
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió

Núm.:  12 / 2017

Caràcter: Ordinari 

Data: 30 d'octubre de 2017

Horari: 20’04 hores 

Lloc: Sala de Plens

Assistents

Isidre Pineda i Moncusí, Alcalde actal. (Decret 572/2017)

Núria Carné i Navarro, regidora

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 

David Moncho Albero, regidor

Francesc Coral Prades, regidor 

Maria Dalmau Xalabarder, regidora 

Maria Àngels Pou Garcia, regidora 

Montserrat Romano Bosch, regidora 

No Assistents

Jordi Solé i Ferrando, alcalde

Francisco Javier Ortega Guillén, regidor

Carla Millán Peñaranda, regidora 
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Secretari

Maria Remei Sala Leal, secretària gral.

Interventora

Gemma Riera Termes, interventora

L’alcalde accidental obre la sessió i pren la paraula:

«Molt bon vespre. Benvinguts i benvingudes a aquesta sessió ordinària prevista per dijous de la

setmana passada i que avui reprenem en dilluns. 

En primer lloc excusar la presència de l'alcalde que avui no ens pot acompanyar. De manera 

accidental presidiré aquest Ple municipal. També vull excusar la presència dels regidors del 

PSC que per diferents motius tampoc poden ser-hi. 

Proposo començar fent un minut de silenci en memòria de Frederic Catafau que va ser regidor 

de l'Ajuntament en el mandat de 1983-1987.»

0. Incorporar d’urgència un punt i dues mocions dins de l’ordre del dia.

0.1 L’alcalde accidental proposa que es voti la urgència d’un punt per incorporar-lo a l’ordre del 

dia d’aquesta sessió, essent aquest el següent:

- Aprovar la modificació de diferents acords aprovats al Ple de l’Ajuntament de data 

25.06.2015 amb motiu de la presa de possessió del regidor David Moncho Albero i la 

regidora Maria Àngels Pou Garcia, dels Grups municipals de Som Caldes i d’Units per 

Caldes respectivament, d’organització del cartipàs municipal 2015-2019, expedients 

números 512/2015, 524/2015, 525/2015, 532/2015, 533/2015, 549/2015, 574/2015 i 577/2015.

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [12 vots favorables dels 

membres dels grups municipals d’ERC (8); SOM CALDES (1); CiU (2) i del PPC (1)], ACORDA 

incorporar el punt a l’ordre del dia de la sessió.

0.2 L’alcalde accidental proposa que es voti la urgència d’una moció per incorporar-la a l’ordre 

del dia d’aquesta sessió, essent aquesta la següent:

- Moció que presenta el grup municipal d'ERC al Ple de l'ajuntament de Caldes de 

Montbui de suport a l'escola catalana.
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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 (8); SOM CALDES (1); CiU (2) i 1 vot en contra del 

PPC (1)], ACORDA incorporar la moció a l’ordre del dia de la sessió.

0.3 L’alcalde accidental proposa que es voti la urgència d’una moció per incorporar-la a l’ordre 

del dia d’aquesta sessió, essent aquesta la següent:

- Moció que presenten els grups municipals d'ERC, de SOM Caldes i de CiU, al Ple de 

l'ajuntament de Caldes de Montbui per aturar la suspensió de l'autonomia de Catalunya.

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

dels membres dels grups municipals d’ERC (8); SOM CALDES (1); CiU (2) i 1 vot en contra del 

PPC (1)], ACORDA incorporar la moció a l’ordre del dia de la sessió.

Ordre del dia

1. Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària anterior de data 28 de setembre 

de 2017.

2. Presa de Possessió del senyor David Moncho Albero com a regidor del Grup Municipal de 

SOM CALDES - CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU (SC-CUP-PA), expedient

núm. 6041/2017 de secretaria.

3. Presa de Possessió de la senyora Maria Àngels Pou Garcia com a regidora del Grup 

Municipal d’UNITS PER CALDES (UPCaldes), expedient núm. 6042/2017 de secretaria.

4. Aprovar l'adhesió a la Taula per al Desenvolupament Econòmic i l'Ocupació del Vallès 

Oriental – El Vallès Oriental Avança, expedient núm. 494/2017 de Foment Econòmic.

5.  Aprovar la modificació de crèdits núm. 36/2017, mitjançant transferència de crèdits, 

expedient núm. 5914/2017 de l’Àrea Econòmica.

6. Aprovar la modificació de crèdits núm.  37/2017, mitjançant crèdits extraordinaris, expedient 

núm. 5918/2017 de l’Àrea Econòmica.

7. Aprovar la modificació de crèdits núm. 38/2017, mitjançant suplement de crèdits, expedient 

núm. 5924/2017 de l’Àrea Econòmica.
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8. Aprovar la modificació de crèdits núm. 39/2017, mitjançant transferència de crèdits, 

expedient núm. 6007/2017 de l’Àrea Econòmica.

9. Aprovar el conveni de col·laboració  entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Caldes 

de Montbui pel desenvolupament d'un projecte d'Instal·lació d'una caldera de biomassa en el 

municipi, en el marc de la subvenció atorgada a la Diputació de Barcelona pel programa 

operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020,  expedient número TB401-2016-0000006 

(2853/2016) de Serveis Territorials.

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

11. Mocions d'urgència

12. Precs, preguntes i interpel·lacions

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

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

ANTERIOR DE DATA 28 DE SETEMBRE DE 2017.

No hi ha intervencions.

El Ple, per unanimitat dels presents [12 vots favorables dels membres dels grups municipals 

d’ERC (8); SOM CALDES (1); CiU (2) i del PPC (1)], aprova l’esborrany de l’acta de la sessió 

anterior del dia 28 de setembre de 2017.

2. PRESA DE POSSESSIÓ DEL SENYOR DAVID MONCHO ALBERO COM A REGIDOR DEL

GRUP MUNICIPAL DE SOM CALDES - CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU

(SC-CUP-PA), EXPEDIENT NÚM. 6041/2017 DE SECRETARIA.

Primerament s’explica la proposició que se sotmet al Ple, atès el que s’estableix a l’article 48.3 

del ROM. 

Pren la paraula la senyora Secretària.

La  Junta  Electoral  Central  ha  tramès  la  credencial  de  regidor  per  la  llista  de  candidats

presentada pel Partit de SOM CALDES-CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU
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(SC-CUP-PA) a les darreres eleccions a favor del senyor David Moncho Albero en substitució

per renúncia de la senyora Anna Mata Domènech, en conseqüència, d’acord amb el que preveu

la Legislació vigent procedeix, observades les formalitats que preveu la normativa electoral, que

prengui possessió del seu càrrec, raó per la qual, d’acord amb el que disposa l’article 108.8 de

la Llei Orgànica de Règim Electoral General, se li formula la pregunta següent:

“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les funcions del

càrrec  de  regidora  de  l’Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui  amb  lleialtat  al  Rei  i  al

President de la Generalitat de Catalunya i respectar i fer respectar la Constitució com a

norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”

Pren la paraula el senyor Moncho:

“Per imperatiu legal, sí prometo“

El senyor Alcalde accidental li fa entrega de la insígnia municipal.

3. PRESA DE POSSESSIÓ DE LA SENYORA MARIA ÀNGELS POU GARCIA COM A 

REGIDORA DEL GRUP MUNICIPAL D’UNITS PER CALDES (UPCALDES), EXPEDIENT 

NÚM. 6042/2017 DE SECRETARIA.

Primerament s’explica la proposició que se sotmet al Ple, atès el que s’estableix a l’article 48.3 

del ROM. 

Pren la paraula la senyora Secretària.

La  Junta  Electoral  Central  ha  tramès  la  credencial  de  regidor  per  la  llista  de  candidats

presentada pel Partit d’UNITS PER CALDES (UPCALDES) a les darreres eleccions a favor de

la senyora Maria Àngels Pou Garcia en substitució per renúncia del senyor Francisco Martinez

Boluda,  en  conseqüència,  d’acord  amb  el  que  preveu  la  Legislació  vigent  procedeix,

observades les formalitats que preveu la normativa electoral, que prengui possessió del seu

càrrec, raó per la qual, d’acord amb el que disposa l’article 108.8 de la Llei Orgànica de Règim

Electoral General, se li formula la pregunta següent:

“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les funcions del

càrrec  de  regidora  de  l’Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui  amb  lleialtat  al  Rei  i  al
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President de la Generalitat de Catalunya i respectar i fer respectar la Constitució com a

norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”

Pren la paraula la senyora Maria Àngels Pou:

“Per imperatiu legal, ho prometo“

El senyor Alcalde accidental li fa entrega de la insígnia municipal.

Pren la paraula el senyor Alcalde accidental:

«Vull desitjat als nous regidors molts encerts, ens posem a la seva disposició el govern 

municipal i els hi donem la benvinguda.»

4. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE DIFERENTS ACORDS APROVATS AL PLE DE 

L’AJUNTAMENT DE DATA 25.06.2015 AMB MOTIU DE LA PRESA DE POSSESSIÓ DEL 

REGIDOR DAVID MONCHO ALBERO I LA REGIDORA MARIA ÀNGELS POU GARCIA, 

DELS GRUPS MUNICIPALS DE SOM CALDES I D’UNITS PER CALDES 

RESPECTIVAMENT, D’ORGANITZACIÓ DEL CARTIPÀS MUNICIPAL 2015-2019, 

EXPEDIENTS NÚMEROS 512/2015, 524/2015, 525/2015, 532/2015, 533/2015, 549/2015, 

574/2015 I 577/2015.

Primerament s’explica la proposició que se sotmet al Ple, atès el que s’estableix a l’article 48.3 

del ROM. 

Pren la paraula el senyor Alcalde accidental:

«Els nous regidors volen prendre la paraula? Sí?»

Pren la paraula el senyor Moncho:

«Vull agrair-vos la vostra felicitació, especialment els meus companys i a la meva família que 

han vingut a veure'm. Gràcies.»

Pren la paraula la senyora Pou:

«Senyor alcalde, senyors regidors, companys de llista, amics, familiars, membres de la premsa 

i persones que hi ha al públic.  

Avui amb molta humilitat davant de la tasca que m’ha estat encomanada i que afrontaré amb

molta energia,  il·lusió, així com agraïda i privilegiada per la confiança que m’ha estat atorgada.
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Personalment  tinc  una  doble  il·lusió́:  l’honor  de  prendre  possessió  del  meu càrrec  com a

regidora a l’Ajuntament de Caldes de Montbui i la il·lusió de tornar-ho a repetir.

Avui em sento, novament, una persona privilegiada, per poder representar a totes les persones

que han confiat en el nostre projecte i que tinc l’honor ara de representar. A la gent que formen

part del mateix i  a l’executiva d’Up caldes que sempre ens han donat el seu total  i  màxim

suport. Sens dubte no puc obviar, tot i que avui malauradament no pot assistir per qüestions

professionals,  nomenar  al  meu company  Francesc  Martínez  Boluda  i  en  nom del  tots  els

membres es vol  expressar i  manifestar  públicament  l’agraïment  a  la  tasca exercida durant

aquest període com a regidor. Per tots nosaltres ha estat un suport valuós en aquests dos anys

en els quals ha realitzat una notable labor al capdavant de l’oposició. Li desitgem el millor en

els seus projectes personals i professionals.

Per  damunt  de  tot  som  persones  honestes,  compromeses  i  de  principis  i  hem  acceptat

l’encàrrec de tots aquells que ens han donat el seu suport.

Cal recordar que nosaltres, que partíem de cero, el fet d’obtenir un regidor va suposar tot un

èxit. El resultat sens dubte té mèrit; va ser un mèrit. Té mèrit per una candidatura que només

amb un mes i mig de marge de maniobra va haver de preparar i presentar-se a unes eleccions.

Mèrit que només es pot entendre pel fet que vam ser capaços de recollir els neguits, els anhels

i les peticions de molts ciutadans de Caldes i donar-los forma de partit per representar-los a les

institucions.

Sempre ho he comentat amb els companys: una part important de poder assumir el càrrec de

regidora és, sens dubte, la meva experiència de l’anterior legislatura 2011 al 2015. Ara em torno

a sentir orgullosa de poder posar-me al servei del tots els calderins i calderines. Aquest cop, al

capdavant i en nom d’UPCaldes, partit jove, però que va saber escoltar el que la gent volia i ara

ho transmet al Ple. 

