  de col·laboració  per  a la  coordinació,  la  programació  i  el  finançament  de

serveis  socials  entre  l’Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui  i  el  Consell  Comarcal  del  Vallès

Oriental.

Antecedents   

1.  L’administració de la Generalitat de Catalunya, els ajuntaments i  els consells comarcals

estableixen convenis de cooperació per tal d’estendre de manera progressiva la cobertura de la

xarxa  bàsica  de  serveis  socials  de  responsabilitat  pública,  així  com  la  coordinació,  la

cooperació financera i la cooperació tècnica d’acord amb les determinacions de la Cartera de

Serveis Socials corresponent.

2. El Ple municipal en la sessió de data 28 d’abril de 2016 va aprovar el contingut i la signatura

del  V  conveni  interadministratiu  de  col·laboració  per  a  la  coordinació,  la  programació  i  el

finançament de  serveis socials pel període  2016 al 2019.

3. El Consell comarcal del Vallès Oriental ha notificat a l'ajuntament en data d'entrada el dia 6

de febrer de 2017, número de registre 1135/2017, l’acord de la Comissió de Govern 2017/1 en

el qual es dictamina l’aprovació del contingut i la signatura de l’addenda per a l’any 2017 al V

25



conveni interadministratiu de col·laboració per a la coordinació, la programació i el finançament

de  serveis socials.

4.  En  l’apartat  de  PACTES  1.  Objecte d’aquesta  addenda  al  V  conveni  de  col·laboració

interadministrativa  esmentat  entre  ambdues  parts  per  a  la  programació,  la  coordinació,  la

prestació i el finançament dels projectes, els programes i les accions en matèria de serveis

socials per a l’any que s’incorporen mitjançant annexos de l'1 a l'11,  amb una durada des de la

data de la seva signatura i estén els seus efectes entre l’1 de gener i el 31 de desembre de

2017.

5. La cap del departament d’Acció social de l’Ajuntament ha emès un informe, en data de 10 de

febrer de 2017, on acredita la seva conformitat.

6. A l'expedient administratiu hi consta un informe de la intervenció i la secretaria municipal.  

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

de Serveis Generals.

Fonaments de dret

-L’article  84.2  lletra  m)  de l’Estatut  d’autonomia  de Catalunya  aprovat  per  la  Llei  orgànica

6/2006,  de  19  de  juliol,  preveu  que  els  governs  locals  de  Catalunya  tenen  en  tot  cas

competències pròpies en els termes que determinin les lleis en matèria de regulació i prestació

dels  serveis  d'atenció  a  les  persones,  dels  serveis  socials  públics  d'assistència  primària  i

foment de les polítiques d'acolliment dels immigrants.

-L’epígraf primer de la disposició addicional tercera de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de

racionalització i sostenibilitat de l’administració local, preveu que les disposicions d’aquesta llei

són d’aplicació a totes les Comunitats autònomes, sens perjudici de les seves competències

exclusives en matèria de règim local assumides en els seus estatuts d’autonomia, en el marc

de la normativa bàsica estatal i amb estricta subjecció als principis d’estabilitat pressupostària,

sostenibilitat financera i racionalització de les estructures administratives. 

-L’article 85 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret

legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, els articles 25 i 26 del Text refós de la Llei de l’organització

comarcal de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, i els

articles 27 i 36.1 i 36.2.8 del Programa d’actuació comarcal (d’ara endavant PAC) pel que fa a

les competències del Consell Comarcal.
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-La Directriu V del  PAC, pel  que fa als serveis  comarcals de serveis socials,  així  com els

d’atenció comunitària, a persones amb disminució, a la vellesa, a la infància i a l’adolescència i

a la dona. 

-Els articles 18 i 19 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, en endavant Llei de

serveis socials, pel que fa al serveis d’atenció especialitzada.

-Els articles 31, 32 i la Disposició transitòria segona de la Llei de serveis socials, pel que fa a

les competències dels ajuntaments i del Consell Comarcal en el Sistema Català de Serveis

Socials.

-L’article 17 de la LBRL, els articles 39 i següents del Text refós de la Llei municipal i de règim

local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text

refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (d’ara endavant LMRLC) i l’article 81 del

Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de població i demarcació

territorial de les entitats locals, pel que fa al padró municipal.

-L’article  108.3 de la  Llei  26/2010,  del  3 d’agost,  de règim jurídic  i  de procediment  de les

administracions públiques de Catalunya, l’article 150 de la LMRLC i els articles 303 a 311 del

Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat mitjançant el Decret 179/1995,

de 13 de juny, pel que fa a la instrumentació de la col·laboració interadministrativa mitjançant

conveni.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer.  Aprovar  el  contingut  íntegre i  la  signatura de l'addenda de l'any 2017 al  V conveni

interadministratiu  de col·laboració  per  a la  coordinació,  la  programació  i  el  finançament  de

serveis socials, d'acord amb el redactat dels annexos de l'1 a l'11 que consta a l'expedient, es

pot formalitzar a través del web www.eacat.cat, en l’apartat Aplicacions/SIGNA (Sala virtual de

signatura), mitjançant la signatura electrònica per part d’alcaldia i de secretaria.

Segon. Aprovar  un document d’Autorització, de Disposició i  Reconeixement de l d’Obligació

d’un import de 1.985,96 euros a favor del Consell Comarcal del Vallès Oriental, corresponent al

50% de  la  quota  de  participació  en  el  Fons  de  Solidaritat,  segons  consta  en  l’annex de

l’addenda:  quadre  de  distribució  i  ingressar  aquesta  quantitat  al  compte  corrent

2013.0046.82.0200998227,  a  càrrec  de  l’aplicació  pressupostària  número  48-2310-46501

(Conveni CCVO, finançament programes serveis socials) del pressupost municipal prorrogat de

2016.
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Tercer. Comunicar l’acord al departament de Serveis Econòmics de l’Ajuntament i al Consell

Comarcal del Vallès Oriental.

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.

5.   APROVAR DEFINITIVAMENT LA DESCRIPCIÓ DE LA BANDERA DEL MUNICIPI DE

CALDES DE MONTBUI, EXPEDIENT NÚMERO AP005-2015-000001 D'ALCALDIA.

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

s’estableix a l’article 48.3 del ROM.

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, hi ha alguna intervenció? Sí? Senyora Redondo.»

Pren la paraula la senyora Redondo:

«Bona  nit  a  tothom,  nosaltres  des  de  Som Caldes  en  aquest  punt  hi  votarem en  contra,

bàsicament perquè creiem que és un tema relatiu a que la bandera no era necessària i que

tampoc hi havia una demanda per part de la societat i al final tot i que els diners no surten de

l'Ajuntament, surten de la Diputació, segueixen sent diners públics que paguem de les nostres

butxaques i per tots aquests motius votarem en contra.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, doncs si no hi ha més intervencions? Passem a la votació.» 

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

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

CALDES (1) i del PPC (1) i 2 vots en contra de SOM CALDES (2)],  
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   ACORDA:

Identificació de l’expedient

Expedient  número AP005-2015-000001 de Comunicació, relatiu a l’aprovació definitiva de la

descripció de la bandera del municipi de Caldes de Montbui.

Antecedents

1.  Catalunya  com a comunitat  històrica està  integrada  per  un conjunt  de pobles  amb una

tradició i identitat pròpies. És en aquest sentit, que els símbols dels ens locals constitueixen una

de les manifestacions de la identitat i  cultura d'un poble,  l'origen dels quals es troba en la

necessitat  de  distingir-se  i  diferenciar-se  amb  un  senyal  propi  que  s'integra  dins  el  seu

patrimoni cultural.

2. El municipi de Caldes de Montbui no disposa de bandera i el Departament de Governació i

Relacions  Institucionals  ofereix  als  ens  locals  l'assistència  necessària  per  elaborar-ne  el

projecte, a l'efecte de regularitzar (els escuts/ les banderes), de conformitat amb els requisits

que estableixen el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i el Decret 139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la

denominació, els símbols i el registre d'ens locals de Catalunya.

3. El Ple de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, en la sessió de data 10 de desembre de 2015

va aprovar  iniciar l'expedient  d'adopció de la bandera del  municipi  de Caldes de Montbui i

sol·licitar a la Direcció General d'Administració Local l'assistència tècnica que preveu l'article

39,3 del Decret 139/2007.

4.  En  data  7  d’abril  de  2016  la  Direcció  General  del  Departament  de  Governació,

Administracions Públiques i Habitatge, ha tramés a l’Ajuntament de Caldes de Montbui, una

proposta amb l’informe emès per l’assessor d’Heràldica i  Vexil·lologia, sobre la bandera del

municipi de Caldes de Montbui.

5. El Ple de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, en la sessió de data 27 d’octubre de 2016, va

acordar  sotmetre  la  proposta  amb l’informe emès per  l’assessor  d’Heràldica  i  Vexil·lologia,

sobre la bandera del  municipi  de Caldes de Montbui,  al  tràmit  d’informació pública,  per un

termini de 30 dies, mitjançant la seva exposició al tauler d’anuncis i la seva publicació al DOGC.
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6. L’esmentat informe es va sotmetre al tràmit d’informació pública per un termini de 30 dies,

mitjançant la seva exposició al tauler d’anuncis de la corporació i publicat al DOGC número

74247, de 15 de novembre de 2016, sense que s’hagi presentat cap al·legació.

7. Un cop complert el tràmit d’informació pública, correspon al Ple de l’Ajuntament, l’aprovació

de la descripció de la bandera, amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal

dels seus membres.

8. Dins l’expedient consta l’informe emès pel cap de Comunicació, emès en data 7 de febrer de

2017, proposant l’aprovació definitiva de la descripció de la bandera.

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

Fonaments de dret

- Text refós de la Llei municipal i  de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu

2/2003, de 28 d'abril

- Decret 139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la denominació, els símbols i el registre

d'ens locals de Catalunya.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Aprovar definitivament la descripció de la bandera del municipi de Caldes de Montbui

elaborada  per  l’assessor  d’Heràldica  i  Vexil·lologia  per  encàrrec  de  la  Direcció  General

d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya. 

Segon. Enviar a la Direcció General d’Administració Local aquest acord juntament amb una

còpia de l’expedient administratiu, en el termini de 15 dies a comptar de l’endemà de la seva

adopció.

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.
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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.

6.  APROVAR  INICIALMENT  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 NÚMERO

239/2017.

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,  hi  ha intervencions sobre aquest  punt? En tenim dues,  fem-ho de menys a més

representació, senyor Martínez.»

Pren la paraula el senyor Martínez:

«Gràcies, perquè s'entengui, es tracta d'una modificació on el raval Canyelles passa a zona

verda i hi ha una sèrie d'altres modificacions de canvi urbanístic, però des del meu punt de vista

la modificació més important en aquest punt és el que afecta al terreny just a sota del safareig

de Santa Esperança a darrera l'Església, perquè es preveu que aquella zona passa a ser de

serveis  termals  i  per  tant  allà  es  preveu  fer  una  zona  d'aigües  termals.  En  principi  si  la

modificació és aquesta és que la previsió del govern és fer una zona d'aigües termals a les

Hortes de Baix, per dir-ho així, mirant des de darrera l'Església cap a la riera, a sota a ma dreta

si no m'equivoco, no? 

Ja  tenim  prou  experiència  sobre  la  importància  que  ha  tingut,  sobretot  per  determinats

moviments com «Salvem les Hortes», el tema del pàrquing, i en aquí doncs està afectant uns

terrenys que afecten a les Hortes, no? De fet, la memòria del projecte diu que aquest document

presenta els estudis previs com a proposta d'ampliació de la zona de banys termals públics ja

existents al safareig de Santa Esperança amb una nova zona de bany termal a l'aire lliure a

l'entorn de les Hortes de Baix. 
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S'introdueix vegetació diferent, i segons l'informe aquest, es considera, ja sé que això és molt

més endavant, però és la justificació del projecte, ja sé que això no està decidit, però és la

justificació del projecte, no? Es parla d'una comprensió de l'espai verd productiu des d'una visió

metabólico-urbana,  d'aquesta  forma  que  fan  servir  els  informes  que  per  entendre-ho  és

realment  complicat,  i  en  definitiva,  que  es  considera  l'activitat  hortícola  compatible  amb

l'activitat lúdico-termal. Jo crec que per tota l'experiència amb el tema de les Hortes amb el

tema del pàrquing, això no hauria d'haver quedat aquí en certa manera amagat? No dic que

s'amagui perquè està en l'expedient i qualsevol persona té accés, no li diré que està amagat,

però sí que està una mica barrejat amb moltes coses i,  per tant,  crec que té suficientment

importància com perquè aquest tema es debati amb més claredat i s'exposi, sobretot a la gent

afectada o la gent que té una certa sensibilitat per l'entorn de les Hortes, gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, senyora Mata.»

Pren la paraula la senyora Mata:

«Bon vespre a tothom, entenem que aquest és un punt d'una aprovació inicial, per tant és un

tema que anirà sortint recurrentment, almenys els propers mesos, pel que se'ns va explicar,

entenem que és una reordenació dels terrenys de darrere l'Església que afecta el que és ara

l'aparcament del Sindicat, el que és la zona del safareig de Santa Esperança, la plaça Pau

Surell que hi ha just darrera l'Església i el raval Canyelles, en aquest sentit nosaltres estem en

desacord en la proposta de la reordenació dels terrenys i a la vegada estem en desacord amb

la finalitat que es fa aquesta reordenació. Entenem que queda poc justificada i que no respon a

necessitats reals, per tant el nostre vot no serà favorable, gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, no hi ha més intervencions, Per tant passem a les respostes sobre els comentaris

que s'han fet. Aquesta és una aprovació inicial d'una modificació que el que pretén és adaptar a

la realitat en el planejament qüestions que «de facto» de fet ja són així,  és a dir,  i  centrar

l'explicació en la qüestió de l'ampliació del safareig. El safareig termal ha estat un èxit, per tant

en base a aquest èxit el govern municipal es planteja ampliar aquesta instal·lació, és per això

que l'any passat  o  l'altre  varem adquirir  el  terreny del  costat,  que  és  un terreny que està

qualificat com a zona verda, insisteixo, zona verda, no zona agrícola, zona verda, i ara el que

fem és passar aquest terreny que ja és municipal de zona verda a zona d'equipament termal

perquè el que volem fer és ampliar el safareig termal i a més a més ho volem fer d'una manera

això que vostè deia metabòlica no sé què? 
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El que volem fer és doncs una ampliació amb banys, possibilitat de bany a l'aire lliure, tot molt

integrat en l'entorn, i pràcticament sense cap construcció.

I pel que fa a l'actual aparcament, on hi ha l'aparcament, aquesta és una zona que està en

aquests moments qualificada com a equipament, tot  i  que fa molts anys que no hi  ha cap

equipament allà, i el que fem és transformar-ho en zona verda perquè allà  hi tindrem d'aquí

poc temps una zona verda, per tant el que fem és adaptar el planejament a la realitat que ja és

o la realitat que serà d'aquí poc temps, no? 