Els  eixos  d’una  bona  política  haurien  de  centrar-se  en  la  participació,  la  transparència  i

sinceritat, claus en la nova manera de treballar. Els grups que no estan al govern, haurien de

tenir la mà estesa per opinar i participar en les decisions de Govern. Acceptant ser regidors i

regidores crítiques, exigents, constructius i amb lleialtat a Caldes de Montbui i a les persones

que els han escollit.

Fer  de Caldes un poble  millor  és l’objectiu.  Un poble  unit  i  cohesionat.  Ser  de Caldes de

Montbui  és  un  orgull.  Els  nostre  projecte  amb el  qual  ens  sentim  plenament  identificats  i

compromesos és el projecte d’UPCaldes. Un projecte d’abast Municipalista, que va molt més

enllà del terme municipal de Caldes i de les persones que hi residim. És un projecte que en

temps difícils com els que ens toca viure s’ha de convertir en un referent de responsabilitat, de
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civisme, d’equitat, de sostenibilitat, de dinamisme, d’austeritat, d’emprenedoria, de formació i de

compromís; De compromís amb Catalunya i amb tots els catalans.

Per això, en aquests moments, cal deixar de banda rancúnies i qüestions partidistes per anar

tots  a  una.  Davant  d’una  agressió  contra  els  més  elementals  drets  fonamentals  de  les

persones, per part d’un estat que es nega, sistemàticament, a parlar, em poso a disposició del

Govern municipal,  estenent  la  mà per  treballar  plegats i  posar  en comú tot  allò que pugui

afavorir a tots els Calderins, en particular, a tots els catalans. 

Ara és moment de refer ponts, d’acostar mans i espatlles, per retornar al diàleg, per acostar-

nos tots plegats. És moment de deixar els interessos partidistes de banda i pensar en el que

realment és necessari. Fa dies que la gent ens ho reclama. Fa dies que d’una manera o altra, ja

sigui per les xarxes socials, manifestant-se o be penjant pancartes, ens ho està reclamant a

nosaltres: se’ns exigeix un canvi i una unitat dins la diversitat ideològica i les diferents visions

territorials.

De ben segur que seguirem patint entrebancs i ens equivocarem. Hi haurà decisions que no

estarem d’acord amb la visió del Grup de Govern o amb la visió que pot tenir dels diferents

assumptes. Ja sabem i en som conscients que l’Ajuntament no pot donar solució a tots els

problemes. però també estic convençuda que a Caldes no perdrem l’esperança que podrem

fer-ho tal i com ho hem fet sempre, amb treball,  amb esforç, amb fe, amb dedicació i amb

confiança. Però, per sobre de tot, amb diàleg. 

Per això avui us faig una crida a la responsabilitat, a treballar en comú i a l'esforç col·lectiu de

tots plegats. Una crida perquè cadascú de nosaltres doni un cop de ma. Perquè treballem

conjuntament  i  no confrontadament.  Que puguem aportar  idees  i  contrastar  opcions i  així,

tinguem cura dels interessos de la gent per sobre de les majories partidistes.

La societat ens exigeix als qui estem a la política un exercici de generositat que ens porti per

damunt de tot, a vetllar per la nostra gent i per la nostra vila de Caldes.  

Sempre les discrepàncies, el contrastar les opinions i les diferents opcions, han de ser i són

oportunitats  d’acord!  Espero  que  així  ho  entengui  també  el  Senyor   Alcalde  i  la  resta  de

membres del Consistori.

Tanmateix, no vull acabar sense agrair als meus companys d’UP Caldes tot el suport donat i  

finalment agrair a tota la resta de companys del consistori la rebuda que m’heu fet. Moltes 

gràcies.”

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [14 vots favorables dels 

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

PPC (1)],             
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         ACORDA:   

Identificació de l’expedient 

Expedients de Serveis Generals, d’organització del cartipàs municipal 2015-2019, relatius a la

modificació de diferents acords aprovats al Ple de l’Ajuntament de data 25.06.2015 amb

motiu de la presa de possessió del regidor David Moncho Albero i la regidora Maria Àngels

Pou Garcia dels Grups municipals de Som Caldes i d’Units per Caldes, respectivament.

Expedient número G1215-2015-000003 – 512/2015. Grups municipals i Portaveus.

Expedient número G1215-2015-000004 – 524/2015. Junta de Portaveus.

Expedient número G1215-2015-000005 – 525/2015. Comissió Informativa de les matèries

 de Ple i de la Junta de Govern Local quan actuï per delegació del Ple.

Expedient número G1215-2015-000006 – 532/2015. Comissió Especial de Comptes.

Expedient número G1215-2015-000007 – 533/2015. Comissions Informatives del ple en

 funcions de Junta General de la societat GMS, SA i CALDES HABITATGE, SL.

Expedient número G1215-2015-000011 – 549/2015. Comitè d'avaluació i seguiment del

projecte i de les actuacions pertinents objecte de subvenció, en relació amb el pla

d'intervenció integral dins el marc de la Llei de Barris.

Expedient número G1215-2015-000020 – 574/2015. Representants municipals als consells

escolars i al Consell Escolar Municipal. 

Expedient número G1215-2015-000021 – 577/2015. Comissions: Comissió de Nomenclàtor

de carrers, espais i equipaments públics.

Antecedents

1. El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del passat 25 de juny de 2015, va aprovar diversos

acords relatius a l’organització del cartipàs municipal 2015-2019, corresponents als expedients

números: 512/2015.  Grups Municipals i Portaveus.; 524/2015. Junta de Portaveus.;  525/2015.

Comissió Informativa de les matèries de Ple i  de la Junta de Govern Local quan actuï per

delegació  del  Ple.;  532/2015.  Comissió  Especial  de  Comptes.;  533/2015. Comissions

Informatives  del  ple  en  funcions  de  Junta  General  de  la  societat  GMS,  SA  i  CALDES

HABITATGE, SL.; 549/2015. Comitè d'avaluació i seguiment del projecte i de les actuacions

pertinents objecte de subvenció, en relació amb el pla d'intervenció integral dins el marc de la

Llei de Barris.; 574/2015.  Representants municipals als consells escolars i al Consell Escolar

Municipal.; i 577/2015. Comissions: Comissió de Nomenclàtor de carrers, espais i equipaments

públics.
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2. En data 28 de setembre d’enguany, el Ple de l’Ajuntament ha acordat restar assabentats i

acceptar la renúncia voluntària al càrrec de la regidora i del regidor de l’Ajuntament de Caldes

de Montbui presentades per la senyora Anna Mata Domènech i el senyor Francisco Martínez

Boluda, mitjançant els escrits de dates 4 i 20 de setembre de 2017, respectivament, així com la

seva renúncia als càrrecs que ostenten per la seva condició de regidora i de regidor. I, en el cas

del sr. Martínez, a més més, per haver estat designat portaveu del seu grup municipal d’Units

per Caldes.

3. Posteriorment, la Junta Electoral Central ha emès en data 18 d’octubre de 2017 la credencial

de regidor de l’Ajuntament de Caldes de Montbui,  en substitució de la senyora Anna Mata

Domènech,  a  favor  del  senyor  David  Moncho  Albero;  i la credencial  de  regidora  de

l’Ajuntament de Caldes de Montbui,  en substitució del senyor Francisco Martínez Boluda, a

favor de la senyora Maria Àngels Pou Garcia.

4. Ambdues credencials han tingut entrada al registre general d’aquest Ajuntament en data 20

d’octubre de 2017 i amb el Codi E/12383/2017.

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

Fonaments de dret

- Article 20 i següents  de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

- Articles 48 i concordants del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text

refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

- Articles 50 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós

de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

- Article 60 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós

de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

- Articles 23 i següents del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats

locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
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-  Articles 123 i  següents del  Reglament  d’organització,  funcionament  I  règim jurídic  de les

entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.

- Articles 6, 13, 15 i següents del Reglament orgànic municipal.

- Article 26 i següents del Reglament orgànic municipal.

-  Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris,  àrees urbanes I viles que requereixin una

atenció especial i Decret 369/2004, de 7 de setembre, de la normativa que la desenvolupa.

- Llei 10/2009, de 10 de juliol d’educació I altra normativa concordant.

-  Articles  27  a  30  del  Reglament  de  participació  ciutadana  de  l’Ajuntament  de  Caldes  de

Montbui.

-  Article  30 del  Decret  244/2007,  de 6  de novembre,  pel  qual  es regula  la  constitució  I  la

demarcació  territorial  dels  municipis,  de  les  entitats  municipals  descentralitzades  I  de  les

mancomunitat de Catalunya.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Nomenar el regidor senyor David Moncho Albero com a membre integrant del  Grup

municipal de  Som Caldes  (SC),  i Portaveu  suplent d’aquest  grup, en  substitució  de  la

senyora Anna Mata Domènech; i nomenar la regidora senyora Maria Àngels Pou Garcia com

a membre integrant del Grup municipal d’Units per Caldes (UPCaldes), i Portaveu d’aquest

grup, en substitució del senyor Francisco Martínez Boluda.

Segon  Aprovar  la  modificació  del  nomenament  dels  Portaveus  que  integren  la  Junta  de

Portaveus, pel que fa al  portaveu  suplent de Som Caldes i al  portaveu titular d’Units per

Caldes, essent des de la data d’avui, els següents:

a) On diu:

- Pel Grup municipal de Som Caldes (SC): 

 Titular senyora Alexandra Redondo Ibáñez

 Suplent senyora Anna Mata Domènech
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a) Ha de dir:

- Pel Grup municipal de Som Caldes (SC): 

 Titular senyora Alexandra Redondo Ibáñez

 Suplent senyor David Moncho Albero

b) On diu:

- Pel Grup municipal d’Units per Caldes (UPCaldes): 

 Únic: senyor Francisco Martínez Boluda.

b) Ha de dir:

- Pel Grup municipal d’Units per Caldes (UPCaldes): 

 Únic: senyora Maria Àngels Pou Garcia

Tercer. Aprovar la modificació dels membres integrants de la  Comissió Informativa de les

matèries de Ple,  pel  que fa als  vocals representants titulars  i  suplents de Som Caldes i

d’Units per Caldes, essent des de la data d’avui, els següents:

a) On diu:

- Representants de Som Caldes (SC):

- Titular/suplent: Alexandra Redondo Ibáñez/Anna Mata Domènech

a) Ha de dir:

- Representants de Som Caldes (SC):

- Titular/suplent: Alexandra Redondo Ibáñez/David Moncho Albero

b) On diu:

- Representant del Partit Units per Caldes (UPCaldes):

-  Únic: Francisco Martínez Boluda

b) Ha de dir:

- Representant del Partit Units per Caldes (UPCaldes):

-  Únic: Maria Àngels Pou Garcia

Quart. Aprovar la modificació dels membres integrants de la Comissió Especial de Comptes,

pel que fa als  vocals representants titulars i suplents de Som Caldes i d’Units per Caldes,

essent des de la data d’avui, els següents:

12



a) On diu:

- Representants de Som Caldes (SC):

- Titular/suplent: Alexandra Redondo Ibáñez/Anna Mata Domènech

a) Ha de dir:

- Representants de Som Caldes (SC):

- Titular/suplent: Alexandra Redondo Ibáñez/David Moncho Albero

b) On diu:

- Representant del Partit Units per Caldes (UPCaldes):

-  Únic: Francisco Martínez Boluda

b) Ha de dir:

- Representant del Partit Units per Caldes (UPCaldes):

-  Únic: Maria Àngels Pou Garcia

Cinquè.  Aprovar  la  modificació  dels  vocals  representants  de les  Comissions Informatives

prèvies  al  ple  en  funcions  de  Junta  General  de  la  societat  GESTIÓ  MUNICIPAL DE

SERVEIS, SA i de la societat CALDES HABITATGE, SL, pel que fa als vocals representants

titulars  i  suplents  de  Som Caldes  i  d’Units  per  Caldes,  essent  des  de  la  data  d’avui,  els

següents:

a) On diu:

- Representants de Som Caldes (SC):

- Titular/suplent: Alexandra Redondo Ibáñez/Anna Mata Domènech

a) Ha de dir:

- Representants de Som Caldes (SC):

- Titular/suplent: Alexandra Redondo Ibáñez/David Moncho Albero

b) On diu:

- Representant del Partit Units per Caldes (UPCaldes):

-  Únic: Francisco Martínez Boluda

b) Ha de dir:

- Representant del Partit Units per Caldes (UPCaldes):

-  Únic: Maria Àngels Pou Garcia
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Sisè. Aprovar la modificació dels membres integrants del CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL i

designar representants municipals de l’Ajuntament, pel que fa als vocals representants titulars

i suplents de Som Caldes i d’Units per Caldes, essent des de la data d’avui, els següents:

- On diu:

Vocals:

(...)

Titular/suplent: Anna Mata Domènech/Alexandra Redondo Ibáñez (SC)

(...)

Únic: Francisco Martínez Boluda (UPCaldes)  

- Ha de dir:

Vocals: 

(...)

Titular/suplent: David Moncho Albero/Alexandra Redondo Ibáñez (SC)

(...)

Únic: Maria Àngels Pou Garcia (UPCaldes)  

Setè.  Aprovar  la  modificació  dels  membres  integrants  del  COMITÈ  D’AVALUACIÓ  I

SEGUIMENT del projecte i de les actuacions pertinents objecte de subvenció, en relació amb el

pla d’intervenció integral dins el marc de la Llei de Barris, pel que fa als representants de Som

Caldes i d’Units per Caldes, essent des de la data d’avui, els següents:

- On diu:

- (...)

- Sra. Anna Mata Domènech, representant del grup municipal de Som Caldes.

Poden formar part amb veu però sense vot,  els representants de la resta de grups polítics

municipals de l’ajuntament.

- Ha de dir:

- (...)

- Sr. David Moncho Albero, representant del grup municipal de Som Caldes.

Poden formar part amb veu però sense vot,  els representants de la resta de grups polítics

municipals de l’ajuntament.
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Vuitè. Aprovar la modificació dels membres integrants de la COMISSIÓ DE NOMENCLÀTOR

DE CARRERS, ESPAIS I EQUIPAMENTS PÚBLICS, pel que fa als vocals representants de

Som Caldes i d’Units per Caldes, essent des de la data d’avui, els següents:

- On diu:

Vocals:

- (...)

- Un representant de cadascun dels grups municipals designats per aquests, els quals 

es detallen a continuació:

(...)

Anna Mata Domènech (SC)

(…)

Francisco Martinez Boluda (UPCaldes)

(…)

- Ha de dir:

Vocals:

- (...)

- Un representant de cadascun dels grups municipals designats per aquests, els quals 

es detallen a continuació:

(...)

David Moncho Albero (SC)

(…)

Maria Àngels Pou Garcia (UPCaldes)

(…)

Novè. Fer públics aquests acords al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial

de la Generalitat de Catalunya i al Tauler d’Anuncis municipal, en compliment del que disposen

els articles 44.2 i 46.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el

Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

Desè. Notificar aquests acords als regidors designats en el  benentès que si, en el termini de

CINC dies des de la recepció de la notificació, no manifesten res en contra s’entendrà que

accepten tàcitament els nomenaments que conté. 

Onzè. Notificar l’acord a les persones interessades.
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5. APROVAR L'ADHESIÓ A LA TAULA PER AL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I 

L'OCUPACIÓ DEL VALLÈS ORIENTAL – EL VALLÈS ORIENTAL AVANÇA, EXPEDIENT 

NÚM. 494/2017 DE FOMENT ECONÒMIC.

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

s’estableix a l’article 48.3 del ROM.

No hi ha intervencions.

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

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

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

         ACORDA:

   

Identificació de l’expedient

Expedient número 494/2017 de Foment Econòmic, relatiu a l’adhesió a la Taula per al 

Desenvolupament Econòmic i l'Ocupació del Vallès Oriental – El Vallès Oriental Avança.

Antecedents

1. El Consell Comarcal del Vallès Oriental junt amb CCOO Vallès Oriental-Maresme i Osona, la 

UGT al Vallès Oriental, la Unió Empresarial Cercle d'Empresaris i PIMEC Vallès Oriental, el 

mes d'octubre de 2016, van signar el conveni per la creació de la Taula de Desenvolupament 

Econòmic i l'Ocupació del Vallès Oriental – El Vallès Oriental Avança.

2. L'acord vol ser la base del treball conjunt de tots els actors presents al territori per detectar 

necessitats, coordinar, planificar i pactar les polítiques d'ocupació, assolint una major eficàcia 

de gestió i optimització de recursos, millorant la qualitat de l'ocupació i la competitivitat de 

l'economia del Vallès Oriental.

3. Les línies estratègiques establertes en la creació de la Taula  són: Pacte industrial comarcal, 

la formació a la comarca, les infraestructures comarcals, la millora de l'ocupació i la 

diversificació econòmica.

4. La realitat de la comarca del Vallès Oriental és diversa com ho és la realitat de cadascun dels

39 municipis que la componen. En els darrers anys, s'han impulsat molts programes per part 
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dels diversos agents i municipis del Vallès Oriental com a motor en l'inici i posada en 

funcionament de noves iniciatives econòmiques.

5. Actualment ens trobem davant d'escenaris i realitats complexes que requereixen ser 

abordats des de tots els àmbits i amb noves perspectives, fent-se necessaris espais que 

permetin compartir estratègies i compromisos específics.

6. Per tot això, i en resposta a la invitació presentada pel Consell Comarcal del Vallès Oriental 

per formar part com a entitat integrant en la Taula per al Desenvolupament Econòmic i 

l'Ocupació del Vallès Oriental – El Vallès Oriental Avança, per col·laborar en l'objecte de sumar 

esforços, crear i acordar models d'actuació, compartir eines, racionalitzar i optimitzar els 

recursos i disposar d'informació coordinada per a millorar la qualitat de l'ocupació i la 

competitivitat de l'economia al Vallès Oriental, cal adherir-se a la Taula per al Desenvolupament

Econòmic i l'Ocupació del Vallès Oriental – El Vallès Oriental Avança.

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

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Aprovar l'adhesió a la Taula per al Desenvolupament Econòmic i l'Ocupació del Vallès 

Oriental – El Vallès Oriental Avança.

Segon. Aprovar el document d'adhesió a la Taula per al Desenvolupament Econòmic i 

l'Ocupació del Vallès Oriental – El Vallès Oriental Avança, el qual consta a l'expedient 

administratiu com annex 1.

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

sigui menester i en dret es requereixi, per a la signatura de l'esmentat document d'adhesió i de 

tots aquells documents que es puguin derivar dels presents acords.

Quart.  Designar a la senyora Núria Carné i Navarro, regidora de Desenvolupament Econòmic, 

com a representant de l'Ajuntament de Caldes de Montbui al plenari de la Taula per al 

Desenvolupament Econòmic i l'Ocupació del Vallès Oriental – El Vallès Oriental Avança.

Cinc. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Vallès Oriental i a la regidoria de 

Desenvolupament Econòmic d’aquest Ajuntament.
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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.

6.  APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 36/2017, MITJANÇANT 

TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS, EXPEDIENT NÚM. 5914/2017 DE L’ÀREA ECONÒMICA.

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

s’estableix a l’article 48.3 del ROM.

Pren la paraula el senyor Alcalde accidental:

«Passo la paraula a la regidora Pilar Aznar, regidora d'Acció Social.»

Pren la paraula la senyora Aznar:

«Bona nit. Des d'Acció social i com a regidora d'Acció Social i des de tot l'equip de govern 

volem agrair aquest gest que ha tingut el Comitè d'Empresa. Moltíssimes gràcies.»

Pren la paraula la senyora Romano:

«Bona nit a tothom. Gràcies senyor Alcalde. Ens volíem sumar a l'agraïment de la regidora de 

Serveis Socials. És un agran gest i diu molts dels treballadors d'aquesta casa. Per tant, moltes 

gràcies.»

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [14 vots favorables dels 

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

PPC (1)],             

         ACORDA:   
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Identificació de l’expedient

Expedient número 5914/2017, relatiu a la modificació de crèdits número 36/2017 del pressupost

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

Antecedents

1. El Comitè d'Empresa i la Junta de Personal de l'Ajuntament han sol·licitat dur a terme una 

modificació de crèdits per dotar de crèdit pressupostari l'aplicació pressupostària 

48.2310.48004 Ajuts d'atenció social per un import de 295,98 euros, el finançament de la qual 

és a càrrec d’una transferència negativa de l’aplicació pressupostària número 20.9200.22697 

Despeses de representació sindical pel mateix import ja que té un sobrant disponible i es vol 

destinar a ajuts socials. S’adjunta a l’expedient la sol·licitud de modificació de crèdits i l’informe 

justificatiu.

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

transferència de crèdits entre aplicacions de diferents àrees de despesa, per un import total de 

295,98 euros.

2. Es detalla l'aplicació pressupostària de despesa que s’incrementa, així com les necessitats 

que s’han d’atendre, la satisfacció de les quals no es poden demorar fins a l’exercici següent. El

resum agregat de la modificació de crèdits és el següent:

Tipus de modificació Increments Decrements

Transferència de crèdits MODIFICACIONS CAP.IV 295,98

Transferència de crèdits MODIFICACIONS CAP.II 295,98

TOTAL MODIFICACIÓ DE 

CRÈDITS

295,98 295,98

3. Vist l’informe de la Intervenció Municipal.

Fonaments de dret

 - Els articles 179 i 180 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 i els articles 169,170 i 171 de l’ esmentat 

text.

 - Els articles 40, 41 i 42 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el 

capítol I del títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, 

en matèria de pressupostos.
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 - Els articles 6è. i 10è. de les Bases d’execució del pressupost municipal vigent.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

 Primer. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 36/2017, del pressupost de 

l’Ajuntament de Caldes de Montbui de l’exercici 2017, per un import total de 295,98 euros, 

segons detall del quadre següent, on s’especifica la previsió de despesa i el seu finançament.

NÚMERO D’APLICACIÓ

ORG. PROG. ECON. DESCRIPCIÓ APLICACIÓ INCREMENT 

SOL·LICITAT

DECREMENT

SOL·LICITAT

48 2310 48004 Ajuts d'atenció social 295,98

20 9200 22697 Despeses de representació sindical 295,98

Total 295,98 295,98

Total modificació de crèdits.....  295,98 euros

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

tauler electrònic d'edictes de la Casa Consistorial, en espai de 15 dies hàbils, a efectes de 

possibles reclamacions segons estableixen els articles 169,170 i 171 del Text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals, i considerar definitivament aprovat l’expedient en el cas de 

no presentar-se reclamacions.

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

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

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

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

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

l’endemà de la publicació en el BOP de l'aprovació definitiva.
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7. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM.  37/2017, MITJANÇANT CRÈDITS 

EXTRAORDINARIS, EXPEDIENT NÚM. 5918/2017 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 majoria absoluta dels presents [10 vots 

favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (8); UP CALDES (1) i del PPC (1); i 4 

abstencions de SOM CALDES (2) i CiU (2)],             

         ACORDA: 

Identificació de l’expedient

Expedient número 5918/2017, relatiu a la modificació de crèdits número 37/2017 del pressupost

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

Antecedents

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

financera estableix:

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

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

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

destinar a la reducció de deute.

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

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

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

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

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

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

pressupostària  i  sostenibilitat  financera  estableix  regles  especials  pel  destí  del  superàvit

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

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

de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016, i
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per tant, mentre no hi hagi una aprovació explícita, s’entén que no està vigent per l’any 2017,

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

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

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

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

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

banda de la provisió de saldos de dubtós cobrament.

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

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

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

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

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

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

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

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

tresoreria per a despeses generals. 

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

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

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

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

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

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

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

recomanable reduir el deute de l'entitat.

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

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

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

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

deute.

4. La Policia  de l’Ajuntament ha sol·licitat dur a terme una modificació de crèdits per tal de

poder  realitzar  una  despesa  que  no  es  pot  demorar  fins  l’exercici  següent,  i  que  en  el

pressupost de la Corporació no hi ha crèdit previst.
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En aquest expedient es proposa crear una nova aplicació pressupostària la núm. 

60.1320.62401 Motocicleta elèctrica policia, per un import de 18.000,00 euros,  finançats a 

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

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

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

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

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

mitjançant crèdits extraordinaris per un import total de 18.000,00 euros.