Per complementar l'explicació passo la paraula al regidor Vicenç Personat.»

Pren la paraula el senyor Personat:

«Bona nit  a  tots,  en principi  senyor  Martínez,  deia  vostè  que està  els  terrenys  de sota  el

safareig i no són a sota, són al costat, per situant-se més que res perquè el de sota potser sí

que són zona d'hortes, mentre que els del costat, no. La qualificació dels terrenys, com a dit

abans el senyor Alcalde, ja és de zona verda i no els requalifiquem tots, només requalifiquem

una part d'aquesta zona verda, mantenim una part de zona verda i una part que farem servir

com a equipaments balnearis que és la part que modifiquem.

Quan  a  l'activitat  hortícola  compatible  jo  penso  que  no  està  de  més,  ja  que  hi  ha  tanta

sensibilitat per les Hortes, que tinguem un tros d'horta més, que s'hi pugui cultivar alguna cosa

més, no? I quan a sensibilitat a les Hortes, penso que és obvi que sempre l'hem tingut i és obvi

que el regidor Mauri ha fet una obra allà diríem que magnífica, per això ha estat premiada, no?

Per tant, no se'ns pot dir que ens falta sensibilitat a les Hortes, no se'ns pot dir que fem unes

modificacions que no venen al cas, perquè evidentment, potser per vostè al seu programa no li

venen al cas, però pel programa nostre que ens vam presentar sí que venen al cas, i per tant,

penso que s'han de fer.

I també una altra cosa, les modificacions no es fan darrera l'Església, sinó que es fan a tot el

voltant de l'Església, no és una part concreta, es fa a tot el voltant.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

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

Pren La paraula el senyor Mauri:

«Bé, només volia matisar-li que la seva precisió de dir que està amagat i ocult, és absolutament

desviaxat,  tota la documentació és pública.  Sí ho ha dit, sinó, quan acabem el Ple revisem la

gravació. Això és absolutament públic i a més a més ho estem treballant ara d'una forma inicial,

no hi ha res més que un estudi previ, per veure quines possibilitats hi ha, aquest estudi previ se

li  ha  encarregat  a  uns  arquitectes  del  municipi,  doctorats  en  paisatgisme  i  que  han  estat
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premiats també amb premis Europeus en l'espai públic, entre els quals hi podem apuntar el

premi atorgat  pel  CCCB que és un premi Europeu al  costat  de ciutats com Copenhaguen,

París,  Londres,  Berlín  i  Caldes  de  Montbui  va  sortir  guanyada,  va  sortir  guanyada  amb

l'actuació que vam fer a les Hortes de Baix, per tant, ni secretisme, ni insensibilitat, ni res, tot el

contrari,  si  alguna  utilitat  tindrà  aquesta  ampliació  serà  per  donar  més oferta  d'aigua  a  la

ciutadania de Caldes, pensa que amb el que portem oberts, que no fa gairebé dos anys i ja

portem més de 25.000 usuaris, la majoria de Caldes de Montbui, que han agraït moltíssim el

termalisme des d'una iniciativa municipal i pública, amb uns preus absolutament assequibles,

doncs puguin accedir a l'aigua, i creiem que responent a una realitat social. Creiem que és

necessari fer les ampliacions i les farem amb tota la sensibilitat i allò metabolisme és intentar

trenar la trama balneària amb la trama de l'horticultura i poder fer un espai únic. Vull dir a on hi

hagi,  es  parlarà  amb  l'agricultor  que  ja  estan  amb  això  per  poder  seguir  tenint  activitats

agrícoles amb arbres fruiters, amb horts i banys termals.

Si vol, més endavant en podem parlar, a mesure que es vagin fent els processos administratius

i anem avançant amb això sense cap mena de problema i molt menys, com vostè diu, amb

absoluta transparència.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Senyor Boluda.»

Pren la paraula el senyor Martínez Boluda»

«Simplement senyor Mauri, he dit que, precisament, he dit que no vull dir que hagi sigut un

tema d'intentar amagar-ho, però que crec que se li tindria que haver donat molta més, és un

tema que té prou entitat per sí mateixa com perquè hi hagi un debat propi i únic, no és que, i

precisament he dit, està a l'expedient, per tant, no s'intenta amagar a ningú, d'acord? Gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Senyor Mauri.»

Pren la paraula el senyor Mauri:

«Li recordo que estem en el procés d'estudi previ.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Molt bé, doncs si no hi ha més intervencions sobre aquest punt? Passem a la votació.»
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En  conseqüència  el  Ple  de  l’Ajuntament,  per   majoria  absoluta dels  presents  [11  vots

favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9) i de CiU (2); 4 vots en contra de

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

            

          ACORDA:

Identificació de l’expedient

Expedient 239/2017 relatiu 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.

Antecedents

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

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

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

2. Els arquitectes senyora Marta Serra Permanyer i senyor Jordi Calbetó Aldomà han redactat i

presentat en aquest ajuntament el text 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.

3.  L'arquitecte  municipal  ha  informat  aquesta  modificació  puntual  amb  les  següents

conclusions:

«En termes generals, des d'un punt de vista estrictament urbanístic, es valora positivament

l'ordenació proposada en els termes i consideracions exposats en el cos del present informe.

Conseqüentment, la proposta presentada és susceptible de ser aprovada inicialment.

Per bé que la modificació afecta estrictament terrenys de titularitat pública, l'aprovació inicial de

la modificació puntual obliga l'administració competent a acordar la suspensió de tramitació

d'instruments urbanístics i de l'atorgament de llicències en l'àmbit de la modificació en què les

noves determinacions comportin una modificació del règim urbanístic, en els termes i supòsits

especificats en els articles 73 i 74 del TRLU i 102 i 103 del RLU.»
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4. L'objectiu general de la proposta consisteix en reordenar i potenciar la funció connectora dels

espais lliures i equipaments comunitaris situats a l'entorn de l'església de Santa Maria en la

façana urbana de la ciutat que confronta amb les Hortes de Baix. A aquest efecte la proposta

planteja les determinacions següents:

• Qualificar l'equipament comunitari existent denominat "aparcament antic sindicat" (clau

E) com sistema d'espais lliures (clau V).

• Qualificar l'actual prolongació del carrer Raval Canyelles com sistema d'espais lliures

(clau V). Actualment el  POUM preveu continuar el  carrer Raval Canyelles entre els

carrers Sentmenat i Marquès mitjançant un vial de 10 metres d'amplària.

• Qualificar part  dels terrenys actualment qualificats com espais lliures,  contigus amb

l'actual  safareig,  com  equipament  balneari  (clau  E9)  amb  l'objectiu  de  possibilitar

l'ampliació de l'equipament termal existent. 

• Assignar l'ús a l'equipament que actualment ocupa les instal·lacions de l'antic safareig.

5. El règim urbanístic proposat aplicable als terrenys que són objecte d'aquesta modificació és

el següent:

• Classificació urbanística: Sòl urbà consolidat

• Qualificació  urbanística:  En  part  sistema  d'espais  lliures  (clau  V),  en  part  sistema

d'equipaments comunitaris (clau E), concretament, equipament balneari (clau E9)

 

 Normativa aplicable

Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu, 1/2010, de 3 d’agost, modificat

per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme.

Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol.

D’acord amb allò que disposa l’article 52 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de

Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, l’òrgan competent per a l’adopció

de l’acord que es proposa és el Ple Municipal.
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Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer.  Aprovar  inicialment  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.

Segon. Suspendre la  tramitació d'instruments urbanístics  i  l’atorgament de llicències en els

àmbits inclosos en la modificació puntual aprovada inicialment excepte els instruments i  les

llicències fonamentades en el règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions del

nou planejament inicialment aprovat.

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

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

al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un diari de gran difusió, al web municipal i al

Tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

7.  RATIFICAR  ÍNTEGRAMENT  EL CONTINGUT  DE  L'ACORD  DE  MODIFICACIÓ  DELS

ESTATUS DEL CONSORCI DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA, APROVAT PEL PLE DEL

CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA EN DATA 8 DE MAIG DE 2015,

EXPEDIENT NÚMERO 1.8/2011, DE SERVEIS PERSONALS.

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 (9); de SOM CALDES (2);  de CiU (2) i

d'UP CALDES (1) i 3 abstencions del PSC (2) i del PPC (1)],

            

        ACORDA:   

Identificació de l'expedient

Expedient número 1.8/2011, de Serveis Personals, relatiu al conveni de col·laboració amb el

Consorci per a la Normalització Lingüística.
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Antecedents

1. La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, de data 2 de desembre de

2011,  va  aprovar  el  conveni  d'integració  directe  de  l'Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui  al

Consorci per a la Normalització Lingüística, i que consta a l'expedient.

2. El Consorci per a la Normalització Lingüística, per comunicació de data 7 de gener de 2016,

amb el registre de sortida de data 11 de gener de 2016, amb el seu número número 10, i amb

entrada en aquesta corporació en data 15 de gener de 2016, amb el registre d'entrada 000472,

notifica a aquest ajuntament que:

«Us comuniquem que el Ple del Consorci per a la Normalització Lingüística, en

data 8 de maig de 2015 (sessió 41), va acordar la modificació dels Estatuts del

CPNL,  proposada  pel  Consell  d'Administració.  Aquesta  modificació  va  ser

aprovada també per Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya i publicada al

DOGC número 6929 de data 6/08/2015, i està motivada pels canvis que suposa

l'entrada en vigor de diverses normatives....

.......Tal  i  com s'estableix  a  l'article  27  de  l'Estatut  vigent  del  CPNL,  aquesta

normalització ha de ser ratificada per cadascun dels ens consorciats....»

3. Es transcriu íntegrament l'acord indicat en el punt anterior:

«2 Modificació dels Estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística, que va aprovar el

Consell Executiu en les sessions de 3 i 11 d’octubre de 1988.

2.1 S’afegeixen dos apartats a l’article 1, amb el redactat següent:

“5)  El  Consorci  s’adscriu  a  l’Administració  de  la  Generalitat  de  Catalunya  mitjançant  el

departament competent en matèria de política lingüística.

6) El Consorci es regeix per aquests Estatuts, pel reglament de règim interior, per la normativa

general reguladora dels consorcis i, supletòriament, per la normativa aplicable a les entitats de

dret públic de la Generalitat de Catalunya que han d’ajustar la seva activitat a l’ordenament

jurídic privat. La contractació es regeix per la legislació de contractes del sector públic.”
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2.2 S’afegeix un nou paràgraf a l’article 3, amb el redactat següent:

“El Consorci té les potestats següents: la reglamentària, en relació amb els serveis que presta;

la  d’autoorganització;  la  tributària,  referida  a  les  taxes;  la  financera;  la  de  programació  o

planificació;  la  d’execució  forçosa i  la  sancionadora,  en relació  amb els  serveis  i  béns del

Consorci; la de revisió d’ofici dels seus actes i acords i les necessàries per a la protecció dels

béns del Consorci o adscrits per les entitats consorciades.”

2.3 Es modifiquen els articles 23, 24, 25, 26 i 27, que resten redactats de la manera següent:

“Article 23 Règim financer i patrimonial

1. El règim pressupostari aplicable al Consorci és el que determinen la normativa reguladora de

les finances públiques de la Generalitat per a aquest tipus d’entitats, i els criteris o normativa de

desplegament  que  pugui  dictar  l’òrgan  competent  en  matèria  de  pressupostos  de

l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

2. El règim comptable aplicable al Consorci és el que disposa la normativa reguladora de les

finances públiques de la Generalitat per a aquest tipus d’entitats, i les instruccions i normativa

de desplegament que dicti la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.

3. El Consorci aprova cada any un pressupost general d'ingressos i de despeses, que ha de

formar part dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

4. El reglament de règim interior del Consorci ha de concretar el règim econòmic de gestió

pressupostària i el control intern, sens perjudici del control financer a càrrec de la Intervenció

General de la Generalitat de Catalunya, que s’ha de dur a terme mitjançant el procediment

d’auditoria d’acord amb la normativa que resulti d’aplicació.

5. Els comptes anuals del Consorci s’han d’auditar sota la responsabilitat de la Intervenció de la

Generalitat de Catalunya.

6.  Els  comptes  del  Consorci  s’inclouen  en  el  compte  general  de  l’Administració  de  la

Generalitat de Catalunya.

7. El règim patrimonial aplicable al Consorci és el que estableix la normativa reguladora del

patrimoni de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.”
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“Article 24

Règim de personal

1.  El  Consorci  ha de comptar  amb el  personal  necessari  per  al  compliment  de les seves

comeses. El seu nombre, categories i funcions s’han de determinar en la plantilla, la relació de

llocs de treball i altres instruments de gestió i planificació que el Consell d’Administració aprovi.

2. El personal del Consorci pot ser:

a)  Personal  funcionari  o  laboral  procedent  d’una  reassignació  de  llocs  de  treball  de  les

administracions que en formen part.

b) Personal laboral contractat pel Consorci, que engloba el personal contractat en règim laboral

amb anterioritat al 31 de desembre de 2013 i les contractacions que es puguin efectuar en el

marc de la normativa vigent.

3.  El  règim jurídic  d’aplicació al  personal  del  Consorci  és el  que correspon al  personal  de

l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

4. La selecció del personal s’ha de fer mitjançant convocatòria pública d’acord amb els principis

d’igualtat, publicitat, mèrit i capacitat, sens perjudici de les especialitats que resultin d’aplicació

al personal directiu.

5. Les retribucions del personal del Consorci no poden superar, en cap cas, les establertes per

a llocs de treball equivalents a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.”

“Article 25

Separació del Consorci

1. Els membres del Consorci se’n poden separar en qualsevol moment, sense perjudici de la

seva  responsabilitat  per  les  obligacions  pendents  de  compliment.  L’exercici  del  dret  de

separació s’ha de notificar per escrit al Ple.

2. Exercit el dret de separació per algun dels ens consorciats, no es produeix la dissolució del

Consorci si almenys dos ens públics pertanyents a administracions diferents acorden romandre

al Consorci i la seva continuïtat.
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3. Quan l'exercici del dret de separació no tingui com a efecte la dissolució del Consorci s’han

d’aplicar les regles següents:

a) Es considera quota de separació que correspon a qui exercita el seu dret de separació la

que li hauria correspost en la liquidació. A manca de determinació de la quota de liquidació

s’han de tenir en compte tant el percentatge de les aportacions que hagi efectuat qui exerceix

el dret de separació al fons patrimonial del Consorci com el finançament concedit cada any. Si

el membre del Consorci que exerceix el seu dret de separació no hagués realitzat aportacions

per no estar-hi obligat,  el criteri  de repartiment serà la participació en els ingressos que, si

escau, hagi rebut durant el temps que ha format part del Consorci.

El Consorci ha d’acordar la forma i les condicions en què s’ha d’efectuar el pagament de la

quota de separació, en cas que aquesta resulti  positiva, així com la forma i condicions del

pagament  del  deute  que  correspongui  a  qui  exerceix  el  dret  de  separació  si  la  quota  és

negativa.