5. Vist l’informe de la Intervenció Municipal.

Fonaments de dret

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

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

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

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 37/2017, del pressupost de 

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

import total de 18.000,00 euros, segons el detall següent, on s’especifica l'aplicació 

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

de tresoreria per a despeses generals disponible del 2016:

Org. Prog. Econ. Descripció Crèdits 

extraordinaris

Romanent 

de tresoreria

despeses 

generals 

disponible 

2016

60 1320 62401 Motocicleta elèctrica policia 18.000,00 18.000,00

Total   18.000,00 18.000,00

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

tauler electrònic d’edictes de la Casa Consistorial, en espai de 15 dies hàbils, a efectes de 
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possibles reclamacions segons estableixen els articles 169,170 i 171 del text refós de la Llei 

Reguladora de les Hisendes Locals, i considerar definitivament aprovat l’expedient en el cas de 

no presentar-se reclamacions.

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

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

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

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

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

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

8. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 38/2017, MITJANÇANT SUPLEMENT 

DE CRÈDITS, EXPEDIENT NÚM. 5924/2017 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 majoria absoluta dels presents [8 vots favorables 

dels membres del grup municipal d’ERC (8); i 6 abstencions de SOM CALDES (2);  CiU (2);  UP

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

         ACORDA:   

Identificació de l’expedient

Expedient número 5924/2017, relatiu a la modificació de crèdits número 38/2017 del pressupost

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

Antecedents

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

financera estableix:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pressupostària i sostenibilitat financera estableix regles especials pel destí del superàvit 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

banda de la provisió de saldos de dubtós cobrament.

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

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

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

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

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

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

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

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

tresoreria per a despeses generals. 

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

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

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

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

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

la normativa d'estabilitat pressupostària. En aplicació de la disposició addicional sisena de la 
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Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera es 

recomanable reduir el deute de l'entitat.

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

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

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

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

deute.

4. El Ple, en la sessió del dia 29 de juny de 2017, va aprovar inicialment la modificació de 

crèdits núm. 17/2017, mitjançant suplements de crèdits, per un import de 1.069.343,00 euros. 

Aquesta modificació de crèdits es va aprovar definitivament i ja s’ha fet efectiva l’amortització 

extraordinària dels diferents préstecs a que fa referència l'esmentada modificació de crèdits.

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

crèdits per tal de poder realitzar una altra amortització extraordinària d'un préstec per import de 

125.172,00 euros, despesa que no es pot demorar fins l’exercici següent, i que en el 

pressupost de la Corporació no hi ha crèdit suficient. 

En aquest expedient es proposa suplementar l’aplicació pressupostària 21.0110.91360 

Catalunya Banc 2015 aparcament (336.385,10)  finançats a càrrec de part del romanent de 

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

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

pressupostària de l’exercici 2016. Aquesta amortització extraordinària suposarà una 

cancel·lació parcial del deute pendent d’amortitzar d’aquest préstec a llarg termini.

S’adjunta dins l’expedient la sol·licitud amb el informe justificatiu de la tresoreria municipal.

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

mitjançant suplements de crèdits per un import total de 125.172,00 euros.

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

l’exercici 2016.

7. Vist l’informe de la Intervenció Municipal, en referència a la modificació de crèdits.

Fonaments de dret

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

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

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

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 38/2017, del pressupost de 

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

import total de 125.172,00 euros, segons el detall següent, on s’especifica l'aplicació 

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

Romanent de tresoreria per a despeses generals disponible del 2016:

Org. Prog. Econ. Descripció Suplements de

crèdits 

Romanent 

de tresoreria

despeses 

generals 

disponible 

2016

21 0110 91360 Catalunya Banc 2015 aparcament 

(336.385,10)

125.172,00 125.172,00

Total 125.172,00 125.172,00

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

tauler electrònic d'edictes de la Casa Consistorial, en espai de 15 dies hàbils, a efectes de 

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

Reguladora de les Hisendes Locals, i considerar definitivament aprovat l’expedient en el cas de 

no presentar-se reclamacions.

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

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

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

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

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

l’endemà de la publicació en el BOP de l'aprovació definitiva.
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9. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 39/2017, MITJANÇANT 

TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS, EXPEDIENT NÚM. 6007/2017 DE L’ÀREA ECONÒMICA.

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

s’estableix a l’article 48.3 del ROM.

Pren la paraula el senyor Alcalde accidental:

«Passo la paraula a la senyora Romano.»

Pren la paraula la senyora Romano:

«En aquest punt volíem preguntar si els 7.500 euros que posem a manteniment d'espai públics 

a l'expedient no hem sabut veure concretament on s'invertiran aquests diners. Ens agradaria 

que ens ho expliqués. Gràcies.»

Pren la paraula el senyor Mauri:

«Gràcies senyor Alcalde. Bona nit a tothom. És un sobrant del l'aplicació dels transport urbà i 

va a sufragar despeses de brigades i de Pla d'Ocupació. Gràcies.»

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta dels presents [8 vots favorables 

dels membres del grup municipal d’ERC (8) i 6 abstencions de SOM CALDES (2); CiU (2); UP 

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

         ACORDA:   

Identificació de l’expedient

Expedient número 6007/2017, relatiu a la modificació de crèdits número 39/2017 del pressupost

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

Antecedents

1. L'Àrea de Serveis Territorials ha sol·licitat dur a terme una modificació de crèdits per dotar de

crèdit pressupostari l'aplicació pressupostària 31.1530.22699 Manteniment espais públics per 

un import de 7.500,00 euros, el finançament de la qual és a càrrec d’una transferència negativa 

de l’aplicació pressupostària número 31.4411.22799 Servei de transport urbà pel mateix import 

ja que té un sobrant disponible. S’adjunta a l’expedient la sol·licitud de modificació de crèdits i 

l’informe justificatiu.
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Per tant, l’expedient que es presenta té per objectiu aprovar una modificació de crèdits per 

transferència de crèdits entre aplicacions de diferents àrees de despesa, per un import total de 

7.500,00 euros.

2. Es detalla l'aplicació pressupostària de despesa que s’incrementa, així com les necessitats 

que s’han d’atendre, la satisfacció de les quals no es poden demorar fins a l’exercici següent. El

resum agregat de la modificació de crèdits és el següent:

Tipus de modificació Increments Decrements

Transferència de crèdits MODIFICACIONS CAP.II 7.500,00 7.500,00

TOTAL MODIFICACIÓ DE 

CRÈDITS

7.500,00 7.500,00

3. Vist l’informe de la Intervenció Municipal.

Fonaments de dret

- Els articles 179 i 180 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 i els articles 169,170 i 171 de l’ esmentat text.

- Els articles 40, 41 i 42 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el 

capítol I del títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, 

en matèria de pressupostos.

- Els articles 6è. i 10è. de les Bases d’execució del pressupost municipal vigent.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 39/2017, del pressupost de 

l’Ajuntament de Caldes de Montbui de l’exercici 2017, per un import total de 7.500,00 euros, 

segons detall del quadre següent, on s’especifica la previsió de despesa i el seu finançament.

NÚMERO D’APLICACIÓ

ORG. PROG. ECON. DESCRIPCIÓ APLICACIÓ INCREMENT 

SOL·LICITAT

DECREMENT

SOL·LICITAT

31 1530 22699 Manteniment espais públics 7.500,00

31 4411 22799 Servei de transport urbà 7.500,00

Total 7.500,00 7.500,00
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Total modificació de crèdits.....  7.500,00 euros

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

tauler electrònic d'edictes de la Casa Consistorial, en espai de 15 dies hàbils, a efectes de 

possibles reclamacions segons estableixen els articles 169,170 i 171 del Text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals, i considerar definitivament aprovat l’expedient en el cas de 

no presentar-se reclamacions.

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

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

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

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

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

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

10. APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ  ENTRE LA DIPUTACIÓ DE 

BARCELONA I L'AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI PEL DESENVOLUPAMENT 

D'UN PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UNA CALDERA DE BIOMASSA EN EL MUNICIPI, EN 

EL MARC DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PEL 

PROGRAMA OPERATIU FEDER DE CATALUNYA 2014-2020,  EXPEDIENT NÚMERO 

TB401-2016-0000006 (2853/2016) DE SERVEIS TERRITORIALS.

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

s’estableix a l’article 48.3 del ROM.

No hi ha intervencions.

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

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

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

       

         ACORDA:   

Identificació de l’expedient

Expedient número TB 401-2016-0000006 (2853/2016), relatiu a l'aprovació del conveni que té 

per objecte regular la relació entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Caldes de 

Montbui, en l'execució del projecte d'Instal·lació de calderes de biomassa a l'ajuntament de 
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Caldes de Montbui,i facultar l'alcalde Sr-Jordi Solé i Ferrando o la persona en qui delegui per la 

serva signatura.

Antecedents

1.El municipi de Caldes de Montbui ha establert una política ambiental que, entre d’altres, té 

per objectius l’augment de l’ús de les energies renovable, la millora de l’eficiència energètica i la

protecció del clima. Això té una expressió inequívoca en la seva adhesió al Pacte dels 

Alcaldes , amb data de 26 de març de 2012, i l’aprovació del seu Pla d’acció per a l’energia 

sostenible, amb data de 25 de març de 2013, fets que s’orienten en favor de l’Estratègia Europa

2020 i el Marc europeu sobre clima i energia per a 2030.

2.Coincident amb l’esmentada estratègia energètica, aquest Ajuntament va rebre la proposta de

la Diputació de Barcelona d’instal·lar un sistema tèrmic alimentat amb biomassa, que inserida 

en una operació de cofinançament amb fons FEDER i que la Diputació va presentar a la 

convocatòria 2014-2020 oberta per la Generalitat de Catalunya.

3. La Junta de Govern Local, en las seva sessió de 31 de maig de 2016. va aprovar la 

participació en l'operació «Instal·lació de calderes de biomassa forestal a diversos municipis de 

la província de Barcelona», promoguda per la Diputació de Barcelona, dins la convocatòria de 

confinançament del Programa Operatiu FEDER Catalunya establerta per l’ORDRE 

GAH/45/2016 de 7 de març, en el benentès que la Diputació és l’entitat beneficiària  i assumeix 

el finançament de la inversió segons les condicions establertes a l’esmentada convocatòria.

4. En data 31 de maig de 2017, el DOGC núm. 7381 va publicar la resolució GAH/1214/2017, 
de 26 de maig, per la qual la Diputació de Barcelona va resultar entitat beneficiària del 
cofinançament FEDER, en el marc PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6.

5. Per tal de regular les relacions entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Caldes de 
Montbui en l'execució de la instal·lació de la caldera de biomassa, es proposa un conveni de 
col·laboració  entre ambdues entitats pel desenvolupament d'un projecte d'instal·lació d'una 
caldera de biomassa en el marc de la subvenció atorgada a la Diputació de Barcelona pel 
Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6.

6. Aquest conveni al quart pacte estableix que es crearà una comissió de seguiment que 
verificarà el compliment dels objectius de col·laboració previstos, i s'encarregarà de verificar el 
compliment dels acords entre ambdues parts i la correcta aplicació dels fons econòmics.

Per part d'aquest consistori formaran part de la comissió de seguiment:

• Alcalde o Persona en qui es delegui,
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• Regidor de Serveis de Medi Ambient: el senyor Jaume Mauri Sala

• Referent tècnic de l'Ajuntament. El senyor Joan Casas i  Mas.

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

Fonaments de dret

-Ordre GAH/45/2016 de 7 de març,Programa Operatiu FEDER per finançar operacions 

d’interès municipal i supramunicipal i que ofereix la possibilitat d’executar algunes de les 

accions dels PAES en condicions financeres molt favorables. A aquesta convocatòria es podien 

acollir les diputacions, els consells comarcals i els ajuntaments de municipis amb una població 

de més de 20.000 habitants de Catalunya.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Aprovar el conveni que es transcriu íntegrament a continuació:

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI 

PEL DESENVOLUPAMENT D’UN PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ D’UNA CALDERA 
DE BIOMASSA EN EL MUNICIPI,  EN EL MARC DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA A 
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PEL PROGRAMA OPERATIU FEDER DE 
CATALUNYA 2014-2020, EIXOS PRIORITARIS 4 I 6

ENTITATS QUE INTERVENEN.

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per la presidenta,  Sra.  Mercè Conesa i

Pagès, facultada per la Refosa 1/2016 sobre nomenaments i delegació de competències

i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, publicada al

BOPB núm. 22 d’abril de 2016; assistida per la secretaria general, Sra. Petra Mahillo i

García, en virtut de las facultats conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació

de data 28 de juliol de 2016 (núm. 7731/16), publicat al BOPB de data 2 d’agost de

2016).
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AJUNTAMENT DE CALDES DE MOTNBUI,  representat  per  l’Alcalde de l’entitat,  Sr.

Jordi Solé i Ferrando, assistit per la secretària de l’Ajuntament Caldes de Montbui, Sra

Maria Remei Sala Leal.

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

Per  l’ORDRE  GAH/45/2016,  de  7  de  març  la  Generalitat  de  Catalunya  va  obrir

convocatòria del Programa Operatiu FEDER per finançar operacions d’interès municipal i

supramunicipal i que ofereix la possibilitat d’executar algunes de les accions dels PAES

en condicions financeres molt favorables. A aquesta convocatòria es podien acollir les

diputacions, els consells comarcals i els ajuntaments de municipis amb una població de

més de 20.000 habitants de Catalunya.

La Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, tenint en compte

la  coincidència  dels  seus  objectius  estratègics  amb  els  de  la  convocatòria  de  la

Generalitat, va elaborar una proposta per a la instal·lació de 14 calderes de biomassa

amb estella forestal, per a les quals ja es disposava del corresponent projecte executiu,

en municipis  de menys de 20.000 habitants,  entre  els  quals  es troba el  municipi  de

Caldes de Montbui

Per acord de Junta de Govern Local de data 31 de maig de 2016, l’Ajuntament de Caldes

de Montbui va aprovar la participació en l’operació “Instal·lació de calderes de biomassa

forestal a diversos municipis de la província de Barcelona”, que promou la Diputació de

Barcelona dins de la convocatòria de cofinançament pel Programa Operatiu FEDER de

Catalunya  establerta  per  l’ODRE  GAH/45/2016  de  7  de  març,  sent  la  Diputació  de

Barcelona  l’entitat  beneficiària  i  assumint  el  finançament  de  la  inversió  segons  les

condicions establertes a l’esmentada convocatòria.

En data 15 de juny de 2016 la Diputació de Barcelona va presentar la versió 1 de la

sol·licitud de subvenció i en data 7 de juliol de 2016 va presentar la versió 2, completant

així el tràmit de sol·licitud, d’acord amb el requeriment de la Generalitat de Catalunya.

Segons Resolució  de la  Directora general  d’Administració  Local  de la  Generalitat  de

Catalunya, de data 16 de gener de 2017 de modificació de l’objectiu específic de la

sol·licitud, s’assigna l’objectiu específic final:

33



“4.3.1 Millorar l’eficiència energètica i reducció d’emissions de CO2 en l’edificació i en les

infraestructures i els serveis públics”,

En substitució de l’objectiu específic inicial:

“4.1.2  Augmentar  la  participació  i  distribució  de  les  energies  renovables  per  a  usos

tèrmics, en particular, la biomassa, el biogàs i els biocombustibles per al transport, en

consonància  amb  el  pla  d’energies  renovables  2011-2020  i,  si  s’escau,  amb  la

planificació de les comunitats autònomes”.

Per Resolució definitiva GAH/1214/2017 de 26 de maig de 2017 de la Direcció General

d’Administració Local, publicada en el DOGC núm. 7381, de 31 de maig de 2017, es va

concedir a la Diputació de Barcelona com a beneficiària del cofinançament FEDER en el

marc del PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, una subvenció de

1.735.667,76 € sobre un pressupost total de 3.471.335,52 €, per a l’operació “Instal·lació

de calderes de biomassa a la província de Barcelona”.

Per  Decret  de  la  Presidència  de  data  15  de  juny  de  2017 (ref.  reg.  D  6091/17)  la

Diputació de Barcelona va acceptar la subvenció concedida.

Atès que es considera convenient l’aprovació i signatura d’un conveni de col·laboració

que reguli la relació entre les dues institucions abans de procedir a l’execució del projecte

d’Instal·lació de la caldera de biomassa forestal en el municipi de Caldes de Montbui

Atès que la minuta de conveni ha estat aprovada per Acord de data.27 d'octubre de

2017

Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a 

aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents:

PACTES

Primer.-  Objecte

Es objecte  del  present  conveni  regular  la  relació  entre  la  Diputació  de Barcelona i

l’Ajuntament de Caldes de Montbui, en l’execució del projecte d’Instal·lació de calderes

de biomassa forestal al municipi de Caldes de Montbui.
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Segon.- Obligacions de les parts

 (Només  en  el  cas  que  no  estigui  aprovat) Aprovar  definitivament  el  projecte

“.............................”  ,  d’acord  amb  el  tràmit  previst  a  l’art.  37  del  Reglament  d’Obres,

activitats i serveis de les Entitats Locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/11995, de 13

de juny de 1995.

 Declarar que l’Ajuntament ............... és titular i té disponibilitat dels terrenys, els immobles i

les instal·lacions afectades al projecte objecte del conveni, i que són els següents:

 Col·legi El Calderí. Carrer Maria Aurèlia Campmany núm. 2

 Escola Bressol carrer Maria Aurèlia Campmany núm. 1

 Carrer Mossèn Cinto Verdaguer s/n.

 Posar  a  disposició  de  la  Diputació  de  Barcelona  els  terrenys  i  els  immobles  indicats  i

autoritzar-la perquè executi la instal·lació de la caldera de biomassa d’acord amb el projecte

referenciat.

 Designar un referent tècnic i un administratiu, en relació al projecte, així com col·laborar,

participant en les reunions que es convoquin, aportant tota aquella informació de què es

disposi i sigui requerida per Diputació per un millor desenvolupament del projecte.

 Garantir,  en el  seu  cas,  la  necessària  legalització  de les instal·lacions  preexistents  que

afectin al projecte, per facilitar la legalització de la nova instal·lació a executar.

 Utilitzar la instal·lació de biomassa amb la finalitat especificada en el projecte,

un cop finalitzades les obres, legalitzada i cedida la seva gestió per part de

Diputació.

 Fer un bon ús de la caldera de biomassa instal·lada, un cop se li hagi cedit la gestió de la

mateixa, d’acord amb els manuals i protocols de funcionament del fabricant. 

 Comprometre’s a no fer cap modificació que derivi en un canvi de naturalesa de la propietat

ni canvi substancial que afecti a la naturalesa, els objectius o les condicions d’execució de

l’operació promoguda per la Diputació de Barcelona per un període mínim de cinc anys des

de  l’últim  pagament  de  la  subvenció  procedent  dels  fons  FEDER,  tot  d’acord  amb  les

previsions de l’ORDRE GAH/45/2016, de 7 de març.
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 Posar les instal·lacions a disposició de Diputació de Barcelona per un període mínim de cinc

anys des de l’últim pagament de la subvenció procedent dels fons FEDER als efectes de

poder donar compliment a les obligacions dels beneficiaris recollides en el Reglament (UE)

nº  1303/2013  del  Parlament  Europeu  i  del  Consell  de  17  de  desembre  de  2013  i  de

l’ORDRE GAH/45/2016, de 7 de març.

 Fer-se càrrec del manteniment preventiu i  correctiu i  el funcionament de la caldera i  les

instal·lacions  complementàries,  així  com  de  totes  les  despeses  de  conservació,

manteniment, funcionament i consums que es derivin des de la data de l’acte de recepció de

l’equipament i la instal·lació, emprant com a combustible aquell que s’acordi com idoni amb

la Diputació de Barcelona en la Comissió de Seguiment.

 Garantir,  com  a  usuari  de  la  instal·lació,  que  es  disposa  d’una  assegurança  de

responsabilitat civil que cobreixi qualsevol dany i perjudici que pugui haver en relació a la

caldera de biomassa instal·lada.

 Condicionar l’aprovació  dels  Plecs de manteniment  preventiu  i  correctiu,  en cas que es

vulgui contractar a una empresa externa, a la seva conformitat per part de la Diputació de

Barcelona, mitjançant un informe tècnic, i en el supòsit que es prevegi fer-ho amb personal

propi de l’Ajuntament, acordar prèviament el protocol de manteniment amb la Diputació de

Barcelona

 Facilitar l’accés per part de la Diputació de Barcelona per tal d’inspeccionar la idoneïtat del

combustible  i  comprovar  el  compliment  dels  protocols  de  manteniment,  així  com donar

accés al programa de telegestió per fer el seguiment per part de la Diputació de Barcelona,

per tal de garantir la qualitat i excel·lència del funcionament de la instal·lació.

 Desenvolupar, en el seu cas, els mecanismes necessaris, per tal de garantir l’exempció o

bonificació total del pagament de qualsevol tribut i/o llicències municipals, assimilant-ho a

una instal·lació municipal. 

 Facilitar l’ús de les instal·lacions com a eina pedagògica mitjançant la participació en els

programes educatius de Diputació de Barcelona per a la difusió de la biomassa.
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 Acordar que, per donar compliment als requeriments de la subvenció FEDER, la titularitat de

la caldera serà de la Diputació de Barcelona per un termini de com a mínim 5 anys des de

l’últim pagament de la subvenció procedent dels fons FEDER i posteriorment es realitzaran

els tràmits necessaris per a que la titularitat de la instal·lació passi a ser municipal 

 

a) Compromisos de la Diputació de Barcelona: 

 Finançar la totalitat de les despeses relatives a l’execució del “Projecte executiu

per una caldera de Biomassa alimentada amb estella forestal i xarxa de calor

per alimentar diversos equipaments del municipi de Caldes de Montbui» , de

les quals una part està subvencionada pels fons FEDER, per un import previst

de 369.784,94 euros (IVA inclòs)

 Tramitar  la  licitació  i  contractació  d’una  empresa  externa  per  executar  el

projecte mencionat anteriorment.

 

 Tramitar la licitació i contractació de la telegestió

.

 Portar un seguiment sobre l’execució del projecte, mantenint en tot moment el

contacte amb  els referents tècnic i administratiu designats pel municipi.

 Disposar  d’una  assegurança  de  responsabilitat  civil  durant  l’execució  del

projecte per cobrir possibles danys i perjudicis que es puguin produir, i que la

Diputació  de  Barcelona  exigirà  a  l’empresa  contractada  per  executar  el

projecte.

 Legalitzar la instal·lació una vegada executada. L’empresa contractada per la

Diputació  de  Barcelona  es  farà  càrrec  de  les  despeses  ocasionades  per

aquesta legalització.

 

 Complir amb les obligacions previstes a l’apartat 23 de les bases reguladores

dels ajuts cofinançats pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris

4 i 6, aprovades per ORDRE GAH/45/2016, de 7 de març.
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 Cedir  a  l’Ajuntament  la  gestió  i  manteniment  de  la  caldera  de  biomassa

instal·lada  en  el  municipi,  un  cop  finalitzades  les  obres  i  legalitzada la

instal·lació,

 Col·laborar  amb  el  municipi  per  garantir  la  qualitat  i  excel·lència  del

funcionament de la instal·lació, entre altres, implicant-se en els protocols de

manteniment,  comprovant  i  assessorant  sobre  la  idoneïtat  del  combustible

emprat  i  fent  el  seguiment del  seu funcionament mitjançant el  programa de

telegestió.

 Difondre en la mesura que sigui possible, com a eina pedagògica de difusió de

la  biomassa,  l’existència  i  funcionament  de la  instal·lació,  incloent-la  en  les

visites, guies, que s’impulsin des de Diputació de Barcelona. 

 Tramitar  i  aprovar  el  canvi  de  titularitat  de  la  propietat  de  la  caldera  de

biomassa  a  favor  de  l’Ajuntament,  una  vegada  finalitzat  el  termini  mínim

establert de 5 anys des de l’últim pagament de la subvenció procedent dels

fons FEDER

Tercer.- Compatibilitat amb altres projectes

La Diputació  de  Barcelona  subvencionarà  la  totalitat  de  la  despesa  relativa  al

projecte d’Instal·lació de calderes de biomassa forestal a l’Ajuntament de Caldes

de Montbui., tenint en compte que una part d’aquest import ve dels fons FEDER,

segons  la  subvenció  concedida  a  la  Diputació  de  Barcelona  en  el  marc  del

Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i  6, per

aquest projecte. 

En quan a l’import restant no subvencionat pels fons FEDER i fins a la totalitat de

la  despesa  del  projecte,  la  Diputació  de  Barcelona  podrà  rebre  subvencions

d’altres  programes,  fons  o  instruments  de  la  Unió  Europea,  a  condició  que  la

mateixa  partida  de  despesa  no  estigui  subvencionada  per  un  altre  fons  o

instrument de la Unió Europea, ni pel mateix fons a través d’una altre programa,

d’acord amb el que estableix l’article 65.11 del Reglament (UE) 1303/2013.