L'efectiva separació del Consorci es produeix una vegada determinada la quota de separació,

en cas que aquesta resulti positiva, o una vegada s'hagi pagat el deute, si la quota és negativa.

b) Si el Consorci és adscrit  a l'administració que ha exercit  el dret de separació, el Ple ha

d’acordar a quina de les restants administracions o entitats o organismes públics vinculats o

dependents  d’administracions  que  hi  romanen  queda  adscrit  el  Consorci,  d’acord  amb  la

legislació aplicable.”

“Article 26

Modificació dels Estatuts i dissolució del Consorci

1. Correspon al Ple acordar la modificació d’aquests Estatuts i la dissolució, i s’ha de ratificar

pels ens consorciats.

2. Les entitats consorciades poden acordar per majoria de dues terceres parts del Ple la cessió

global d’actius i passius a una altra entitat jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir la

continuïtat de l’activitat i assolir els objectius del Consorci que es liquida.”

“Article 27

Liquidació del Consorci

41



1. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció.

2.  En el  moment  d’adoptar  l'acord de dissolució,  el  Ple  nomena un liquidador.  En defecte

d’acord, el liquidador és el gerent del Consorci.

3. Correspon al liquidador calcular la quota de liquidació de cada membre del Consorci. La

quota de liquidació es calcula d'acord amb la participació de cadascun dels membres en el

saldo resultant del patrimoni net després de la liquidació. A aquest efecte, es té en compte el

percentatge  de  les  aportacions  efectuades  per  cada  membre  del  Consorci  al  seu  fons

patrimonial i  el finançament concedit  cada any. Si algun dels membres del Consorci  no ha

realitzat aportacions per no estar-hi obligat, el criteri de repartiment és la participació en els

ingressos que, si escau, hagi rebut durant el temps que ha format part del Consorci.

4.  El  Consorci  ha  d’acordar  les  condicions  del  pagament  de  la  quota  de  liquidació,  si  és

positiva.”

4. Arran de la notificació indicada en el punt «2» dels antecedents, es considera convenient que

el Ple de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, ratifiqui l'acord interessat i que ha estat transcrit

íntegrament en el punt anterior.

Fonaments jurídics

Article 27 dels Estatuts del Consorci de Normalització Lingüística

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primera. Ratificar íntegrament el contingut de l'acord de modificació dels Estatus del Consorci

de Normalització Lingüística, aprovat pel Ple del Consorci per a la normalització Lingüística en

data 8 de maig de 2015 (sessió 41), i  proposada pel Consell  d'Administració,  acord també

aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya i publicada al DOGC número 6929 de data

6/08/2015,  i  que ha estat  motivada pels  canvis  que suposa l'entrada en vigor  de diverses

normatives.

Segona. Notificar aquest acord al Consorci per a la  Normalització Lingüística.
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8. DONAR COMPTE DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, EN LA SESSIÓ DEL

DIA 3 DE FEBRER DE 2017, PEL QUAL ES VA RESOLDRE APROVAR LES OBLIGACIONS

TRIMESTRALS  DE  SUBMINISTRAMENT  D’INFORMACIÓ  CORRESPONENT  AL  4T.

TRIMESTRE  DE  2016  DE  LES  ENTITATS  QUE  FORMEN  LA CORPORACIÓ  LOCAL,

EXPEDIENT NÚMERO 27/2016 DE L’ÀREA ECONÒMICA.

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

s’estableix a l’article 48.3 del ROM.

No hi ha intervencions.

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

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

resta assabentat del següent:  

   

Identificació de l’expedient

Expedient número 27/2016 de l’Àrea Econòmica, corresponent a l’aprovació de les obligacions

trimestrals de subministrament d’informació de les entitats que formen la Corporació Local.

Antecedents i Fonaments de dret

1. La Junta de Govern Local, en la sessió del dia 3 de febrer de 2017 , va acordar aprovar les

obligacions trimestrals de subministrament d’informació corresponent al 4t. trimestre de 2016

de les entitats que formen la Corporació Local, el contingut del qual es transcriu literalment a

continuació:

“Identificació de l’expedient

Expedient número 27/2016 de l’Àrea Econòmica, corresponent a l’aprovació de les obligacions

trimestrals de subministrament d’informació de les entitats que formen la Corporació Local.

Antecedents i Fonaments de dret 

1. L’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la qual es modifica l’Ordre HAP/2105/2012,

d’1  d’octubre,  per  la  qual  es  despleguen  les  obligacions  de  subministrament  d’informació

previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i  Sostenibilitat

43



Financera  estableix,  en  el  seu  article  10,  que  abans  de  l'últim  dia  del  mes  següent  a  la

finalització de cada trimestre de l’any, s’ha de trametre la informació següent:

• L’actualització  dels  pressupostos  en  execució,  incorporades  les  modificacions

pressupostàries que ja s’han tramitat i/o les que es preveu tramitar fins a final d’any, i de

les  previsions  d’ingressos  i  despeses  de  les  entitats  subjectes  al  Pla  general  de

comptabilitat  d’empreses  o  a  les  seves  adaptacions  sectorials,  i  els  seus  estats

complementaris. 

• Les  obligacions  enfront  tercers,  vençudes,  líquides,  exigibles,  no  imputades  al

pressupost.

• La informació que permeti relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del

pressupost  amb la capacitat  o necessitat  de finançament,  calculada conforme a les

normes del Sistema Europeu de Comptes.

• L’actualització de l’informe de la Intervenció del compliment de l’objectiu d’estabilitat i

del límit del deute. Així mateix, la intervenció ha de fer una valoració del compliment de

la regla de la despesa al tancament de l’exercici.

• Un resum de l’estat d’execució del pressupost acumulat a final de cada trimestre, dels

ingressos i despeses del pressupost, i dels seus estats complementaris, amb indicació

els drets recaptats tant de l’exercici corrent i  dels exercicis tancats i  les desviacions

respecte a les previsions.

Els estats d’execució, per al mateix període, dels ingressos i les despeses, per a les

entitats subjectes al Pla general de comptabilitat d’empreses o a les seves adaptacions

sectorials

• Les actualitzacions del Pla de Tresoreria i el detall de les operacions de deute viu, que

ha de tenir, almenys, informació relativa a: calendari i pressupost de tresoreria amb

cobraments i pagaments mensuals per rúbriques, distingint els pagaments inclosos en

el càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors i incloent la previsió del seu mínim

mensual de tresoreria; previsió mensual d’ingressos; saldo del deute viu; impacte de

les mesures d’estalvi i mesures d’ingressos previstes i calendari previst d’impacte en

pressupost; venciments mensuals de deute a curt i llarg termini; calendari i quanties de

necessitats  d’endeutament;  evolució  del  saldo  de  les  obligacions  reconegudes

pendents de pagament  tant  de l’exercici  corrent  com dels  anys anteriors,  distingint

l’import de les obligacions pendents de pagament incloses en el càlcul del període mitjà

de pagament a proveïdors; perfil de venciments del deute dels propers 10 anys.

• Les dades d’execució de les despeses de personal,  així com el nombre  d’efectius

referits a l’últim dia del trimestre anterior.
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2. El 31 de gener de 2017 es va trametre la informació referent al 4t. trimestre de 2016 de les

entitats  que formen la  Corporació  Local  requerida pel  Ministeri  d’Hisenda i  Administracions

Públiques i que consta en l’annex I.

3.  En  relació  amb  el  subministrament  d'aquesta  informació  de  les  entitats  que  formen  la

Corporació Local s'ha integrat l'Ajuntament, la societat mercantil municipal Caldes Habitatge,

S.L. i la Fundació Privada Residència Santa Susanna.

En relació a  aquesta última està pendent de resoldre la consulta realitzada 28 de novembre de

2016 a la «Oficina Nacional de Contabilidad – Clasificación SEC unidades públicas» de l'IGAE,

en relació a una possible revisió de la consideració del control públic d'aquesta Fundació.

4. Vist l’informe de la intervenció municipal.

Resolució

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

PROPOSTA D’ACORD

Primer. Aprovar les obligacions trimestrals de subministrament d’informació corresponent al 4t.

trimestre de 2016 de les entitats que formen la Corporació Local que  consten a l'expedient

administratiu com a annex I.

Segon. Donar compte del contingut d’aquest acord a la propera sessió plenària.”

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament dóna compte del següent:

Únic. Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local, en la sessió del dia 3 de febrer de

2017,  pel  qual  es  va  resoldre  aprovar  les  obligacions  trimestrals  de  subministrament

d’informació corresponent al  4t. trimestre de 2016 de les entitats que formen la Corporació

Local, el qual s'ha transcrit anteriorment. 
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9. DONAR COMPTE AL PLE DELS INFORMES DE TRESORERIA CORRESPONENTS AL

QUART  TRIMESTRE  DE  L'ANY  2016,  SOBRE  EL  COMPLIMENT  DELS  TERMINIS

PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓ VIGENT PER AL PAGAMENT DE LES OBLIGACIONS DE

LES ENTITATS LOCALS, EN TERMES DE MOROSITAT COMPTABLE.

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

s’estableix a l’article 48.3 del ROM.

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, passo la paraula al regidor Marañés.»

Pren la paraula el senyor Marañés:

«Bon vespre, comentar simplement que el període mig de pagament està a 36'67 dies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, alguna intervenció?»

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

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

resta assabentat del següent:  

   

Identificació de l’expedient

Expedient núm. 12/2016 relatiu a la presentació al Ple dels informes de tresoreria sobre el

compliment de la legislació en matèria de morositat en termes comptables corresponents a

l’any 2016.  

Antecedents

1.  La Llei  3/2004,  de 29 de desembre,  per  la  qual  s’establien mesures  de lluita  contra  la

morositat  en  les  operacions  comercials  va  incorporar  el  que  es  disposava  a  la  Directiva

2000/35/CE del Parlament Europeu i del Consell.

2.  Anys després de l’entrada en vigor de la Llei  3/2004, va esdevenir  necessari  adaptar la

legislació  als  canvis  produïts  en  l’entorn  econòmic.   La  Llei  15/2010,  de  5  de  juliol,  va

determinar  l’obligatorietat  de  les  Corporacions  Locals  d’elaboració  i  remissió  al  Ministeri

d’Economia  i  Hisenda  i  al  Departament  d’Economia  i  Coneixement  de  la  Generalitat  de

Catalunya, d’un informe trimestral sobre el compliment dels terminis previstos per al pagament
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de les  obligacions  de  cada  Entitat  Local  que  havia  d’incloure  necessàriament  el  número  i

quantitat  global  de  les  obligacions  de  les  quals  s’estigués  incomplint  el  termini  legal  de

pagament.

Concretament, per a les administracions públiques el termini legal de pagament està fixat en un

màxim de trenta dies a comptar des de la data del reconeixement de l’obligació de les factures

o l’expedició de les certificacions d’obres.  El procediment de reconeixement de l’obligació no

pot excedir de trenta dies des de la data en la que es reben els béns o serveis.   

3. La Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector

públic  va  modificar  la  Llei  Orgànica  2/2012,  de  27  d’abril,  d’Estabilitat  Pressupostària  i

Sostenibilitat Financera imposant l’obligació de publicar el seu període mitjà de pagament a

proveïdors, a les Administracions Públiques.

4. El Reial Decret 635/2014 de 25 de juliol va introduir un nou paquet de ràtios a calcular per les

entitats locals relatives als períodes mitjans de pagament.  És necessari diferenciar els dos

mètodes de càlcul tenint en compte que mesuren coses similars i, evidentment, es basen en les

mateixes dades, però no són coincidents.  El present informe mesura la morositat en termes

comptables que equival a valorar com estan gestionant les factures les entitats locals, el temps

que  tarden  en  pagar-se  a  comptar  des  de  la  data  d’aprovació  del  document  i  el  temps

transcorregut des de la seva entrada fins a la seva aprovació.

5.  L’Ordre HAP/2105/2012,  d’1  d’octubre,  desenvolupa les Obligacions de Subministrament

d’Informació  previstes a  la  Llei  Orgànica  2/2012 de 27 d’abril  d’Estabilitat  Pressupostària  i

Sostenibilitat Financera i determina el procediment a seguir per a la seva remissió.

6. El Reial Decret-llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de recolzament a l’emprenedor i

d’estímul  del  creixement  i  de  la  creació  d’ocupació,  la  Llei  Orgànica  9/2013,  de  20  de

desembre,  de  control  del  deute  comercial  en  el  sector  públic,  la  Llei  27/2013,  de  27  de

desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local i la Llei 25/2013, de 27 de

desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el

sector públic han modificat, en diferents aspectes, la legislació anterior.

7.  Recentment,  l’Ordre  HAP/2082/2014,  ha  modificat  l’Ordre  Ministerial  HAP/2105/2012

introduint  canvis  en  la  informació  a  subministrar  relativa  a  la  morositat  en  les  operacions

comercials.

8.  Per  altra  banda,  en la  Resolució  ECO/2876/2014,  de 16 de desembre del  Departament

d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, òrgan a qui l’Estatut d’Autonomia

atorga  la  tutela  financera  de  les  Entitats  Locals,  s’estableix  que  se  suprimeix  el  model  IT

(informe  de  tresoreria)  previst  a  l’annex  4  de  l’Ordre  ECF/138/2007,  de  27  d’abril,  sobre

procediments en matèria de tutela financera dels ens locals.  
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Aquesta  supressió  és  deguda  al  fet  que  la  publicació  del  període  mitjà  de  pagament  a

proveïdors a la Central d’Informació Econòmica i Financera de les Administracions Públiques

prevista a l’article 28 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,  d’estabilitat pressupostària i

sostenibilitat financera, fa innecessària la tramesa d’aquest model a partir de l’entrada en vigor

de la Resolució, l’1 de gener de 2015.

9. L’informe que es presenta correspon al quart trimestre de l’any 2016 i inclou la informació

preceptiva separada en quatre apartats:

a) Pagaments realitzats en el trimestre

b) Interessos de demora pagats en el període

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

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

10. L’Ajuntament de Caldes de Montbui,  a 31 de desembre de 2016, compleix els terminis

legals de pagament en termes comptables per a operacions comercials tal i com s’estableix a la

legislació vigent.

11. Aquesta informació ha estat tramesa al Ministeri d’Hisenda i Administracions i publicada al

web  de  l’ajuntament  per  a  la  seva  difusió  dins  del  termini  que  marca  l’Ordre  Ministerial

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

Fonaments de dret

Directiva 2000/35/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 de juny de 2000, per la qual

s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat

en les operacions comercials.

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

3/2004.

Directiva  2011/7/UE  del  Parlament  europeu  i  del  Consell,  de  16  de  febrer  de  2011,  de

modificació de l’anterior Directiva 2000/35/CE.
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Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de

Contractes del Sector Públic.