Quart.- Comissió de seguiment
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L’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Caldes

de Montbui. crearan una comissió per tal de fer un seguiment d’aquest acord.

Formaran part d’aquesta comissió per part de la Diputació de Barcelona: 

 Diputat delegat d’Espais Naturals i Medi Ambient o persona en qui delegui

 Gerent de Serveis de Medi Ambient o persona en qui delegui

 Cap de l’Oficina de Canvi climàtic i Sostenibilitat o persona en qui delegui

I per part de l’Ajuntament de Caldes de Montbui  

Alcalde o persona en qui delegui

Regidor de l’àmbit al que afecti l’actuació o persona en qui delegui

Referent tècnic de l’ajuntament

Aquesta comissió verificarà el compliment dels objectius de col·laboració previstos, així

com l’adequada  aplicació  dels  fons  econòmics  a  la  seva  consecució  i  també  serà

responsable  del  seguiment  del  compliment  dels  acords  que  ambdues  parts  han

conveniat.

També, donarà el vistiplau mitjançant l’emissió d’un informe, dels plecs de manteniment

preventiu  i  correctiu,  de les característiques del  combustible,  de la  telegestió,  entre

d’altres.

Es  realitzarà  una  reunió  inicial  entre  la  Diputació  de  Barcelona  i  cada  una  de  les

entitats, en la qual s’acordarà la periodificació a seguir.

Cinquè.- Vigència

Aquest conveni tindrà vigència de quatre anys a comptar des de la data de la seva

signatura, i es podrà prorrogar per quatre anys més.

Sisè.- Modificació
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Aquest  conveni  constitueix  la  manifestació  expressa de la  voluntat  de  les parts  en

relació amb la matèria aquí continguda.

Qualsevol modificació d’aquest conveni s’haurà de fer constar per escrit i estar signada

per ambdues parts, estant aquestes degudament autoritzades per a fer-ho, mitjançant

el corresponent annex o addenda de modificació.

Setè.- Publicitat i difusió

En la documentació, els materials de difusió i tots els elements de comunicació de les

activitats pactades es farà constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona i dels

fons FEDER i portaran el logotip dels dos.

L’aplicació dels logotips del  fons FEDER i  de la  Diputació de Barcelona hauran de

seguir les normes que marquin dites institucions.

En  quant  als  fons  FEDER s’haurà  de  complir  amb l’establert  en  l’article  115.2  del

Reglament (UE) 1303/2013 i en l’annex XII, apartat 2.2, pel qual s’obliga a les entitats

beneficiàries  dels  fons  FEDER  a  incorporar  l’emblema  de  la  Unió  Europea  i  la

referència al FEDER en totes les actuacions de difusió i publicitat de l’actuació objecte

de subvenció. Aquestes mesures s’aplicaran sobre qualsevol comunicació, producte o

element de difusió que es generi  (cartells,  plaques,  tríptics,  guies,  material  tècnic o

didàctic,  etc.).  Els  models,  formats  i  logotips  estan  a  disposició  de  les  entitats

beneficiàries en el web municat.gencat.cat.

En  relació  a  la  Diputació  de  Barcelona  s’hauran  d’utilitzar  els  logotips  i  normativa

reguladora establerta i que facilitarà, en el seu cas, el Servei de Publicitat, Difusió i

Projectes Editorials. 

Vuitè.- Protecció de dades

Les  parts  es  comprometen  al  compliment  de  la  Llei  Orgànica  15/99,  de  13  de

desembre,  de  Protecció  de  Dades  de  Caràcter  Personal  i  normativa  de

desenvolupament.

Si el compliment del conveni comporta una tractament de dades de caràcter personal

incloses  en  un  fitxer  de  titularitat  d’alguna  de  les  parts,  es  comprometen  a  fer  el
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tractament d’acord amb les instruccions específiques del titular del fitxer i s’obliguen a

no aplicar-les ni utilitzar-les amb una finalitat diferent de la prevista en el propi conveni,

ni  comunicar-les  a  altres  persones,  ni  tant  sols  per  conservar-les.  Una  vegada

complerta l’activitat, les dades de caràcter personal que hagin estat tractades hauran

de  ser  destruïdes  o  retornades  al  titular  de  les  mateixes.  En  cas  d’incompliment

d’aquestes obligacions, l’entitat en serà responsable, d’acord amb l’establert a l’art. 12

de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter

Personal.

Les parts s’obliguen a respectar la confidencialitat de les dades de caràcter personal,

coneixements  professionals  o  industrials  que  estiguin  relacionats  amb  l’objecte  del

conveni  i  de  les  que  n’hagin  tingut  coneixement  en  ocasió  de  la  celebració  de

l’esdeveniment, excepte en els supòsits derivats per aplicació de la Llei 19/2014, de 29

de desembre,  de  transparència  ,  accés  a  la  informació  pública  i  bon  govern  i  del

compliment  del  deure  de  facilitar  informació  als  organismes  públics  de  control  i

fiscalització  previstes  per  la  legislació  i  d’acord  amb  la  corresponent  normativa

aplicable.

Novè.- Extinció

El conveni s’extingirà pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu objecte

o, per incórrer en alguna de les causes de resolució regulades en l’article 51.de la Llei

40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del Sector Públic.

Són causes de resolució:

a) el transcurs del seu període de vigència

b) el mutu acord de les parts

c) l’ incompliment de les obligacions respectives assumides per les parts

d) per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni

e) les generals establertes en dret.

Desè.- Incompliment dels acords
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Si l’incompliment dels acords del present conveni per part del municipi tingués com a

conseqüència  que  la  Diputació  de  Barcelona  deixés  de  percebre  alguna  de  les

quantitats contemplades en la subvenció FEDER, la Diputació de Barcelona es reserva

el  dret  de  rescabalar-se  d’aquests  costos  mitjançant  els  diferents  mecanismes

administratius i jurídics de que disposi.

Onzè - Regulació Jurídica

El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats signatàries de

conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà

per  la  Llei  40/2015,  d’1  d’octubre,  de  Règim  Jurídic  del  Sector  Públic,  per  la  Llei

39/2015,  d’1  d’octubre,  de  Procediment  Administratiu  Comú de  les  Administracions

Públiques,  pel  Decret  179/1995,  de 13 de juny,  que aprova  el  Reglament  d’Obres,

Activitats  i  Serveis  dels  Ens  Locals  (ROAS)  i  per  la  resta  de  normativa  que  sigui

aplicable a l’objecte del conveni.

Dotzè.- Jurisdicció competent

Les discrepàncies que  puguin  sorgir  en l’execució  d’aquest  conveni  s’intentarà que

siguin resoltes en primera instància per mutu acord de les parts.

Són competents per resoldre en darrera instància els conflictes i les incidències que

puguin sorgir de la interpretació, compliment i efectes del present conveni els jutjats i

tribunals de la Jurisdicció contenciós administrativa de la ciutat de Barcelona.

I en prova de conformitat,  les persones que l’atorguen signen el present conveni,  per

duplicat  en el lloc i data que s’assenyalen.”

Barcelona, a Barcelona, a 

Per l’Ajuntament de ........... Per la Diputació de      Barcelona

L’alcalde/essa, La presidenta
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.......................... ....................................

El secretari/La secretària La secretària general

...................................... Petra Mahillo i García»

Segon. Facultar a l'alcalde Sr. Jordi Solé i Ferrando o persona en qui es delegui, la signatura de

present conveni.

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

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

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

de la província de Barcelona.

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

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

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

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

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

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

sis mesos.

11. CONEIXEMENT DE COMUNICACIONS OFICIALS I CONEIXEMENT DE DECRETS 

D'ALCALDIA.

Des del número 518, de data 22 de setembre de 2017, fins al número 550, de data 16 d'octubre

de 2017.

12. MOCIONS D'URGÈNCIA
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12.1 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D'ERC AL PLE DE L'AJUNTAMENT DE

CALDES DE MONTBUI DE SUPORT A L'ESCOLA CATALANA.

Primerament s’explica la proposició que se sotmet al Ple, atès el que s’estableix a l’article 48.3 

del ROM. 

L’alcalde accidental llegeix els acords de la moció.

Pren la paraula la senyora Guiteras:

«Gràcies senyor Alcalde. Com que no s'ha llegit la moció i en la moció hi era tot sí que vull llegir

dos punts de la moció perquè crec que són prou importants per defensar-la. 

Els professionals de l’educació han exercit amb vocació i passió la seva tasca docent, oferint

als infants i  joves les eines necessàries per desenvolupar-se en la vida adulta. Ho han fet

transmetent  els  valors  de  la  democràcia,  del  respecte,  de  la  diversitat,  de  diàleg  i  de  la

tolerància.

I l'altre punt que penso que és molt important.

Al llarg de tots aquests anys,  els alumnes catalans han assolit  els objectius lingüístics del

coneixement de les dues llengües oficials del nostre país, el català i  el castellà. En aquest

segon cas, fins i tot milloren la mitjana estatal per sobre de comunitats monolingües, dades del

mateix ministeri d’educació de l’Estat.

Llegit això, la resta també és important, però penso que estaria bé que aquestes dues persones

que van  dir  que a Catalunya  no s'ensenyava  el  Castellà  i  que  a Catalunya a les escoles

s'adoctrinava, que aquests senyors ho retiressin. 

Senyora Montserrat Romano, vostè és la que hi és més propera amb ells. Els hi podria dir,

perquè vostè sap que a l'escola catalana ni s'adoctrina i s'ensenya el Català. Si us plau faci el

favor de transmetre'ls-hi-ho i que ells també ho vegin, que ho sàpiguen. Si us plau faci-ho.»

Pren la paraula el senyor Alcalde accidental:

«Hi hi demanades intervencions dels grups polítics. Passarem la paraula de major a menor

representació. I començarem pel grup de Som Caldes.»
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Pren la paraula el senyor Moncho:

«Bona nit a tothom. Des de Som Caldes-CUP-Poble actiu, evidentment ens sumem a aquesta 

moció principalment perquè donem suport als docents que han tingut que aguantar aquest dies 

coses que penso que professionalment amb els mitjans que tenen i el que fan, els hi tenim que 

estar molt agraïts i el màxim suport per ells.

L'escola catalana per nosaltres és un model d'integració. No es pot utilitzar la llengua per 

finalitats polítiques que en aquest cas ho és. I jo vull afegir que com a valencià he viscut les 

dues coses i jo he patit la segregació lingüística i sempre defensaré la integració lingüística i el 

nostre grup també. Gràcies.»

Pren la paraula la senyora Dalmau:

«Bona nit a tothom. Nosaltres subscrivint completament el que diu la moció i per no repetir-nos 

gaire he de dir que Catalunya ha estat i és el motor econòmic del nivell i la magnitud que és, jo 

crec, que és entre d'altres motius per seu nivell educatiu. I crec que hem de dir prou a les 

mentides que l'únic que pretenen és fer mal i difamar tant a les escoles catalanes com a 

Catalunya en general. Gràcies.»

Pren la paraula la senyora Pou:

«Gràcies de nou. Està clar que la base d'un país és el nivell educatiu de l'ensenyament, per 

tant són els valors essencials i que no es podem menysprear com s'està fent ara. Per tant, 

subscrivint totalment la moció. Gràcies.»

Pren la paraula la senyora Romano:

«Gràcies senyor Alcalde. Per contestar a la regidora d'ensenyament diré que quan passen 

coses quan es mira cap a una altra banda no serveix de res. Nosaltres sempre hem donat 

suport a tots els docents i a la feina que es fa a les escoles de Catalunya. Ara bé, han sortit uns

pares que diuen que creuen que no s'estan prou bé, crec que mirat amb una altra i dir que aquí 

ho fem tot bé, que tots som perfectes, és un error. 

És un error perquè després ens emportem disgustos perquè que vostès generalitzin amb el 

tema de l'ensenyament  crec que també és molt perillós. Hi ha famílies en diferents llocs de 

Catalunya que no tenen l'educació que ells creuen que han de tenir i tenen el dret de dir el que 

pensen, els hi agradi o no a vostès, siguin de la seva opinió o no. El que no podem fer és mirar 

cap a una altra banda i dir que aquí no està passant res. 

Evidentment, ja ho he dit al principi, nosaltres donem ple suport als docents de totes les escoles

i instituts de Catalunya i en cap moment ens posem que fan bé o malament la seva feina sinó 

que entenem que són grans professionals, això no ho posem en dubte. 