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

Reial  Decret  Llei  4/2013,  de  22  de  febrer,  de  mesures  de  recolzament  a  l’emprenedor  i

d’estímul  al  creixement  i  de  la  creació  d’ocupació  que  modifica  la  Llei  3/2004,  de  29  de

desembre.

Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic.

Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local.

Llei  25/2013,  de  27  de  desembre  d’impuls  de  la  factura  electrònica  i  creació  del  registre

comptable de factures en el Sector Públic.

Ordre Ministerial HAP/2105/2012 de desenvolupament de les obligacions de subministrament

d’informació.

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

Resolució  del  Departament  d’Economia  i  Coneixement  de  la  Generalitat  de  Catalunya

ECO/2876/2014,  de  16  de  desembre,  per  la  qual  es  modifiquen  els  annexos  de  l’Ordre

ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament dóna compte del següent:

Primer.  Donar compte al Ple dels informes de tresoreria corresponents al quart trimestre de

l’any  2016  que  consten  en  l’expedient  i  que  s’han  tramès  al  Ministeri  d’Hisenda  i

Administracions Públiques, sobre el compliment dels terminis previstos en la legislació vigent

per al pagament de les obligacions de les Entitats Locals, en termes de morositat comptable.

Segon. Donar compte de la publicació dels informes de tresoreria en el web municipal.
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10.  DONAR  COMPTE  AL  PLE  DELS  INDICADORS  RELATIUS  ALS  CÀLCULS  DEL

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT, DE LES RÀTIOS DE LES OPERACIONS PAGADES I DE

LES  OPERACIONS  DEL  PENDENT  DE  PAGAMENT  CORRESPONENTS  AL  QUART

TRIMESTRE DE L'ANY 2016, EN TERMES ECONÒMICS.

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

s’estableix a l’article 48.3 del ROM.

No hi ha intervencions.

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

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

resta assabentat del següent:  

   

Identificació de l’expedient

Expedient de l’Àrea de Serveis Econòmics núm. 13/2016 relatiu a la presentació al Ple dels

informes sobre el compliment de la legislació en matèria de morositat en termes econòmics en

relació amb el Període Mitjà de Pagament (PMP) corresponents a l’any 2016.  

Antecedents

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

va  introduir  el  concepte  de  període  mitjà  de  pagament  com  al  temps  de  pagament  o

endarreriment en el pagament del deute en termes econòmics.    

2. El Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, en desenvolupa la metodologia de càlcul i estableix

quines  entitats  han  de  calcular-lo,  comunicar-lo  al  Ministeri  d’Hisenda  i  Administracions

Públiques i donar-ne publicitat mitjançant els propis portals web.

3. El període mitjà de pagament definit en el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, que mesura

el retard en el pagament del deute comercial en termes econòmics, pot prendre valors negatius,

tant  en  les  operacions  pagades  com  en  les  que  es  troben  pendents  de  pagament,  si

l’Administració  paga abans que  hagin  transcorregut  trenta  dies naturals  des  de la  data  de

registre de les factures o l’expedició de les certificacions d’obra o bé, si al final del període per a
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la  remissió  de  la  informació  encara  no  han  transcorregut,  en  les  operacions  pendents  de

pagament, aquests trenta dies.

4.  Aquest  mètode  de  càlcul  mesura  allò  que  les  administracions  públiques  estan  pagant

comptant el temps que transcorre des de la data d’entrada en el registre i la data de pagament

efectiu, sense tenir en compte el termini que es tarda en aprovar el document.   La fórmula

utilitzada en el càlcul és la següent: 

PMP = Període mitjà de pagament

OP = Operacions pagades

P = Pagaments realitzats

OPP = Operacions pendents de pagament

PP = Pendent de pagament

5. L’Ajuntament de Caldes de Montbui ha de publicar aquests indicadors de forma trimestral,

desglossada en els següents apartats:

a) Període de pagament trimestral i la seva sèrie històrica.

b) Ràtio trimestral de les operacions pagades i la seva sèrie històrica

c) Ràtio trimestral d’operacions pendents de pagament i la seva sèrie històrica.

6. Els indicadors referents al quart trimestre de l’any 2016 presenten, a data d’avui, el següent

resultat:

Indicadors  del  Període  Mitjà  de  Pagament  segons  el  RD  635/2014  corresponents  a

l’Ajuntament de Caldes de Montbui i relatius al 4t trimestre de 2016.

Ràtio d’operacions pagades 6,52  dies

Import d’operacions pagades 2.200.227,26 euros

Ràtio d’operacions pendents de pagament -14,79 dies

Import d’operacions pendents de pagament 830.728,36 euros

Període Mitjà de pagament de l’Entitat 0,68 dies
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7. L’Ajuntament de Caldes de Montbui, a 31 de desembre de 2016, segons els informes que

consten en l’expedient basats en les dades disponibles a data d’avui,  compleix els terminis

legals  de pagament  per  a operacions comercials  tal  i  com estableix la legislació  vigent  en

matèria de morositat en termes econòmics.

8.  Aquesta informació ha estat  tramesa al  Ministeri  d’Hisenda i  Administracions Públiques i

publicada al web de l’ajuntament per a la seva difusió.

Fonaments de dret

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

Ordre  HAP/2105/2012,  d’1  d’octubre,  de  desenvolupament  de  les  obligacions  de

subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat

Pressupostària i Sostenibilitat financera.

Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre que modifica l’Ordre HAP/2105/2012 en relació a les

obligacions de tramesa d’informació per a les Corporacions Locals.

Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, que desenvolupa la metodologia de càlcul del període

mitjà  de  pagament  a  proveïdors  de  les  Administracions  Públiques  i  les  condicions  i  el

procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica

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

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament dóna compte del següent:

Primer.  Donar compte al Ple i als membres de la Comissió Informativa dels indicadors relatius

als càlculs del període mitjà de pagament, de les ràtios de les operacions pagades i de les

operacions del pendent de pagament corresponents al quart trimestre de l’any 2016, en termes

econòmics, segons el resum següent:
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Indicadors  del  Període  Mitjà  de  Pagament  segons  el  RD  635/2014  corresponents  a

l’Ajuntament de Caldes de Montbui i relatius al 4t trimestre de 2016.

Ràtio d’operacions pagades 6,52  dies

Import d’operacions pagades 2.200.227,26 euros

Ràtio d’operacions pendents de pagament -14,79 dies

Import d’operacions pendents de pagament 830.728,36 euros

Període Mitjà de pagament de l’Entitat 0,68 dies

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

Administracions Públiques.

Tercer. Donar compte de la publicació, juntament amb les sèries històriques de cadascun dels

indicadors, en el web municipal.

11.  INCOAR  I  RESOLDRE  L'EXPEDIENT  DE  RESOLUCIÓ  DEL  CONTRACTE  DE  LES

OBRES  “APARCAMENT A LES HORTES DE BAIX I URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL

SINDICAT.  FASE  I”,  A  CALDES  DE  MONTBUI  SIGNAT  ENTRE  L'AJUNTAMENT  DE

CALDES DE MONTBUI I  LA MERCANTIL VIAS Y CONSTRUCCIONES, SA., EXPEDIENT

NÚMERO TC104-2015-63 DE SERVEIS TERRITORIALS.

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

s’estableix a l’article 48.3 del ROM.

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, bé, com saben el Ple de desembre varem adjudicar definitivament aquesta obra a

l'empresa Vias y Construcciones, que era l'empresa que havia guanyat la licitació, fent una

baixa  del  18'39% sortíem amb un  preu  de  licitació  de  2.998.063'27  euros,  que  òbviament

aquest és el pressupost consolidat del qual disposem per afrontar aquesta obra, i per tant el

preu d'adjudicació amb la baixa del 18'39% va ser de 2.446.646'64 euros, evidentment aquesta

va ser l'oferta que lliure i voluntàriament aquesta empresa va fer en el seu moment i que va

resultar conforme les bases, ser l'oferta guanyadora.

Doncs bé, en una reunió que hi va haver entre l'Ajuntament i tècnics representants d'aquesta

empresa a principis de la setmana passada, se'ns va informar per part seva que s'havien estat

mirant millor el projecte, que hi veien un seguit de qüestions que segons ells no els hi sortien

els números, amb l'oferta econòmica que havien fet, 2.446.646'64 euros, i per tant demanaven
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poder renegociar aquest preu, amb base a unes qüestions tècniques que posaven sobre la

taula, qüestions totes elles previstes en el projecte executiu.

Per tant, nosaltres en cap moment varem voler entrar en aquesta negociació que considerem

absolutament fora de lloc i  és una proposta que ens a sembla molt poc seriosa i molt  poc

professional, perquè quan les empreses presenten ofertes econòmiques és de suposar que

s'han mirat els projectes i les ofertes que presenten són les que es veuen en cor de mantenir i

per tant de comprometre's amb aquestes ofertes. 

No ha estat així, per tant, de seguida varem comunicar a aquesta empresa que l'Ajuntament no

entraria en cap mena de negociació, perquè ens a sembla fora de lloc, ens a sembla injust,

perquè amb molt bona part, precisament a través de l'oferta econòmica van guanyar aquesta

licitació tan important, i per tant ens a semblava un comportament absolutament fora de lloc i

molt poc professional i que per tant per nosaltres, és a dir, no acceptàvem aquesta oferta de

renegociació de les condicions de l'adjudicació, i per tant a partir d'aquí l'empresa va decidir

renunciar a l'obra i això és el que portem en aquest punt a aprovació, resoldre el contracte amb

aquesta empresa. 

Evidentment no estem parlant, com a sortit ja publicat en algun article d'opinió, persones que

esteu representades aquí en aquest Plenari, no és manca de pressupost, perquè com sabeu

perfectament quan es licita una obra s'ha de tenir la totalitat del cost del pressupost segons el

projecte executiu, aquesta obra us recordo que té un cost segons el projecte executiu aprovat

per aquest Plenari, de 2.998.063'27 euros, aquest és el pressupost que té l'Ajuntament per

executar  aquesta obra,  però evidentment,  les empreses quan presenten ofertes,  presenten

ofertes econòmiques a la baixa,  per  tant,  no és ni  molt  menys un problema de manca de

finançament, de manca de pressupost per part de l'Ajuntament, és en tot cas un problema de

que segons si haguéssim de fer cas a l'empresa doncs a l'hora de presentar l'oferta no van

presentar uns números prou ajustats en el projecte executiu, i per tant doncs el que hem de fer,

ens toca resoldre aquest contracte, evidentment la confiança entre l'empresa i l'Ajuntament és

zero per poder tirar endavant aquesta obra tan important, i per tant doncs el que proposem en

aquest acord és resoldre aquest contracte i en el proper acord, tornar a començar la licitació.

Intervencions sobre aquest punt? Molt bé, doncs comencem pel senyor Martínez Boluda.»

Pren la paraula el senyor Martínez Boluda:

«Nosaltres en aquest punt, primer hem votat en contra de la inclusió per urgència, bàsicament

per una qüestió que és prou important i no ens ha donat temps a revisar-ho i per tant creiem

que era, també entenem la urgència, però entenem la urgència perquè és una cosa que ha

vingut sobrevinguda i que no teníeu controlada, però sí que és veritat que hem tingut avui el

senyor  Personat  ens  en  ha  fet  cinc  cèntims,  però  no  hem tingut  prou  temps  ni  de  mirar
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l'expedient, ni de veure perquè s'ha produït aquest desistiment? Entenem que és solament per

un  tema  de  preu,  però  hi  ha  moltes  preguntes  que  queden  a  l'aire  a  l'hora  d'acordar  la

resolució, com el tema de què passa amb la garantia? En quin moment contractual estava tot el

procés de l'obra? Entenc que s'havia formalitzat el contracte administratiu, pel que he sentit, pel

que m'han dit, perquè veure, evidentment no m'ha donat temps de veure res, però no s'havia

fet l'acta de replanteig, per tant tampoc ens ha donat temps d'analitzar en profunditat si és

convenient  fer,  sí  que ens ho ha explicat  vostè  una mica per  sobra i  li  agraeixo,  però no

suficientment com per poder prendre una decisió si és convenient tornar a fer una licitació? O

adjudicar  a  la  segona  companyia?  Ja  sé  la  seva  opinió  perquè  me  la  ha  dit  avui,  però

documentació per poder analitzar tot això, no la hem tinguda.

Per tant doncs el nostre vot serà en aquest punt i en els dos punts serà abstenció perquè no

tenim elements suficients per prendre la decisió, gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, senyor Coral.»

Pren la paraula el senyor Coral:

«Bé davant de l'escenari generat, tenim algunes preguntes; la primera és quines penalitzacions

preveu el  plec de clàusules administratives davant d'una situació així? Si  n'hi  ha? O no? I

quines són? 

En segon lloc,  ja  preveien l'entrada del  següent  punt  a  l'ordre del  dia,  que és de la  nova

licitació, preguntar quines mesures es prendran perquè es pugui evitar, si és que és possible

evitar-se, una nova situació com la que s'ha produït, no? Perquè entenem que la demora que

es produirà ara doncs afectarà d'una banda el que tenia previst el govern municipal, afectarà

també en termes de mobilitat,  d'obres, és a dir,  hi  ha un seguit  de coses que evidentment

perjudicaran i hauríem de buscar la formula que no es pugui repetir.

I finalment volíem preguntar si havia algun recorregut legal? Si l'havíeu buscat? En relació amb

incloure alguna clàusula en el nou plec, per limitar la presentació d'empreses que siguin només

del territori Català, gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, passo la paraula al regidor Vicenç Personat.»

Pren la paraula el senyor Personat:

«Bé, bona tarda una altra vegada, senyor Martínez i gràcies per l'atenció que ha tingut i amb

escoltant-se si més no, les nostres aportacions a l'informació, no? Evidentment ha anat tot molt
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ràpid,  el  model  contractual  que  estàvem  actualment  era,  han  signat  el  contracte,  però

evidentment no s'ha fet l'acta de replanteig, aquest ha sigut el fet que ens han demanat la

retrocessió. De fet ells van venir l'endemà d'anunciar nosaltres la roda de premsa, i jo li diré

sincerament que seure davant el  despatx i  demanar un replanteig de la part  econòmica el

mateix dia que començàvem l'obra, doncs no és massa elegant, per altra banda ells jugaven

amb l'avantatge que sabien que la segona empresa hi havia una diferència de 200.000 euros i

escaig per tant,  no era lògic que nosaltres incrementéssim aquest  pressupost  amb ells per

continuar l'obra, sinó que això hagués pogut provocar, com ha dit  abans el senyor Alcalde,

doncs un greuge comparatiu amb les empreses que han presentat el seu pressupost perquè

com va per punts i no és tant sols el punt del preu, sinó que hi ha altres punts, potser això

hagués fet modificar la concessió de la primera empresa, i per tant, no era lògic. 

I altra banda nosaltres no entrarem a discutir això, bàsicament no entrarem mai a discutir el

preu  un  cop  s'ha  presentat  una  oferta,  no? Quan a  si  és  convenient  o  no? La licitació  o

l'adjudicació de la segona empresa, evidentment que ho hem mirat  i  ha sigut  fins a l'últim

moment que no s'ha pogut  decidir  com ho faríem, perquè la voluntat  d'aquest  Ajuntament,

evidentment és de fer-ho tot el més transparent possible i el més ràpid i legal possible, hi havia

varies  interpretacions.  La  interpretació  bàsica,  no  sé  si  m'explicaré  bé  o  no?  Però  la

interpretació bàsica és entendre si l'obra està en execució o no? Quan es signa el contracte es

pot entendre que està en execució i altres entenen que l'execució no comença fins que no es

signa el replanteig. Evidentment s'ha buscat jurisprudència tant en un sentit com en l'altre, i no

s'ha trobat, ni en un sentit, ni en l'altre, el que sí que s'ha trobat és que l'únic que permet la Llei

per adjudicar a la segona empresa és que no s'hagi presentat la documentació en el temps que

es demana, que són els deu dies a la primera empresa. Si aquesta empresa no presenta la

documentació, es pot adjudicar a la segona empresa. A partir d'aquí, la Llei no contempla que

es pugui adjudicar a la segona empresa. I per tant, nosaltres entenem que poden estalviar en

anar  als  jutjats,  doncs  tornem a començar  la  nova  licitació,  perquè  nosaltres  volem fer  el

pàrquing, no volem anar als jutjats a discutir si ens toca o no ens toca? O si l'empresa té raó o

no té raó? Per tant nosaltres el que fem és tornar a començar la licitació per començar les

obres del pàrquing.

Quan a la penalització, crec que sí que hi ha certs tipus de penalitzacions, però evidentment

nosaltres l'hem desestimada avui i nosaltres intentarem mirar a veure quina penalització podem

reclamar a l'empresa, si és que realment podem reclamar-la, s'està mirant.

Les mesures que es poden prendre perquè això no torni  a passar,  evidentment,  la Llei  de

contractes no la fem nosaltres i per tant les mesures no les podem aplicar. Pot passar fins i tot

que es torni a presentar l'empresa aquesta, o fins i tot la seva germana, la seva cosina, la seva

parenta, i torni a guanyar, i nosaltres no podrem fer res, no podrem fer res, a ningú agradava
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potser l'empresa que hi havia, però és la que va guanyar, i per tant, no podem dir: no m'agrades

tu, contracto una altra empresa perquè no m'agrades. No podem fer-ho.

I  quan  la  nova  clàusula  que  es  presenti  només  empreses  de  territori  Català,  evidentment

m'agradaria molt però no podem incloure-ho i fins i tot, hem intentat mirar de posar alguna altra

clàusula que limiti molt la participació d'aquestes empreses a la nova licitació i tampoc es pot

fer.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, més comentaris sobre aquest punt? Senyor Martínez.»

Pren la paraula el senyor Martínez:

«Sí, un aclariment senyor Personat, el tema de la garantia, si havia aportat garantia? No havia

aportat  garantia  l'empresa? I  si  se li  ha tornat?  Si  se li  pretén tornar? O si  la  retenim en

concepte de paga i senyal, en concepte d'indemnització? O de penalitat? I després precisament

tot aquest tema que estàvem discutint de si sí o no? Nova licitació, jo amb  el poc temps que he

tingut, sí que he trobat alguna resolució de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa

que en aquest punt doncs a vegades, en alguns casos extent el fet de que en aquests casos

considera que, i a part ara li donaré, li donaré també a la senyora Secretaria, n'hi ha varies, no

són, ja sap que aquestes coses són una mica complexes i no he tingut tot el temps suficient per

analitzar-ho, però ho dic perquè també és veritat que la segona empresa que ha complert totes

les, la segona, tercera empresa, que ha complert tots els requisits legals d'assistir a un procés

administratiu,  a  un  concurs  administratiu,  també  es  pot  sentir,  pot  sentir  els  seus  drets

vulnerats, perquè aquests senyors els de Vias ens han fet una jugada a tots, i per tant també

pot veure els seus drets vulnerats i en el seu cas, doncs si nosaltres prenem, o aquest Ple pren

una decisió de fer una nova licitació i aquests senyors segons, tercera empresa, veu els seus

drets vulnerats, també ho podria reclamar, per tant, crec, reitero, com he començat la meva

intervenció anterior, que no hem tingut prou temps per analitzar aquest fet i podem prendre una

decisió en calent, que ja sé que hi ha molta pressa, perquè estem en un moment que ja ho

teníem coll avall, però no hem tingut prou temps, i era la meva precisió, simplement, gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Bé, nosaltres també hem tingut en compte totes aquestes consideracions que vostè ha fet, si

realment es podia adjudicar directament a la segona empresa que havia quedat en segon lloc i

això, si no es feia així, si això podia generar algun tipus de greuge per la segona empresa, els

serveis  jurídics,  tant  de  serveis  territorials  com de secretaria  han  estat  aquests  dies  molt,

estudiant això, molt intensament, mirant jurisprudència, mirant casos similars, i han arribat a la
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conclusió de que la Llei vigent l'únic que permet, dintre de la legalitat evidentment, després es

poden fer coses que poden estar allò al límit, no? Però amb tota seguretat dintre de la legalitat,

l'únic que permet la Llei vigent és tornar a iniciar la licitació, segur que entén que els primers

interessats en no haver de tornar a començar tot el tràmit, és l'equip de govern, i per tant, ens

ho  hem pensat  molt  i  ens  ho  hem mirat  del  dret  i  del  revés,  i  des  del  punt  de  vista  de

l'assessorament jurídic estem convençuts que malauradament aquesta és la única opció que

ens queda.

Senyor Personat si us plau.»

Pren la paraula el senyor Personat:

«Gràcies, la garantia evidentment tenim que tornar-la, segons els informes que tenim, tenim

que tornar la garantia.

Quan a la segona empresa, no ha sigut una decisió en calent, pensa que com ha dit abans el

senyor Jordi, ha sigut una setmana de buscar i de treballar-ho els departaments jurídics d'aquí

casa, però també s'han consultat departaments jurídics externs, sobretot els de la Diputació, i

no un departament, sinó que s'han consultat molts, abans de prendre aquesta decisió l'hem

mesurada molt, de veritat que sí, no s'ha pres perquè sí.

La segona empresa potser sí que es pot sentir afectada, però el seu recorregut davant del jutjat

ens han dit que no hi és, que no en té, no té recorregut. Per tant, dintre d'això, aquesta segona

reclamació, si fem aquesta licitació i la segona empresa ens reclama, ens han dit que no té

recorregut, per tant, no hi haurà reclamació, i si hi és, no prosperarà, mentre que l'altre sí que

pot haver-hi un greuge bastant fort, perquè si comencem una obra que adjudiquem a la segona

empresa en comptes de licitar, quan realment es tindria que licitar, i es tindria que començar de

nou, doncs els greuges són molt durs i molt forts i les responsabilitats també.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Bé, doncs si no hi ha més consideracions? Passem a la votació d'aquest punt.»     

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per  majoria absoluta dels presents [9 vots favorables

dels membres del grup municipal d’ERC (9) i 8 abstencions de SOM CALDES (2); de CiU (2);

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

       ACORDA:

Identificació de l’expedient

Expedient número TC104-2015-000063 relatiu al  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 data  24 de novembre  de 2016,  va  prendre,  entre  altres,  els
següents acords:

«Primer. Adjudicar a VIAS Y CONSTRUCCIONES, SA, el contracte de les obres  “Aparcament
a les Hortes de Baix i urbanització de la plaça del Sindicat. Fase I”, a Caldes de Montbui , per
un preu total de 2.022.022,02 euros, IVA exclòs, més IVA 21%, 424.624,63 euros, donant un
total de 2.446.646,65 euros.

Segon.  Aprovar  el  document  comptable  de  disposició  de  la  despesa,  per  import  de
2.446.646,65 euros,  IVA inclòs,  amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 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 en el BOPB i en el 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.»

2. L'empresa adjudicatària, en data 13 de febrer de 2017, ha presentat un escrit  en el que
manifesten que:

«Primero.: Que con fecha 22 de diciembre de 2016, se formalizó entre las partes, contrato de
obras  denominado:  «APARCAMENT  A LES HORTES DE BAIX  I  URBANITZACIÓ DE LA
PLAÇA DEL  SINDICAT,  FASE  I  A  CALDES  DE  MONTBUI»  Expte.  TC104-2015-000063,
estableciéndose  el  plazo  máximo  de  quinze  días  naturales,  a  contar  des  de  la  fecha  de
formalización del contrato, para llevar a cabo la comprobación del replanteo y el comienzo de la
ejecución del contrato de obras, plazo que contempla la cláusula 26 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares (PCAP) conforme a lo establecido en el art. 229 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP).
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Segundo:  Que a día de la fecha ha transcurrido el plazo máximo de 15 días establecido en
contrato, sin que se haya llevado a cabo el acto de comprobación del replanteo,resultando que,
a pesar de las conversaciones con el ayuntamiento, se desconoce cuándo se va a proceder a
realizar este acto. Constituye una obligación de la Administración convocar al Contratista para
la comprobación del replanteo en el plazo establecido, y por tanto, es responsabilidad de la
misma el incumplimiento de la referida obligación contractual, produciéndose un retraso en el
inicio  de  la  ejecución  material  del  contrato  que  constituye  causa  de  resolución.  Así,  esta
obligación  de  la  Administración  de  convocar  al  replanteo  viene  siendo  declarada
reiteradamente por los tribunales, a modo de ejemplo, STSJ de Madrid de fecha 9 de mayo de
2008, rec 1916/2003:

(...)

«Del  precepto  anterior  se  desprende  una  primera  conclusión  indudable,  y  es  que  la
comprobación del replanteo es el primer acto material de ejecución del contrato de obras, una
vez adjudicado y firmado éste, y que por esa razón de ser ya un acto de ejecución del contrato,
quien debe acordarlo es la Administración contratante, a quien corresponde todo lo relativo a la
dirección, impulso y ejecución del contrato, y además lo impone el precepto reseñado, que
indica  que es la  Administración  encargada de las obras la  que «procederá» a efectuar  la
comprobación del replanteo, en presencia del contratista.»

Tercero. Considerando que la demora en la comprobación del replanteo ocasiona daños a este
Contratista, siendo causa de resolución del contrato, de conformidad con lo dispuesto en la
cláusula 35 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el contrato de obras y
de lo previsto en el artículo 237 letra a) del TRLCSP, en relación con la cláusula 26 del PCAP,
solicitamos se incoe el correspondiente expediente para la resolución del contrato de obras por
demora en la  comprobación del  replanteo de conformidad con los trámites previstos en el
artículo 109 del Real Decreto Ley 1098/2001, de 16 de octubre (RGLCAP) y en los demás
preceptos  concordantes  y  se  declare  la  resolución  del  contrato,  con  los  efectos  legales
procedentes previstos, entre otros en el art. 239.2 del TRLCSP, y demás costes incurridos y la
devolución de la garantía definitiva constituida. 

Por lo expuesto,

SOLICITO A V.I.:   Que tenga por presentado este escrito, lo admita, y en su virtud, teniendo
por efectuadas las anteriores manifestaciones, acuerde de conformidad con lo solicitado, y en
consecuencia, proceda a la incoación y tramitación de expediente administrativo de resolución
del contrato de obras denominado «APARCAMENT A LES HOTES DE BAIX I URBANITZACIÓ
DE LA PLAÇA DEL SINDICAT, FASE I, A CALDES DE MONTBUI», expte. TC104-2015-000063
y  declare  la  resolución  de  dicho  contrato  de  obras  por  demora  en  la  comprobación  del
replanteo  con  los  efectos  legales  aparejados  previstos,  entre  otros,  en  el  art.  239.2  del
TRLCSP, y demás compensaciones por costes incurridos así como la devolución de la garantía
definitiva constituida.»

3. L'empresa adjudicatària va presentar, en data 11 de gener de 2017, un escrit  en el que
afirma que entra el Pla de seguretat i salut i el Pla d'execució d'obres. El Pla d'execució d'obres,
un cop revisada la documentació presentada, era molt defectuós.

4.  L'arquitecte tècnic municipal  ha analitzat  el  pla de treball  presentat  i  a emès el  següent
informe:
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“Assumpte: Resolució  de  contracte  de  les  obres  «Aparcament  a  les  Hortes  de  Baix  i  la
urbanització de la plaça del Sindicat. Fase I» a Caldes de Montbui signat entre l'Ajuntament de
Caldes de Montbui i la mercantil VIAS Y CONSTRUCCIONES SA.

Expedient: TC104-2015-63

Atesa la instància presentada el 11 de gener de 2017, amb registre d'entrada 311, per la societat
mercantil VIAS  Y CONSTRUCCIONES SA, on es presenta dos documents, un el Pla de Seguretat i
Salut i l'altre un full que vol ser un Pla d'execució d'obres per la construcció de l'Aparcament a les
Hortes de Baix i  la urbanització de la plaça del Sindicat.(fase 1), amb la finalitat de seguir la seva
tramitació.

Aquest Pla de Seguretat i Salut no està informat favorablement per part de l'Arquitecta Tècnica Luz
Helena Vasgas, amb el número de col·legiada 12.374, anomenada Coordinadora de Seguretat i Salut
per part de l'Ajuntament, a l'espera d'aportar una nova documentació d'acord amb els criteris establerts
per la tècnica responsable.

En relació al full  que s'ajunta presentat  per l'empresa  adjudicatària que consta,  un diagrama de
barràs amb les diferents tasques a desenvolupar durant les obres, que té la intenció de ser un Pla
d'execució d'obres.

Cal recordar a l'empresa que aquesta documentació es totalment insuficient, ja que no  compleix  amb
l'article 144 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament general de la
«Ley de Contratos de las Administraciones Públicas», que diu textualment ho següent:
 
«En el programa de trabajo a presentar, en su caso, por el contratista se deberán incluir las siguientes
datos:
a) Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con expresión  de
sus mediciones.
b) Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y materiales,
con expresión de sus rendimientos medios.
c) estimación en días de los plazos de ejecución de las diversas obras u operaciones preparatorias,
equipo de instalaciones y de los de ejecución de las diversas partes  o unidades de obra.
d) Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u operaciones
preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios unitarios.
e) Diagrama de las diversas actividades o trabajos.»
Tota aquesta documentació haurà  d'estar signada per un representat legal de l'empresa o aquí ell
delegi de forma expressa, acompanyada de la signatura d'un tècnic competent, designat per la pròpia
empresa.

Per  tant,  en  totes  aquestes  deficiències  he  d'informar  desfavorablement  la  documentació
presentada per l'empresa VIAS Y CONSTRUCCIONES SA.» 