45



Ara bé vostès mirant cap a una altra banda i dient que tot està funcionant perfecte i que tot és 

perfecte, s'equivoquen i per la nostra terra és molt perillós. Gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde accidental:

«Per al·lusions passo la paraula a la regidora Guiteras.»

Pren la paraula la senyora Guiteras:

«Gràcies. Vostè sap que els docents són grans professionals, però també sap que aquests 

ministres han mentit. Per tant, és això el que li demano que els transmeti. Gràcies.»

Pren la paraula  la senyor Romano:

«Bé, que han mentit ho ha dit vostè. Amb ells els hi ha arribat denúncies de famílies que creuen

que no s'estaven fent bé les coses a tot arreu. Mentit no han mentit, que a vostès no els 

convingui que ho diguin ja és un altre debat que seria molt ampli, però aquests senyor mentir 

no han mentit. Aquests senyors han rebut escrits i denúncies de famílies que porten els nens a 

escoles de Catalunya que això no vol dir que sigui un cas generalitzat però sí que cal que hi 

prestem atenció o ells no tenen el dret de dir el que pensen i el que es troben a aquesta terra. 

Gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde accidental:

«Per tancar el debat només voldria acabar dient que si en alguna cosa creiem que és un 

exemple aquest país és en el model d'integració i la millor forma d'integrar-nos és a travès de la

nostra escola, per tant alguna cosa s'estarà fent bé a l'escola catalana. Passem a la votació.»

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  dels presents [13 vots 

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

CALDES (1) i 1 vot en contra del PPC (1)], ACORDA aprovar la moció, essent aquesta la 

següent:

              

«Rebutgem els atacs que els darrers dies ha rebut l’escola catalana i que apunten directament 

als centres educatius i als seus docents, per boca del ministre d’Afers Exteriors, Alfonso, Dastis 

i del ministre d’Educació, Íñigo Méndez de Vigo, entre d’altres personalitats.

Reiterem el compromís amb l’escola catalana com a eina clau per a la cohesió social, la igualtat

d’oportunitats i la qualitat educativa, a través del consens que hem construït  els darrers 30

anys.
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Durant aquest  període de temps, els professionals de l’educació han exercit  amb vocació i

passió la seva tasca docent, oferint als infants i joves les eines necessàries per desenvolupar-

se en la vida adulta. Ho han fet transmetent els valors de la democràcia, del respecte, de la

diversitat, de diàleg i de la tolerància.

Al  llarg de tots  aquests anys,  els alumnes catalans han assolit  els  objectius lingüístics  del

coneixement de les dues llengües oficials del nostre país, el català i  el castellà. En aquest

segon cas, fins i tot milloren la mitjana estatal per sobre de comunitats monolingües, dades del

mateix ministeri d’educació de l’Estat.

Són  els  mestres  i  professors  els  que  han  de  determinar  pedagògicament  com assolir  els

objectius lingüístics. Fins a dia d’avui s’ha demostrat la validesa d’aquesta tasca docent.

Malgrat tot, des de l’Estat fa anys que hi ha una ofensiva contra la nostra llengua: s’han eliminat

hores  lectives  de  català  a  través  de  sentències  judicials  i  s’han  substituït  les  raons

pedagògiques més bàsiques i fonamentals. 

Ara, el setge s’estreny més i se senten afirmacions falses, infundades i amb la voluntat clara

d’enganyar i manipular l’opinió pública. 

Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Caldes de Montbui

proposa d’adopció dels següents

ACORDS:

Primer.  Manifestar  el  suport als  docents  que  vetllen,  amb  estima  i  passió  pel

desenvolupament integral dels nostres infants i joves, agrair-los la seva dedicació i encoratjar-

los a seguir realitzant la seva tasca amb la mateixa determinació de sempre.

Segon.  Demanar la rectificació dels ministres Dastis i Méndez de Vigo i la disculpa pública

d’aquells dirigents polítics i mitjans de comunicació que han mentit deliberadament. 

Tercer.  Manifestar  el  suport a  les  institucions  catalanes  en  la  presa  de  decisions  que

garanteixin  preservar  el  model  històric  d’escola  catalana  davant  la  voluntat  clara  de

desprestigiar l’escola i justificar una futura intervenció de l’Estat.

Quart.  Comunicar  aquest  acord a  Somescola.cat,  als  centres  educatius  del  municipi,  a

l’Associació  Catalana  de  Municipis,  a  l’Associació  de  Municipis  per  la  Independència  i  al

departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.»
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12.2  MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D'ERC, DE SOM CALDES I DE 

CIU, AL PLE DE L'AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI PER ATURAR LA SUSPENSIÓ

DE L'AUTONOMIA DE CATALUNYA.

Primerament s’explica la proposició que se sotmet al Ple, atès el que s’estableix a l’article 48.3 

del ROM. 

L’alcalde accidental llegeix els acords de la moció.

Pren la paraula el senyor Alcalde accidental:

«La senyora secretària us vol fer un advertiment.»

Pren la paraula la senyora Secretària:

«Jo us he de recordar que en data 17 d'octubre de 2017 a recaigut una sentència del tribunal 

Constitucional on es declara la inconstitucionalitat i nul·litat de la Llei de Catalunya 19/2017 de 

6 de setembre denominada del Referèndum d'autodeterminació, Llei que prèviament ja havia 

estat suspesa a l'admetre a tràmit el Tribunal Constitucional. I pel que fa a la Llei de 

transitorietat de la República es troba actualment suspesa pel Tribunal Constitucional.»

Pren la paraula el senyor Alcalde accidental:

«Aquesta és una moció presentada pels grups d'ERC, Som Caldes i  el Partit Demòcrata de 

Catalunya. Per part del govern i d'ERC defensaré jo mateix la moció. 

Començaré dient que el nostre ajuntament com no pot ser d'altra manera estarà sempre al 

costat de les institucions Catalanes, al costat del president electe i del govern electe del nostre 

país, estarem al costat de la República Catalana, nascuda del parlament electe, insisteixo, 

electe i democràtic de Catalunya i seguint el mandat inequívoc del passat 1 d'octubre.

Des de Caldes de Montbui estem disposats a ser el pilar més ferm en falcar la República  

catalana. Una República  amb esperit municipalista i de servei a les persones, que defensi i 

lluiti pel nostres drets, tan socials com fonamentals. Perquè el que va passar el divendres 

passat  al Parlament va ser això,  va ser una defensa tan aferrissada de la dignitat democràtica 

del nostre país. Els catalans de fet hem mostrat des de fa molts anys, no només les últimes 

setmanes, una ferma voluntat de diàleg, d'entesa i de concòrdia i l'estat espanyol ens ha seguit 

fallant, però aquest cop a superat tots els límits possibles. Per exemple, executant  la suspensió

del nostre govern i de les nostres institucions. Des del govern municipal de Caldes ens hi 

posicionem rotundament en contra. Parlar de límits és també  parlar de violència. De la 

violència de l'1 d'octubre. 
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A Caldes van exercir  el nostre dret a vot i el resultat va ser innegable a favor de la 

independència de Catalunya però vam acabar el dia molt preocupats i entristits perquè va 

haver-hi 1.066 persones ferides per les forces policials espanyoles. 1.066 persones pacífiques 

brutalment agredides i ho condemnen. Ho condemnen rotundament i demanem a la resta de 

forces polítiques que no hi hagui mitges tintes i que sigui ferm, com deia la senyora Romano, 

no pot mirar cap a una altra banda quan hi ha un problema. Davant de la violència només s'hi 

pot estar en contra. I no només això, a dia d'avui segueixen havent dues persones 

empresonades per les seves forces polítiques, són en Jordi Sánchez i en Jordi Cuixart, 

persones de pau per les quals exigim el seu alliberament immediat. Fa al voltant de 15 dies una

d'elles passejava per Caldes i els convidem a tots dos a tornar al nostre poble sempre que 

vulguin. Perquè en tenen dret. Voldria acabar posant en valor la cèlebres paraules del president

Companys afusellat fa 77 anys pel franquisme, un president electe que va ser afusellat pel 

franquisme que va dir allò del tornarem a sofrir, tornarem a lluitar i tornarem a vèncer. A dia 

d'avui té més sentit que mai. Moltes gràcies.»

Pren la paraula la senyor Redondo:

«Moltes gràcies. Bona nit a tothom. Estem molt d'acord amb la intervenció del grup d'ERC, 

creiem que la moció és prou clara amb tres punts sobretot. Demanar la llibertat pels Jordis 

perquè manifestar-se no és cap delicte o no hauria de ser en una democràcia, una altra cosa és

si ho estem o no ara mateix. 

Per una altra banda condemna ferma per la violència tan policial com política per part de l'estat 

espanyol i que ha fet 1.066 ferits, però no sabem quants més hi ha perquè hi ha gent que de 

cops de porra no ha anat a denunciar i no ha anat a l'hospital, que potser hi ha més que no han

passat per aquí. El que no es pot és tolerar és ni 1.066 ni 1, cap.

Per altra banda l'aplicació de 155, la il·legalitat és manifesta , així que res al respecte. No 

s'hauria d'aplicar i punt. I ja que estem exigint, exigir al govern de la Generalitat que ha d'actuar

en conseqüència  i d'executar el desplegament de lleis per fer efectiva la República Catalana 

que es va proclamar aquest passat 27 d'octubre, seguint amb el mandat popular del 

referèndum del dia 1 d'octubre.»

Pren la paraula el senyor Coral:

«Gràcies, bona nit. La veritat és que portem mesos per no dir anys que ens trobem amb una 

concatenació de fets, d'actuacions desafortunades per l'estat espanyol i que els últims mesos 

en tenim nous exemples d'aquestes actuacions desafortunades i no és per fer cap repàs però 

quatre pinzellades molt ràpides. 
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En primer lloc, neguen el dret a decidir del poble català, per tant ja estan negant un dret 

democràtic a que un poble decideixi el seu futur polític. Després ens trobem que el govern de 

Catalunya organitza un referèndum i exerceixen la violència, una violència com ja s'ha dit aquí 

que va acar amb més de 1.000 ferits. Una violència que no va evitar que més de 10 milions de 

persones anessin a votar i per tant van ser ells que van privar de les màximes garanties a 

aquest referèndum. Després del referèndum ens trobem que entre altres coses empresonen a 

dues persones que l'únic que han fet és defensar unes idees, promoure-les  a través de la 

llibertat de manifestació i les empresonen de manera injusta per les seves idees, perquè 

realment no les han empresonat pels fets. I després ens trobem amb un seguit d'actuacions de 

l'article 155 que és una suspensió de facto de la pròpia autonomia on s'ha cessat el president 

de la Generalitat, els consellers de govern, ect... La veritat és que l'article 155 no cal descriure'l,

però les actuacions que comporta són molt greus. No sé com s'ho faran els llibres d'història per 

explicar-ho això. 

Llavors davant de tota aquesta concatenació d'actuacions jo em pregunto com pot passar això 

en un país del món occidental i d'un país que teòricament és desenvolupat. Jo m'ho pregunto 

sincerament. També em pregunto com és que Europa no està mirant. I no m'estranya havent 

vist la política dels refugiats, per tant no m'estranya que en aquest moment a Europa no 

s'estigui plantejant si un poble té dret o no té dret a decidit el seu futur i ho trobo vergonyós, 

tant des del punt de vista espanyol com de la unió Europea. És vergonyós i trist veure l'actuació

dels dos organismes i  les dues institucions. 

I bé, els catalans seguirem tota aquesta concatenació de fets desafortunats, com dic, és una 

mostra del perfil democràtic de l'Estat Espanyol que és l'essència del que hauria de ser 

qualsevol democràcia i no és res més que donar arguments a tots aquells ciutadans d'aquest 

país que volen construir un nou país, un nou estat i una nova república catalana com ja estem 

fent. Gràcies.»

Pren la paraula la senyora Pou:

«Gràcies de nou. És ben cert i per no reiterar les mateixes paraules dels diferents grups heu 

manifestat estem en moments convulsos i moments complicats dins de la política. Jo  mateixa 

com a regidora d'Units per Caldes, volem estar al costat de les institucions democràticament 

escollides i del seus  governs, podem tenir algun desacord, és cert, i a vegades inevitable, però 

com a organització política farem pinya en la protecció del nostre ajuntament, del Parlament de 

Catalunya i del president i del govern de la Generalitat, al que ha escollit la ciutadania només 

ho pot canviar ella mateixa. Gràcies.»
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Pren la paraula la senyora Romano:

«Gràcies senyor Alcalde. Crec que per començar el que ha llegit la secretària sobre el 

document jurídic de la moció ja ho diu tot. És un document il·legal des del començament fins al 

final. M'he posat contenta perquè nosaltres tenim una moció que vostès volien fer persona non 

grata al senyor delegat del govern i veig que aquest punt s'ha eliminat i m'alegro perquè aquest 

punt no tenen potestat per fer-ho i que rectifiquin de tant en tant. 