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.
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Conclusions

Consideracions

L'empresa sol·licita en la seva instància  la incoació i tramitació d'expedients administratiu de
resolució  del  contracte  d’obres  denominat  «APARCAMENT  A  LES  HOTES  DE  BAIX  I
URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL SINDICAT, FASE I, A CALDES DE MONTBUI», expte.
TC104-2015-000063 i la declaració de la resolució d’aquest contracte d’obres per demora en la
comprovació  del  replanteig  amb  els  efectes  previstos  a  l’article  239.2  TRLCSP i  demés
compensacions per despeses així com la devolució de la garantia definitiva constituïda:

Pel que fa a la declaració de la resolució del contracte, l’article 237 del Text Refós de la Llei de
Contractes,  estableix  com  a  causa  de  resolució  del  contracte  d’obres,  la  demora  en  la
comprovació del replanteig, conforme a l’article 229.

El Plec de Clàusules Administratives particulars estableix el següent:

“26) Comprovació del replanteig i programa de treballs

En el termini de quinze dies naturals com a màxim, comptats a partir de la data de formalització
del contracte, s’haurà de realitzar el replantejament i estendre’s l’acta relativa al mateix.

L’adjudicatari haurà de presentar un programa de treballs perquè sigui aprovat per l’òrgan de
contractació. Aquest programa s’haurà de presentar en un termini no superior a quinze dies
naturals  des  de  la  formalització  del  contracte  i  desenvoluparà  el  presentat  amb  la  seva
proposició,  que no podrà modificar  cap de les condicions contractuals.  A la vista d’aquest,
l’òrgan de contractació resoldrà la seva aplicació i s’incorporarà al contracte.»

De la documentació que consta a l’expedient es constata que en data 11 de gener de 2017 el
contractista presenta a l’Ajuntament de Caldes de Montbui l’estudi bàsic de seguretat i salut i el
pla d’execució d’obres, presentat pel contractista.

La data màxima per a la signatura de l’acta de replanteig era la del dia 6 de gener de 2017 fins
el dia 11 de gener el contractista no presenta la documentació. Pel que fa al pla d’execució
d’obres, presentat per l’empresa, en aquest no s’inclou, d’acord amb el que estableix l’article 

144 del Real Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, la determinació dels mitjans necessaris, com
ara personal, instal·lacions, equip i materials, amb expressió dels seus rendiments mitjans. La
valoració mensual i acumulada de l’obra programada, sobre la base de les obres u operacions
preparatòries, equip e instal·lacions i parts o unitats d’obra a preus unitaris. L’estimació en dies
dels terminis d’execució de les diverses obres u operacions preparatòries, equip e instal·lacions
i dels d’execució de les diverses parts o unitats d’obra.

Per  tant,  la  causa  de  la  manca  de  la  signatura  de  l’acta  de  replanteig  no  és  únicament
imputable a l’Ajuntament ja que el dia 11 de gener es presenta documentació incomplerta pel
contractista que impossibilita que es pugui dur a terme en el mateix dia, l’aprovació del pla, i la
signatura de l’acta de replanteig. 
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De conformitat amb aquesta clàusula l'empresa adjudicatària estava obligada a aportar el pla
de treball en el termini de quinze dies, cosa que no ha fet, encara que sí nominativament, el
que s'aporta no recull les prescripcions de l'article    , per la qual cosa s'ha de considerar com
no aportat.

Com recull el Dictamen núm. 138/2009, de 25 de febrer, del Consejo Consultivo de Andalucía:

«(...)A la vista de tales preceptos,  resulta evidente que antes de comenzar la obras ha de
procederse al replanteo de las obras, replanteo del que habrá de levantarse la correspondiente
acta, en el que habrá de reflejarse el resultado de la operación.

De esta forma, aún cuando las versiones de ambas partes pudieran resultar plausibles, lo cierto
es que no existe acta que demuestre que dicho replanteo tuviera lugar, el 18 de junio de 2008 y
que la empresa se negara a firmar, como afirma la Administración. Aunque también es cierto
que en el expediente queda demostrado que la empresa, en dicha fecha, no había aportado el
Plan de seguridad y salud ni el Plan de trabajo, por lo que es obvio que no se encontraba en
condiciones de iniciar los trabajos.

De todo ello resulta que procede la resolución del contrato por concurrir la causa prevista en el
art. 149.a) del TRLCAP. Ahora bien, la falta de comprobación del replanteo resulta imputable
tanto a la Administración como al contratista, por lo que la resolución del contrato no puede
llevar aparejada ninguna de las consecuencias previstas en los arts. 113 y 151 TRLCAP, de tal
forma que ni el contratista tiene derecho a la indemnización prevista, ni la administración puede
incautar la garantía (...).»

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Incoar expedient de resolució del contracte de les obres  “Aparcament a les Hortes de
Baix  i  urbanització  de  la  plaça  del  Sindicat.  Fase  I”,  a  Caldes  de  Montbui  signat  entre
l'Ajuntament de Caldes de Montbui i la mercantil VIAS Y CONSTRUCCIONES, SA.

Segon.- Resoldre el contracte de les obres « Aparcament a les hors de baix i urbanització de la
plaça  del  Sindicat.  Fase  I»  a  Caldes  de  Montbui,  signat  entre  l’Ajuntament  de  Caldes  de
Montbui i la mercantil VIAS Y CONSTRUCCIONES, SA.

Tercer. Desestimar la sol·licitud del contractista de fer efectius els efectes previstos a l'article
239.2  del  TRLCSP per  ser  responsable  de  la  no  signatura  de  l'acta  de  comprovació  del
replanteig ja que no va presentar complert el preceptiu pla de treball.

Quart. Procedir  a la devolució de la garantia definitiva constituïda.

Cinquè. Anul·lar l’operació comptable de disposició de la despesa núm.220160024144 a favor
de la societat mercantil  Vias y Construcciones, SA, per l’import de 2.446.646,65 euros (IVA
inclòs), a càrrec de l'aplicació pressupostària 31 1510 60999, Aparcament.

Sisè. Publicar aquest acord en el perfil del contractant.

Setè. Comunicar aquests acords als interessats i al Serveis econòmics de l'Ajuntament.
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Vuitè. 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.

12.  INICIAR  L’EXPEDIENT  DE  CONTRACTACIÓ  PER  PROCEDIMENT  OBERT  DEL

CONTRACTE DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ  D’UN APARCAMENT SOTERRAT DE

FINS A TRES PLANTES, A PARTIR DE LA COBERTA DE L’EDIFICACIÓ, HABILITADA COM

ESPAI  PÚBLIC,  AL  VOLTANT  DE  L'ESGLÉSIA  DE  SANTA  MARIA  DE  CALDES  DE

MONTBUI I APROVAR EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER

A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE L’OBRA “APARCAMENT A LES HORTES DE

BAIX  I  URBANITZACIÓ  DE  LA  PLAÇA  DEL  SINDICAT.  FASE  I”,  EXPEDIENT  NÚM.

481/2017 DE SERVEIS TERRITORIALS.

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

s’estableix a l’article 48.3 del ROM.

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, hi ha intervencions? Senyora Romano»

Pren la paraula la senyora Romano:

«Gràcies senyor Alcalde, només una pregunta, el plec de clàusules és exactament igual que la

primera licitació? O s'ha modificat alguna cosa? Ens agradaria que ens expliqués la senyora

Secretària amb que ho hem modificat, gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, farem també l'altre intervenció, senyora Millán»
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Pren la paraula la senyora Millán:

«Nosaltres, la renúncia entenem que l'hem d'acceptar perquè vulguis o no, és la decisió d'una

empresa, però creiem que no podem prendre decisions ni que sigui per abstindre'ns si no hem

pogut veure cap part de la documentació, tot i que agraïm que el senyor Personat ens hagi

trucat per explicar-nos-ho, però entenem que tot i que la situació jurídicament és una situació

bastant complexe, doncs no hem pogut parlar ni amb cap jurista ni amb ningú que ens pugui

realment analitzar què ha de passar amb la situació.

Responen a la petició del company Coral sobre si es podien posar limitacions sobre on haurien

de ser les empreses, potser la limitació hauria de ser en tot cas, que no fos la mateixa empresa

que ja ens ha deixat tirats una vegada, no? Abans de pensar d'on són les empreses, doncs

pensar en quin tipus d'empresa tenim, crec que és una prioritat una mica més important.

I en un altre cas seria, el dubte que volem plantejar és el fet de si podem tenir problemes  amb

les  qüestions  de  les  subvencions  de  les  quals  depèn  aquest  pàrquing?  Pel  tema  de

l'endarreriment  per  temps que  estem tenint  amb tot  això  i  amb la  qüestió  amb tot  el  que

s'endarrerirà amb la licitació i amb aquestes qüestions, si pot ser que ens afectin els temps a la

subvenció que hem de rebre per poder pagar una part important d'aquest pàrquing? I si és així,

si es demanarien responsabilitats a l'empresa actual, i en el cas que sí o que no, sinó, quin és

el pla? O quina és la idea que té plantejada l'Ajuntament  si  tinguéssim problemes amb la

subvenció respecte a això? Gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, pel que fa a les bases, són, no, li respondré jo si no li fa res? Pel que fa a les bases

són bàsicament iguals, però els criteris d'adjudicació s'han suprimit els criteris subjectius, ens

hem quedat amb els criteris objectius, que són per aquest ordre: termini d'execució, garantia i

oferta econòmica. 

I pel que fa a la pregunta sobre terminis, nosaltres creiem que amb la licitació que tornem a

obrir avui, podem iniciar les obres cap al mes de juliol, i això vol dir que estaríem a juliol  2017

per tant estaríem dintre de termini, per poder gaudir de les subvencions que té aquesta obra,

evidentment farem tot el seguiment necessari perquè això sigui així, perquè no  hi hagi cap

demora més imprevista en aquest sentit.

Si no hi ha més qüestions? Passem a la votació.

Disculpin, interrompo un moment la votació, hi havia una altra intervenció?»

Pren la paraula la senyora Millán:

«Sí, que la pregunta era, no era si arribarem al plaç de la subvencions, sinó el fet de si per

qualsevol cosa no arribéssim? Si es demanaria, si es reclamaria responsabilitats a l'empresa
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actual? O quina seria el procediment que plantejaríeu des de l'Ajuntament, ja que considero

que sí que podem arribar als terminis, però què passaria si no?»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Bé, com que no ens plantegem aquesta opció, no li puc respondre què faríem en aquest cas?,

perquè com que no ens ho plantegem, no ho hem estudiat, en tot cas si ens ho haguéssim de

plantejar, estudiaríem aquesta hipòtesis, però en aquests moments no ens ho plantegem.

Bé, passem ara sí a la votació.»         

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta dels presents [9 vots favorables

dels membres del grup municipal d’ERC (9); 3 abstencions de CiU (2) i d'UP CALDES (1); 5

vots en contra de SOM CALDES (2);  del PSC (2)  i del PPC (1)],     

        

          ACORDA:

   

Identificació de l’expedient

Expedient número 481/2017 relatiu a l'inici del procediment de contractació  de les obres de
construcció d’un aparcament soterrat de fins a tres plantes, a partir de la coberta de l’edificació,
habilitada com espai públic, al voltant de l'Església de Santa Maria de Caldes de Montbui, fase
I. 

Antecedents

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

2. El Ple de l'Ajuntament, en data 24 de novembre de 2016, va aprovar els acords següents:

“Primer.  Adjudicar  a  VIAS  Y  CONSTRUCCIONES,  SA,  el  contracte  de  les  obres
“Aparcament a les Hortes de Baix i urbanització de la plaça del Sindicat. Fase I”, a
Caldes de Montbui, per un preu total de 2.022.022,02 euros, IVA exclòs, més IVA 21%,
424.624,63 euros, donant un total de 2.446.646,65 euros.

Segon.  Aprovar el  document comptable de disposició de la despesa, per import de
2.446.646,65 euros,  IVA inclòs,  amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 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.

66



Cinquè. Publicar la formalització del contracte en el BOPB i en el 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.”

3.  En  data  22  de  desembre  de  2016  es  va  signar  el  contracte  administratiu  de  l'obra
«Aparcament a les hortes de baix i urbanització de la Plaça del Sindicat, Fase I.»

4. L'empresa adjudicatària, en data 13 de febrer de 2017, ha presentat un escrit  en el que
manifesten que:

«Primero.: Que con fecha 22 de diciembre de 2016, se formalizó entre las partes,
contrato  de  obras  denominado:  «APARCAMENT  A  LES  HORTES  DE  BAIX  I
URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL SINDICAT, FASE I A CALDES DE MONTBUI»
Expte.  TC104-2015-000063,  estableciéndose  el  plazo  máximo  de  quince  días
naturales, a contar des de la fecha de formal ización del contrato, para llevar a cabo la
comprobación del replanteo y el comienzo de la ejecución del contrato de obras, plazo
que contempla  la  cláusula  26  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares
(PCAP) conforme a lo establecido en el art. 229 del Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público (en adelante TRLCSP).

Segundo:  Que  a  día  de  la  fecha  ha  transcurrido  el  plazo  máximo  de  15  días
establecido en contrato, sin que se haya llevado a cabo el acto de comprobación del
replanteo,resultando  que,  a  pesar  de  las  conversaciones  con  el  ayuntamiento,  se
desconoce cuándo se va a proceder a realizar este acto. Constituye una obligación de
la Administración convocar al  Contratista para la comprobación del  replanteo en el
plazo establecido, y por tanto, es responsabilidad de la misma el incumplimiento de la
referida obligación contractual, produciéndose un retraso en el inicio de la ejecución
material del contrato que constituye causa de resolución. Así,  esta obligación de la
Administración de convocar al replanteo viene siendo declarada reiteradamente por los
tribunales, a modo de ejemplo, STSJ de Madrid de fecha 9 de mayo de 2008, rec
1916/2003:

(...)

«Del precepto anterior se desprende una primera conclusión indudable, y es que la
comprobación del replanteo es el primer acto material  de ejecución del contrato de
obras, una vez adjudicado y firmado éste, y que por esa razón de ser ya un acto de
ejecución del contrato, quien debe acordarlo es la Administración contratante, a quien
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corresponde todo lo relativo a la dirección, impulso y ejecución del contrato, y además
lo impone el precepto reseñado, que indica que es la Administración encargada de las
obras la que «procederá» a efectuar la comprobación del replanteo, en presencia del
contratista.»

Tercero.  Considerando que la  demora  en  la  comprobación  del  replanteo  ocasiona
daños a este Contratista, siendo causa de resolución del contrato, de conformidad con
lo dispuesto en la clausula 35 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
rige el contrato de obras y de lo previsto en el artículo 237 letra a) del TRLCSP, en
relación  con  la  cláusula  26  del  PCAP,  solicitamos  se  incoe  el  correspondiente
expediente para la resolución del contrato de obras por demora en la comprobación del
replanteo de conformidad con los trámites previstos en el artículo 109 del Real Decreto
Ley 1098/2001, de 16 de octubre (RGLCAP) y en los demás preceptos concordantes y
se declare la resolución del contrato, con los efectos legales procedentes previstos,
entre otros en el art. 239.2 del TRLCSP, y demás costes incurridos y la devolución de
la garantía definitiva constituida. 

Por lo expuesto,

SOLICITO A V.I.:   Que tenga por presentado este escrito, lo admita, y en su virtud,
teniendo por efectuadas las anteriores manifestaciones, acuerde de conformidad con lo
solicitado,  y  en  consecuencia,  proceda a  la  incoación  y  tramitación  de  expediente
administrativo de resolución del contrato de obras denominado «APARCAMENT A LES
HOTES DE BAIX I URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL SINDICAT, FASE I, A CALDES
DE MONTBUI», expte. TC104-2015-000063 y declare la resolución de dicho contrato
de  obras  por  demora  en  la  comprobación  del  replanteo  con  los  efectos  legales
aparejados  previstos,  entre  otros,  en  el  art.  239.2  del  TRLCSP,  y  demás
compensaciones por costes incurridos así como la devolución de la garantía definitiva
constituida.»

Amb la resolució del contracte s'haurà d'iniciar de nou l'expedient de contractació del contracte
de les obres de construcció  d’un aparcament soterrat  de fins a tres plantes,  a partir  de la
coberta de l’edificació, habilitada com espai públic, al voltant de l'Església de Santa Maria de
Caldes de Montbui, atès que és necessari, dotar d’aparcaments al municipi.

5.  L'àrea  de  desenvolupament  territorial  ha  redactat  una  proposta  de  Plec  de  clàusules
administratives particulars que ha de regir la contractació de l’obra  “Aparcament a les Hortes
de Baix i urbanització de la plaça del Sindicat. Fase I”.

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

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

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

9. A l'expedient administratiu hi consta l'informe signat per la interventora.
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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. Iniciar l’expedient de contractació per procediment obert, oferta econòmicament més
avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació, del contracte de les obres de construcció d’un
aparcament soterrat de fins a tres plantes, a partir de la coberta de l’edificació, habilitada com
espai públic, al voltant de l'Església de Santa Maria de Caldes de Montbui. 

Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars per a l’adjudicació del contracte
de l’obra “Aparcament a les Hortes de Baix i urbanització de la plaça del Sindicat. Fase I”, amb
un pressupost de 2.469.473,78 euros, més 518.589,49 euros que corresponen al 21% d'IVA,
donant un pressupost per contracte de 2.988.063,27 euros.

Tercer.  Aprovar  el  document  comptable  d'autorització  de  la  despesa  per  import  de
2.988.063,27 euros,  a càrrec de l'aplicació  pressupostària  31 1510 60999 Aparcament,  del
vigent pressupost municipal.

Quart. Publicar aquest acord en el en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el perfil
del contractant, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el web municipal perquè en el termini
vint-i-sis dies, a comptar a partir del següent a la publicació d’aquest anunci, els interessats
puguin presentar les seves proposicions.

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.

13.  CONEIXEMENT  DE  COMUNICACIONS  OFICIALS  I  CONEIXEMENT  DE  DECRETS

D'ALCALDIA.

Des del número 13, de data 18 de gener de 2017, fins al número 79, de data 10 de febrer de

2017.
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14. MOCIONS D'URGÈNCIA

14.1  MOCIÓ  QUE  PRESENTA  EL  GRUP  MUNICIPAL  SOM  CALDES  AL  PLE  DE

L'AJUNTAMENT  DE  CALDES  DE  MONTBUI,  PER INCLOURE  EN LA CONTRACTACIÓ

PÚBLICA MECANISMES DE LLUITA CONTRA EL FRAU FISCAL I L’EVASIÓ D’IMPOSTOS

VIA PARADISOS FISCALS.

Es retira la moció.

14.2 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC AL PLE DE L’AJUNTAMENT

DE  CALDES  DE  MONTBUI  EN  CONSONÀNCIA AMB  LA FAPAC  PER  DEMANAR  LA

REDUCCIÓ DE RÀTIOS DE 25 A 20 ALUMNES A P3 A LES NOSTRES ESCOLES

L’alcalde llegeix literalment la moció.

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Passo la paraula al grup que proposa aquesta moció, que és el PSC, i passo la paraula a la

senyora Millán.»

Pren la paraula la senyora Millán:

«Bé doncs,  aquesta moció,  com bé han comentat,  no ve només per part  de la FAPAC, la

FAPAC això sí que és la impulsora de la campanya i per tant de la moció, però en aquest cas,

en el nostre poble, ve impulsada pels companys i les companyes, els pares i mares de Som

Escola Pública,  d'aquesta plataforma que s'ha creat  en favor de l'escola pública del  nostre

municipi. Els volem agrair que ens hagin fet aquesta proposta i ens hagin permès portar-la fins

el nostre Ple, bàsicament creiem que els motius sobren per demanar, ja que portem uns anys

parlant sobre la davallada demogràfica, si hem de tancar una línia? Si no hem de tancar una

línia? Doncs aprofitem aquesta situació en comptes de per tancar línies, per millorar la qualitat

dels  nostres infants,  per  millorar  la  qualitat  dels nostres treballadors i  treballadores que es

dediquen, que al final  podran donar una millor educació i  una millor atenció als infants del

nostre poble,  no? Els motius pedagògics són incalculables,  perquè qualsevol  mestre podrà

explicar que com menys alumnes tinguin en una escola, en una aula, doncs millor atenció els hi

podrà donar.

Clarament volem aprofitar això, no? Doncs pensant aquesta lluita que encara tenim prou viva

d'altres anys de si ens queia una línia o no queia una línia de P3, doncs volem agafar i aprofitar

i si que és veritat que es parla de portar-lo al Consell Escolar Municipal, el Consell Escolar

Municipal d'aquest mateix dimarts i un dels temes que van treure per part del professorat, per

part  de les AMPES i per part  de les direccions de les escoles bressol,  va ser precisament

70



començar a unir forces i a veure com treballar la qüestió del P3 de les línies d'infantil, perquè

com a poble tinguéssim el mandat d'impedir que cap línia caigués en cap moment. Aleshores sí

és veritat que aquest any estem assegurats, però el curs vinent per exemple que tenim 120

alumnes, la mitjana d'alumnes que tindríem per aula seria de 15, no? 

L'any que ve ja podem tornar a patir un altre cop la situació que ens puguin tancar una línia.

Aleshores  doncs  quedem que  és  una  gran  opció  i  una  gran  aposta  que  hem de  fer  per

l'educació del nostre municipi.

Simplement donar les gràcies als pares i mares que ens han fet arribar la proposta.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies,  passaré  la  paraula  a  la  resta  de  grups  per  fer  el  posicionament,  per  Esquerra

Republicana passo la paraula a la regidora Roser Guiteras.»

Pren la paraula la senyora Guiteras:

«Moltes gràcies, bona nit, Esquerra Republicana hi votarem a favor, lògicament la ràtio a 20

possiblement haurà de ser una miqueta superior, perquè pels infants que tenim a Caldes la

ràtio a 20 és l'adequada, però sabeu que Caldes és un poble receptor, i sempre tenim alumnes

que venen dels pobles del voltant, i fins i tot d'una miqueta més enllà, tenim bones escoles,

tenim bons projectes, per tant és lògic que les famílies triïn les escoles del nostre municipi. 

Per tant està bé que la ràtio a 20 bàsicament o sobretot, perquè estiguin equilibrades les aules

de  Caldes,  no  que  una  en  tingui  25  i  l'altre  es  quedi  amb 18,  sinó  perquè  estiguin  totes

equilibrades i que totes puguin tenir a la màxima qualitat possible.

Aprofito la meva intervenció per uns minuts de publicitat, el mes de març es fan les portes

obertes  a  les  escoles i  dir-los a  les famílies  que vagin  a  visitar-les perquè totes  són  molt

boniques, totes tenen molt bons projectes i totes tenen molts grans professional, per tant, val la

pena veure-les i decidir-se per qualsevol d'elles que segur que l'encerteu.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, per Som Caldes, passo la paraula a la regidora Anna Mata.»

Pren la paraula la senyora Mata:

«Hola, bon vespre de nou, bé, jo crec que la companya ha defensat molt bé aquesta moció, i

tampoc no pretenc ser repetitiva, simplement mencionar que un dels acords d'aquesta moció és

mantenir en funcionament totes les línies i tots els grups. Com la Carla molt bé ha explicat, una

de les tensions més grans que hi ha hagut aquí a Caldes en l'àmbit és el tancament de línies de

primària, que estem salvats de moment, però és un oasis en mig del desert, perquè no sabem

71



què passarà en un futur relativament curt, confiem que el posicionament de l'Ajuntament és el

que ha de ser, el que la Roser mateix acaba de mencionar, i evidentment votarem a favor, res

més a dir, gràcies.» 

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, pel PDCAT senyor Coral.» 

Pren la paraula el senyor Coral:

«Gràcies,  també  des  del  nostre  grup  donarem  suport  clar  a  aquesta  moció,  alguns  dels

arguments de fet ja s'han dit, i bé, en tot cas dir que el que toca fer és treballar per tenir els

millors recursos, les millors infraestructures, les millors aules, els millors professors, i que per

tant creiem que aquesta moció va en aquesta línia, i que és aquesta línia de treball i la voluntat

de millorar la qualitat de l'ensenyament i, per tant, hi donarem suport. Creiem que aquesta línia

de la moció també seria convenient que a través del PEC també hi constés, jo entenc que ja

s'està treballant també en aquesta línia i per tant que aquest desig, que aquesta voluntat i que

aquest consens també consti en el PEC, gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, per Units per Caldes, senyor Boluda.»

Pren la paraula el senyor Martínez Boluda:

«Gràcies  senyor  Alcalde,  nosaltres  no  ens  reiterarem,  però  evidentment  el  nostre  vot  és

absolutament a favor de la moció, gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, i per últim, pel PP senyora Romano.»

Pren la paraula la senyora Romano:

«Gràcies senyor Alcalde, bé, nosaltres tampoc ens reiterarem, entenem que l'exposició que ha

fet la senyora Carla és ben ampli i ben clara i el nostre vot serà favorable, gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, doncs passem a la votació de la moció.»
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En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat  dels presents [17 vots favorables dels

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

CALDES (1) i del PPC (1)], ACORDA aprovar la moció, essent aquesta la següent:

              

«La ràtio d’alumnes per aula és un dels indicadors dels que disposem a l’hora de mesurar la

qualitat de l’educació i és una mesura prioritària per assolir aquest objectiu. El Departament

d’Ensenyament argumenta que amb la baixada demogràfica ja no hi ha necessitat de mantenir

les  mateixes  línies  educatives  obertes  de  P3.  A la  pràctica,  utilitza  aquest  argument  per

estalviar recursos i continuar amb una política de retallades encobertes, quan el manteniment

de les línies d’educació infantil (P3) en cap cas suposa un cost addicional per a l’administració. 

Des de la  Plataforma Som Escola  Pública de Caldes de Montbui,  en consonància  amb la

FaPaC, defensem el descens de la demografia com una oportunitat per mantenir les mateixes

línies, disminuint el nombre de nens per classe, per contribuir a la millora de l’educació. 

Des de la Plataforma Som Escola Pública de Caldes entenem que la baixada de ràtio a 20

alumnes té un efecte positiu sobre el rendiment acadèmic de l'alumnat i sobre les pràctiques

pedagògiques  del  professorat.  A  més,  permet  un  ensenyament  més  individualitzat  i  una

correcta atenció a les necessitats de l'alumnat, especialment quan apareixen dificultats.

D’altra banda, garanteix una major satisfacció professional del professorat perquè pot dedicar

més temps a l'ensenyament i reduir les intervencions no acadèmiques, facilitant la possibilitat

d'implantar noves metodologies d'innovació a l'aula.

Alhora també afavoreix la implicació familiar en l'educació dels infants.

La Resolució 175/XI del Parlament de Catalunya sobre el tancament de línies d’ensenyament i

sobre les ràtios d’alumnes insta el Govern a aquests efectes i des de la Plataforma Som Escola

Pública, així com la FaPaC, li donem el nostre suport.

Des  del  convenciment  que  el  contrari  comportaria  avançar  cap  a  la  desigualtat  i  manca

d’equitat del sistema educatiu i,  en conseqüència, cap a una pèrdua de qualitat,  des de la

Plataforma Som Escola Pública de Caldes de Montbui proposem l’adopció dels següents

ACORDS
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1.- Que l’Ajuntament de Caldes de Montbui dugui a terme totes les accions necessàries perquè

el departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya:

• Mantingui en funcionament totes les línies i tots els grups.

• Adeqüi la ràtio per interès general a la demanda de Caldes de Montbui amb una 

ràtio  base de 20 alumnes a P3 (modificació del  Decret  75/2007,  del  27 de març,  pel  qual

s'estableix el procediment d'admissió d'alumnat als centres).

2.- Comunicar aquest acord al president de la Generalitat, a la consellera d’Ensenyament, al

Consell Escolar Municipal i a les escoles de Caldes de Montbui.»

14.3  MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ERC AL PLE DE L’AJUNTAMENT

DE  CALDES  DE  MONTBUI  D’ADHESIÓ  AL  PACTE  NACIONAL  PEL  REFERÈNDUM,

EXPEDIENT NÚM. 401/2017 D'ALCALDIA.

L’alcalde llegeix literalment la moció.

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Faré  jo  mateix  el  posicionament  en  nom  del  grup  que  presenta  la  moció,  de  fet  el

posicionament és molt fàcil,  perquè som demòcrates, estem a favor del Pacte Nacional pel

Referèndum, perquè som demòcrates estem a favor de resoldre qüestions polítiques a través

de  la  política  i  a  través  de  mecanismes  escrupolosament  democràtics  com  són  els

referèndums, estem a favor d'una proposta que en el Parlament de Catalunya té el suport de 83

diputats i diputades sobre 135, per tant, una majoria molt qualificada del 80% de la població

d'aquest País i que hauria de tenir el suport incondicional de qualsevol persona que cregui en

els valors i en els mecanismes de la democràcia. Aquest Ajuntament des de fa molts anys ha

manifestat  el  seu  suport  majoritari  al  procés  que  està  visquen  Catalunya  cap  a  la

independència. Aquesta revolta democràtica que viu el Poble de Catalunya a l'exercici del Dret

a Decidir. Avui fem un pas més adherint-nos a aquest manifest. Des d'ahir qualsevol persona,

entitat, partit polític, etc., ho pot fer a través de la plataforma on-line i per tant ens a semblava

interessant atès que sempre hem estat un dels ajuntaments que ha empès des del món local

aquesta reivindicació, ens ha semblat interessant ser un dels primers ajuntaments, en aquest

cas  també,  que  ens  adherim  a  través  d'aquest  manifest  i  d'aquest  pacte  als  valors  i  als

mecanismes de la democràcia.
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Passo la paraula al següent grup, per Som Caldes, senyora Redondo.»