Dit això vull deixar molt clar que nosaltres condemnen tota la violència, vingui d'on vingui, dels 

mossos, de la policia, de la guàrdia civil o de qui sigui. Nosaltres condemnem la violència, 

vostès no. Vostès no sempre la condemnen. Vostès si no recordo malament  no van condemnar

quan va tenir que sortir el senyor Mas al 2014 del Parlament amb helicòpters que havien 

encerclat el Parlament i els mossos van repartir llenya, no fa pas molts anys també una noia va 

perdre un ull perquè li van tirar un bola el  mossos. Tampoc van ser condemnats per vostès 

aquells actes, per tant les condemnes a la violència han ser en general perquè sinó el nostre 

país Espanya no funcionarà. 

Dit això no em vull estendre massa perquè crec que la ciutadania estem fins una mica més 

amunt de tot això, de tota aquesta història que vostès han portat capítol darrera capítol durant 

molts anys . Nosaltres creiem que avui s'ha acabat la seva història, la seva república, avui hi ha

unes eleccions convocades democràticament el 21 de desembre, perquè el seu expresident  

Puigdemont no va tenir nassos a convocar-les ell. Per tant les ha hagut de convocar el senyor 

Rajoy. Des de Catalunya molts, molts catalans li donem les gràcies al senyor Rajoy perquè els 

únics culpables que s'hagi hagut d'activar l'article 155 és de vostès, dels independentistes que 

ha volgut anar pel dret, pensant-se que eren els súpers de tots , els màtrics més màtrics que 

hem pogut veure a les pantalles, però la seva història es desfà, les seves mentides s'estan 

acabant i jo també em pregunto, com s'escriurà la història? Quina història ens quedarà a la 

nostra terra? Qui realment estima la nostra terra? Aquells que la estem defensant a dia d'avui 

amb unes eleccions democràtiques amb garanties i amb llibertat o aquelles persones que 

porten venent capítol darrera de capítol una història que ha quedat claríssim que ells mateixos 

no es creien. Ara on som?  Amb unes eleccions, amb un expresident de la Generalitat a 

Brussel·les, a Bèlgica? No sabem ha on. Però aquí no hi és a defensar els catalans. I això a la 

història ja ha passat, si recordem al senyor Tarradellas, que sembla ser que el senyor 

Puigdemont no és gaire afí del senyor Tarradellas, però va pel mateix camí.  

Dit això, com que no em vull estendre més, perquè estan vostès aprovant un document il·legal, 

sí que cal recordar també una frase important del senyor Tarradellas, en política lo important és

no fer el ridícul,  i crec que en la política catalana hem començat a fer el ridícul. Gràcies.»
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Pren la paraula el senyor Alcalde accidental:

«Senyora Romano... és veritat, lo important en política és no fer el ridícul. Li agraeixo que hagi 

condemnat la violència perquè ja és un bon començament el que no pot és negar la realitat, les 

forces d'ocupació espanyoles, l'estat espanyol està superant tots els límits possibles, s'està 

superant una darrera l'altra, no sé si s'ha passejat per Caldes últimament, no sé si ha parlat 

amb els seus veïns. Aquest poble és pacífic, tranquil, totes les mobilitzacions han estat 

absolutament pacífiques i hem rebut a canvi amenaces, por, terror. 

Miri, el dia 1 d'octubre  ens va quedar una doble sensació, de tristesa per totes aquestes 

persones que van estar ferides, però crec que va ser un dels moments polítics més bonics de la

història d'aquest municipi, se'ns dubte. Si per vostè això és màtrics vivint en pel·lícules 

diferents.

Sense voler entrar en gaire més passaré la paraula al senyor Coral que també m'ha demanat 

intervenir.»

Pren la paraula el senyor Coral:

«Serè molt breu. Jo com a companya de consistori més enllà de les sigles i dels partits jo crec 

que per sobre  hi ha el sentit comú i per tant intentar justificar l'actuació de l'estat espanyol, 

sobre tot la violència de l'1 de octubre, justificar-la d'alguna manera o comparar-la, perquè 

comparar-la és justificar-la crec que és incomparable, perquè si vostè troba una fotografia 

d'algun país desenvolupat amb persones amb una  filera fent cua per anar a votar i cossos de 

seguretat golpejant a aquestes persones ens la porta aquesta fotografia. Creiem que no 

existeix.  I és cert que en política no es pot fer el ridícul, però justament en política no val tot. 

Res més.»

 Pren la paraula la senyor Redondo:

«Parlant de democràcia, el que no pot ser és que es plantegin el respecte com a companya de 

Ple però no pot ser que es defensi la democràcia, l'estat espanyol i dir que s'apliqui l'article 155 

és culpa nostra, quan l'estat espanyol està a la cua, el tercer de la cua de la Unió Europea, en 

separació de poders, i això no hi dic jo, ho diu l'informe del Greco, un organisme independent, 

diu que estem a la cua de la separació del poder judicial i del poder executiu. Per tant, quan 

parlem d'aplicació de les lleis i quan parlem d'il·legalitat, vigilem, perquè qui les aplica i com les 

aplica. I tots sabem que la fiscalia no afina.»

Pren la paraula el senyor Alcalde accidental:

«Fem l'últim torn.»
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Pren la paraula la senyora Romano:

«Jo a vegades no sé com explicar-ho però a primer de primària ja ens diuen quan una cosa es 

pot fer i quan una cosa no es pot fer. Si a vostès se'ls hi ocorre fa uns anys endarrere que volen

la república, doncs vinga som-hi, ens passem totes les lleis per més endarrere de l'esquena i 

tirem. I aquí no passa res. I a Madrid el govern de l'estat s'ho ha d'anar mirant i esperant a 

veure on arribarem. Doncs vostès amb les seves actituds de no diàleg perquè de diàleg 

poquíssim senyors, vostès estan venent fum, el senyor Puigdemont sempre a anat a Madrid a 

dir demanar un referèndum sí o sí. Em poden dir on està el diàleg? Perquè si algú es posa així 

davant meu diàleg no hi haurà. Per tant, diàleg no hi ha hagut. Segurament per cap de les dues

parts, tampoc vull ser tant extremista, perquè tots som persones, vostès i els del PP també som

persones, ara si vostès porten tota la situació al límit és que els demés no hem d'actuar? Hem 

de dir: pobrets, donem-los la República? I si volem també seran espanyols, vinga què més 

voleu? I vostè és advocada senyora Sandra. I les lleis estan per complir. I el 155 ha arribat a 

aquest punt quan no s'havia... si la justícia és la justícia i la democràcia té unes eines perquè 

sigui democràcia i aquestes eines una d'elles és el 155 que vostès són els màxims 

responsables que s'hagi arribat a això. Ara bé, els agraeixo, perquè el dia 21 de desembre 

votarem en llibertat, amb garanties dintre d'una democràcia. Gràcies.»

Pren la paraula la senyora Pou:

«Senyora Romano, amb tot el meu afecte i estimació que li puc tenir ho sento molt i discrepo 

totalment amb les seves paraules. Només una ciutadania que és la que tenim i és la que es 

mobilitza i que està fent un reclam continu des de fa molts anys davant tot el que està passant 

són els únics que poden demanar i així ho estan fent de forma pacífica i exemplar a la resta 

d'Europa i del món de com es vol fer una República o ser un estat independent i així és el que 

està quedant palès. La ciutadania ho reclama amb majoria agradi o no agradi s'ha d'escoltar a 

la ciutadania. Ho senti, disculpi però no comparteixo les seves paraules. Gràcies.»

Pren la paraula el senyor alcalde accidental:

«Moltes gràcies. Crec que totes les postures estan perfectament exposades i per finalitzar jo 

tinc la sensació que l'estat espanyol ha perdut Catalunya, la seva gent, ni menys ni menys que 

els catalans i les catalanes. Passem a la votació. L'ajuntament de Caldes estarà sempre al 

costat del president electe, de les nostres institucions electes.»

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  dels presents [13 vots favorables

dels membres dels grups municipals d’ERC (8); SOM CALDES (2);  CiU (2); UP CALDES (1) i 1

vot en contra del PPC (1)], ACORDA aprovar la moció, essent aquesta la següent:
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«L’acord entre el Partit Popular, el Partit Socialista Obrer Espanyol i Ciudadanos per a la 

suspensió de l’autonomia de Catalunya, evidencia que davant d’un problema polític la resposta 

de l’Estat espanyol es basa en la repressió i en la retallada de drets. Trenta-vuit anys després 

de recuperar l’autonomia catalana amb l’aprovació de l’Estatut, després de les llargues dècades

de dictadura franquista, són ara tres partits polítics en el marc democràtic els qui volen tornar a 

sotmetre Catalunya a aquella situació d’anul·lació política. 

L’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola liquida, de facto, l’autonomia catalana a

través d’un fort atac als drets dels catalans i les catalanes per la incapacitat de diàleg de l’Estat

espanyol i que s’ha concretat en la seva resposta repressiva a través de la vulneració de drets

fonamentals, la censura d’internet i de mitjans de comunicació, la violació del secret postal, les

detencions de càrrecs públics, querelles i  processos judicials contra el govern, la mesa del

parlament  i  més  de  700  alcaldes  i  alcaldesses,  la  brutal  violència  policial  exercida  contra

població  pacífica  l’1  d’octubre,  l’empresonament  dels  líders  de  la  societat  civil,  el  gran

desplegament de forces policials que encara es manté a Catalunya i la intervenció i congelació

dels comptes de la Generalitat de Catalunya. 

El Govern espanyol i els partits polítics que li donen suport continuen optant per la via de la

repressió  i  la  vulneració  de  drets  enlloc  d’escoltar  el  clam  del  poble  i  les  institucions  de

Catalunya que en les eleccions del passat 27 de setembre de 2015 van concedir la majoria

absoluta  del  Parlament  a  les  forces  independentistes,  que  el  passat  1  d’octubre,  en  el

referèndum d’autodeterminació de Catalunya, van ser novament refermat el mandat democràtic

per a la independència de Catalunya.

Per tots aquests motius, els grups municipals d’ERC, de SOM CALDES, de CiU i d’UPCALDES

proposen a l’Ajuntament de Caldes de Montbui l’adopció dels següents acords:

Primer. Manifestar el suport als representants legítims del govern de Catalunya per fer efectiu

el mandat popular del passat 1 d'Octubre en els termes que estableix la Llei del Referèndum

d'Autodeterminació i la Llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la República aprovades

pel Parlament de Catalunya.

Segon. Reconèixer l’actitud, valentia i el comportament cívic i pacífic de més de 2 milions de

persones que el passat diumenge 1 d'octubre es van expressar a les urnes, tot i l’estat de terror

que va voler imposar l’Estat espanyol, i als qui se’ls va usurpar el vot ja dipositat dins d’urnes

requisades.
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Tercer.  Condemnar  la  violació  de drets  fonamentals  a  Catalunya  a través de les  mesures

repressives aplicades per l’Estat espanyol contra la població i les institucions catalanes, fent

especial menció a l'ús de la violència per part de la policia espanyola contra una ciutadania

totalment pacífica que només volia exercir el seu dret a vot. Lamentem un total de 1.066 ferits. 

Quart. Exigir la llibertat del president de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez i el

president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, empresonats per les seves idees polítiques.  

Cinquè. Instar el Govern espanyol i els partits que li donen suport a aturar la suspensió de

l’autonomia de Catalunya que ja estan portant a terme amb l’aplicació de l’article 155 de la

Constitució Espanyola.

Sisè. Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la Presidenta del

Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a l’Associació de Municipis per

la Independència, al Govern espanyol i als grups polítics del Parlament de Catalunya.»

13. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

No hi ha intervencions.

L’alcalde accidental aixeca la sessió a les 21 hores i 10 minuts, de la qual cosa, com  a 

secretària gral., estenc aquesta acta.

La secretària gral.  Vist i plau

L’alcalde actal.

Maria Remei Sala Leal         Isidre Pineda i Moncusí
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