Pren la paraula la senyora Redondo:

«Bona nit  a tothom, bé,  nosaltres estem d'acord amb tots els punts que planteja la moció,

creiem que el referèndum s'ha de fer sí o sí, i en aquest sentit animar com bé a dit l'Alcalde,

animar  a  tothom  a  que  s'inscrigui,  que  s'adhereixin  a  aquest  manifest,  que  ho  poden  fer

particularment i col·lectivament.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, pel PDCAT, senyor Coral»       

Pren la paraula el senyor Coral:

«Evidentment és l'enèsima vegada que tractem el tema del Dret a Decidir i crec que tots els

arguments estan molt clars, senzillament refermar, refermar aquest acte democràtic que seria el

poder decidir, que decidíssim els ciutadans de Catalunya el nostre propi futur polític, i per tant

l'adhesió a aquest manifest és senzillament això, una ratificació d'aquesta voluntat de poder

decidir si finalment és possible, esperem que sí, el futur del nostre País, gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, pel Partit dels Socialistes, senyor Ortega.»

Pren la paraula el senyor Ortega:

«Gràcies senyor Alcalde, bona nit. Abans de valorar la moció volia demanar disculpes pel meu

retard avui en l'assistència del Ple. I entrant a valorar la moció, atès que ha entrat per urgència,

no hem pogut fer cap esmena o aportació, però bé, és la que és i atès que el nostre grup

històricament en mocions a favor de la consulta o del referèndum, sempre hem votat a favor, en

aquest cas no és una excepció, votarem a favor.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, senyor Boluda.»

Pren la paraula el senyor Martínez Boluda:

«Moltes gràcies, a nosaltres el nostre posicionament és votar a favor perquè considerem que

és essencial el Dret a Decidir, gràcies.»
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Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, senyora Romano.»

Pren la paraula la senyora Romano:

«Gràcies senyor Alcalde, bé, com que nosaltres som demòcrates i creiem en la democràcia, el

nostre vot serà que no, gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Doncs passem a la votació.»

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

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

del PSC (2); d'UP CALDES (1) i  1 vot en contra del PPC (1)],  ACORDA aprovar la moció,

essent aquesta la següent:

«El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El passat mes

de desembre de 2016 aquesta plataforma va acordar transformar-se en el Pacte Nacional pel

Referèndum. Es va crear una comissió executiva formada per Joan Ignasi Elena, Maite Arqué,

Jaume Bosch,  Francesc  de  Dalmases,  Carme-Laura  Gil,  Itziar  González,  Francesc  Pané i

Carme Porta.

El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar el manifest, els

objectius, el full de ruta i el programa de treball del Pacte. El manifest expressa el següent:

Manifest Pacte Nacional pel Referèndum

La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té indubtables arrels

històriques,  antigues  i  profundes,  i  s’ha  manifestat  reiteradament  al  llarg  del  temps.  Avui,

Catalunya  està  integrada  en  l’Estat  espanyol,  el  qual,  per  innegables  raons  d’història,

lingüístiques i culturals, és plurinacional, a desgrat que les seves estructures polítiques no el

reconeguin així.

El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident davant del

món. Fins al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda, que avui recull la voluntat d’una

gran majoria de la seva població.
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Entre  els  drets  essencials  i  inalienables de les societats  democràtiques,  es reconeix  el  de

decidir  el  seu futur  polític.  I  és  aquest  dret  el  que  sustenta  la  demanda d’una  majoria  de

ciutadanes i ciutadans de Catalunya, que volen materialitzar-lo mitjançant un referèndum.

Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans mitjançant un

referèndum  és  majoritària  i  transversal;  i  congruent  amb  la  determinació  cívica,  pacífica  i

democràtica que han expressat les multitudinàries mobilitzacions de la societat organitzada a

favor del seu dret a decidir.

Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret constitucional,

permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb l’Estat.

Si  aquesta  possibilitat  no  s’ha  obert  fins  ara  ha  estat  per  manca de voluntat  política  dels

Governs d’Espanya. El dret, atès que és susceptible d’interpretacions diverses, ha de ser entès

com un instrument per trobar solucions democràtiques als problemes polítics i no per crear-ne

de nous o per agreujar els existents.

Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest MANIFEST entenem el

referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que permet el debat polític

plural, la recerca de consensos i l’adopció final d’acords eficaços.

Per tot això :

Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats polítiques i els

apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions i les garanties justes i

necessàries per a la celebració d’un Referèndum reconegut per la comunitat internacional, el

resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i efectiu.

Reconeixem  el  Parlament  de  Catalunya  com  la  institució  democràtica  on  es  manifesta  la

voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i acords que hi sorgeixin

per a l’articulació d’aquest Referèndum.

Manifestem  la  convicció  que  el  referèndum  és  una  eina  inclusiva,  que  permetrà  la  lliure

expressió  dels  diversos  posicionaments  que  els  ciutadans  i  ciutadanes  de  Catalunya  han

expressat respecte a la relació política de Catalunya amb l’Estat espanyol.
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Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes polítics. I ho

fem  apel·lant  al  mecanisme  fonamental  de  què  disposen  les  societats  modernes:  el

coneixement i la validació de la voluntat majoritària del poble que s’expressa amb el vot.

Aquest  referèndum ha  de  propiciar  que  tothom se  senti  cridat  a  participar-hi.  Per  això  és

necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i  en igualtat de condicions entre les

legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya.

Aquest Ajuntament ja va manifestar, per acord del seu plenari de data 25 de juliol de 2013, llur

adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i als objectius que perseguia el mateix.

En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la voluntat de manifestar

l’adhesió a la celebració d’un referèndum on el poble de Catalunya decideixi llur futur, aquest

Ajuntament  vol  ratificar  el  seu  compromís  amb  la  ciutadania  de  Catalunya  i  als  valors

expressats en el manifest del Pacte Nacional pel Referèndum 

Per tot això, el grups municipal d’ERC de l’Ajuntament de Caldes de Montbui proposa al Ple

Municipal els següents:

ACORDS

1. Manifestar l’adhesió al PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.

2. Subscriure el contingut del Manifest PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.

3.  Promoure  al  municipi  que  entitats,  associacions  i  agents  econòmics  es  sumin  al  Pacte

Nacional per Referèndum i subscriguin el seu Manifest.

4. Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de

Catalunya, al Pacte Nacional pel Referèndum, a l’Associació de Municipis per la Independència

(AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM).»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«De fet m'havia saltat un punt abans que és el punt 11 «Coneixement de comunicacions oficials

i Decrets d'Alcaldia» cal fer algun aclariment sobre això? No? Molt bé doncs tornem al punt

13.»
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13. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Molt bé, doncs fem-ho també de menys a més representació, senyora Romano.»

Pren la paraula la senyora Romano:

«Bé, primer volíem preguntar-li al senyor Mauri, que en el terreny que hi ha al costat del nou

institut de Caldes, hi ha un acopi de material allà, una pila, davant d'uns bancs, si es pretén

retirar? O és que s'ha d'utilitzar  per alguna cosa? Era saber a veure què passa amb allò,

perquè està al costat de l'institut i hi ha allà un acopi, una pila de, sí, sí, sí, però ja fa molt de

temps que està allà i m'ho van dir l'altre dia i ho vaig anar a mirar.

I  després  volíem preguntar-li  al  govern  municipal,  quins criteris  té  el  govern  municipal  per

decidir que uns projectes urbanístics com la plaça de la Font del Lleó, la millora del rec de les

Hortes de Baix o el complex lúdic termal de Can Rius, gaudeixin de participació ciutadana i

d'altres com el pàrquing Les Hortes aquesta participació popular sigui inexistent? Gràcies.»

Pren la paraula el senyor Martínez:

«Jo  faré  un  parell  de  preguntes  que  m'ha  passat  el  grup  de  Defensa  de  les  Hortes  que

considero que les faig meves i que per tant, no faig en aquest sentit solament de portaveu, sinó

que les faig meves.

El passat  22 de desembre diversos grups de l'oposició varem lliurar  i  publicar  un manifest

referent al tema de les Hortes que no hem rebut resposta, és saber si tindrem alguna resposta,

o no? 

I després, el senyor Mauri, és veritat que el Ple de desembre va dir que hi hauria un quart hotel,

quin hotel és aquest quart hotel? Jo diria que és el de dalt d'El Farell, no ho sé, no sé sap,

tothom pregunta quin és el quart hotel d'aquí Caldes? Gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Molt bé, ja no sé a qui li tocava, qui havia demanat? Carla endavant.»

Pren la paraula la senyora Millán:

«Nosaltres volíem fer dues preguntes, bé una pregunta i un prec. La pregunta també ve de part

de la plataforma de Salvem les Hortes, i era que si s'havia fet algun estudi en el que es calculés

el cost estimat de fer el pàrquing en altres emplaçaments que no fos en aquella zona? I l'altre

és un prec que ens han fet arribar els pares, mares i professorat de l'escola Montbui.  Avui

estem molt educatius com podeu veure, i  és, demanaven si us plau si  es podia millorar la
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qüestió de la il·luminació del pàrquing del Montbui? Ja què en aquestes dates, vulguis o no, és

bastant fosc, ja no és només un tema d'il·luminació, sinó també de la seguretat que et pot

donar a tu, doncs estar en un aparcament en un lloc una mica allunyat sense llum.

Ja que vam aconseguir i ens vareu fer cas d'endreçar les places, doncs si ara li poseu uns

fanals, ja estarem encantats i els usuaris encara més.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Si,  hi ha dues preguntes per qüestions d'espais públics,  el  tema dels bancs i  el  tema del

pàrquing del Montbui, passo la paraula i el micròfon al regidor Jaume Mauri.»

Pren la paraula el senyor Mauri:

«El tema dels bancs has dit? A val, ho farem veure, jo no n'era coneixedor, vull dir, no he portat

l'obra de l'institut, tampoc sé res de l'acopi, vull dir, demà al matí veurem què ha passat amb

això.

El quart hotel jo l'insto a que el trobi senyor Boluda, quan l'obrin, jo no ho sé, vull dir, sé una

cosa, és una cosa que no és oficial,  a mi se'm va escapar i  veig que li  fa gràcia i  ho va

continuant, si vol podem acabar la legislatura parlant del quart hotel i fer-ho, però bé, quan sigui

oficial doncs ja se sabrà, però jo entenc que res més.

I  sobre  el  pàrquing  del  Montbui,  ho  farem,  d'acord?  Però  no  li  puc  donar  termini  perquè

necessitem partides i a veure si puc arrossegar algun import de romanent, si el senyor Marañés

em deixa i farem una instal·lació amb bàculs, com projectors, com hem fet en altres pàrquings,

cap problema, d'acord?»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Per les altres preguntes, passo la paraula al regidor Vicenç Personat.»

Pren la paraula el senyor Personat:

«Bé, quan a la resposta de les preguntes que li han fet Defensem les Hortes, també ens poden

preguntar a nosaltres directament, no ens mengem a les criatures aquí, eh? Però bé, vull dir,

ens poden preguntar directament i ens estalviarem totes aquestes interlocucions, de fet, està

bé, el manifest que vau presentar el 22 del 12, evidentment que tindreu resposta, totes les

instàncies  tenen  resposta,  el  que  jo  no,  m'agradaria  fer  un petit  incís,  no?  Que diuen  els

metges, o un mal diagnòstic, un diagnòstic equivocat, un remei equivocat.

Evidentment, tots saben que el pàrquing és construeix en un sòl urbà, vostès parteixen de que

el sòl és hortes i és, no és urbà, és un sòl no urbanitzable i que està protegit, més lluny de tot

això, la qualificació és zona verda i zona de vial i aquesta zona de sòl urbà no és d'ara, aquesta
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zona de sòl urbà, el pont del 2003 ja hi era, ja hi era un pla d'actuació des del safareig de Santa

Esperança fins el carrer Santa Teresa i el tros del raval Canyelles, el tros que dóna a les hortes,

doncs  aquell  tros  era  zona  verda.  I  el  2009,  el  2009  els  partits  polítics,  menys  Esquerra

Republicana que va votar en contra, l'únic que va votar en contra va ser Esquerra Republicana,

van convertir aquest tros de zona verda, el 2009, en un vial de 10 metres i l'altre part de zona

verda. Per tant, i és sòl urbà, per tant, miri, no ho sé, però es tindria de posar i mirar que no

diguin que això es fa en sòl no urbanitzable i que està protegit. No té cap tipus de protecció

especial, és sòl urbanitzable, i el sòl urbanitzable a Caldes de Montbui, tot el sòl urbanitzable

està protegit, tot, i l'únic protegit que és una protecció més específica és el F3, hi ha F1, F2, F3

i F4 que són urbanitzables, l'única protecció agrícola que és, és el F3 que és el Pinatar i la part

del Cementiri cap a la carretera de Granollers i cap a Sant Feliu, és l'únic que és protegible

agrícola,  els  demés tenen tots  el  mateix sistema de protecció,  per tant,  no diem que està

protegit especialment i tot plegat, i que és zona d'hortes, que no ho és, és un sòl urbà i no d'ara,

de fa molt temps i no per nosaltres, per altres.

Quan a la resposta, a mi em temeria molt que el que demanen vostès que fem una enquesta, o

un referèndum, o una consulta, el que sigui, la pregunta crec recordar i si no m'equivoco, m'ho

dieu, és a dir, vostès creuen que s'ha de construir un pàrquing si és necessari en una zona de

les hortes? Deu ens guard que sortís que no, eh? Que sortís que no, o que sortís que sí, vaja,

perquè el zona les hortes no l'estem fent, si sortís que sí, si sortís que sí, tindríem que anul·lar

aquest pàrquing i tirar-lo més endavant fins ocupar zona de les hortes, per tant, si vostès lluiten

perquè no es faci en zona de les hortes, nosaltres també, no cal que fem cap referèndum, tots

dos pensem igual, no s'ha de fer a la zona de les hortes, no ho fem a la zona de les hortes, ho

fem en sòl urbà i si fem aquest referèndum i sortís que si, tindríem que anul·lar tot el que estem

fent, tornar a fer una altra licitació i posar el pàrquing més en dintre cap a les hortes, per tant,

per favor, diem les coses pel seu nom, no diem les coses que ens a semblen, que vulguem

donar, perquè surten escrits, surten coses, i com sempre dic igual, la informació no es va a

buscar a la font, i si es va a buscar a la font, si es va a buscar a la font, la font que la busquen

està equivocada. I diguin quina font és, per no anar-hi jo. I estem farts de dir-ho, veniu a buscar

la informació amb nosaltres, que us donarem la informació. I som transparents, i direm tota la

informació, la que hi hagi i la que fa falta, i no diguin que no, que això no és cert, perquè no he

vist a ningú de vostès vindre a preguntar-nos res.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Pel que fa a la pregunta de la senyora Romano sobre els criteris de quan un projecte de

l'equip de govern creiem que ha d'entrar en un procés de participació ciutadana o no? No

existeixen criteris generals, valorem cas per cas.
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Hi ha alguna altra pregunta? O intervenció? No? Doncs acabem el Ple aquí.»        

L’alcalde aixeca la sessió a les 21 hores i 20 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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