
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió

Núm.:  7  / 2017

Caràcter: Ordinari 

Data: 25 de maig de 2017

Horari: 20’01 hores 

Lloc: Sala de Plens

Assistents

Jordi Solé i Ferrando, alcalde

Núria Carné i Navarro, regidora

Isidre Pineda i Moncusí, regidor

Maria Pilar Aznar i López, regidora

Vicenç Personat i Pallarès, regidor

Jaume Mauri i Sala, regidor 

Josep Ramon Marañés i Vidal, regidor

Roser Guiteras i López, regidora

David Través i Ambrosio, regidor

Alexandra Redondo Ibáñez, regidora 

Anna Mata Domènech, regidora

Francesc Coral Prades, regidor 

Maria Dalmau Xalabarder, regidora 

Francisco Javier Ortega Guillén, regidor. 

*S'incorpora a la sessió en el punt número 4.

Carla Millán Peñaranda, regidora 

Francisco Martínez Boluda, regidor 

Montserrat Romano Bosch, regidora 

No Assistents

Anna Mata Domènech, regidora
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Secretari

Maria Remei Sala Leal, secretària gral.

Interventora

Gemma Riera Termes, interventora

L’alcalde obre la sessió

0. Modificacions respecte a l'ordre del dia:

0.1 Incorporar d’urgència un punt dins de l’ordre del dia.

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Proposo una modificació en l'ordre del dia, posar un punt d'urgència.

 L'adjudicació definitiva de les obres de l'aparcament de Raval Canyelles i la plaça del Sindicat

a l'empresa ACSA.  Per tant  com saben vam fer l'adjudicació provisional aquest  dilluns,  va

entrar la documentació i per tant podem procedir ja a l'adjudicació definitiva. Per incorporar-ho

a l'ordre del dia ho hem de votar, per tant, procedim a la votació.»

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

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

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

l’ordre del dia de la sessió.

0.2 Modificació del text d'una proposta d'acord.

L'Alcalde proposa que es voti la modificació del text d’una proposta d'acord per tractar-lo a 

l’ordre del dia d’aquesta sessió, essent aquest el següent:

- Prendre en consideració el Pla d'aparcaments de Caldes de Montbui i el Reglament del 

servei municipal d'aparcament de Caldes de Montbui, elaborats per l'empresa DOYMO i 

sotmetre el Pla i el Reglament a un tràmit d'informació pública per un termini de 30 dies 

hàbils, expedient 2739/2016 TC701-2016-000032.
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Pren la paraula el senyor Alcalde:

«La  següent  modificació  és  en  relació  amb  el  punt  4  de  l'ordre  del  dia,  per  tant  el  Pla

d'aparcaments el debatríem amb les modificacions que s'han incorporat i que se'ls va enviar a

vostès per correu electrònic el passat dia 23, que són modificacions molt puntuals en relació

amb els canvis de nom de regidoria que apareixien. Quan varem fer la informativa, alguna cosa

ja es va comentar,  noms que apareixien malament que en res canvien el contingut substancial

de  l'expedient.  Per  tant,  proposo  la  modificació  del  contingut  amb  aquestes  qüestions

absolutament col·laterals del punt 4.»  

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

favorables dels membres del grup municipal d’ERC (9); 5 abstencions de SOM CALDES (1);  

de CiU (2); del PSC (1); d'UP CALDES (1) i 1 vot en contra del PPC (1)], ACORDA modificar el 

text de la proposta d'acord de la sessió.

Ordre del dia

1. Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària anterior de data 27 d'abril 

de 2017.

2. Modificar el contingut del conveni entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i 

l’Ajuntament de Caldes de Montbui per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de 

salut pública, expedient 2789/2016 TC301-2016-000082.

3. Aprovar inicialment l'estudi de mobilitat urbana sostenible de Caldes de Montbui, 

redactat per la consultora DOYMO (Desarrollo, Organización y Movilidad, SA), i 

sotmetre'l a informació pública, expedient 2721/2016 TC202-2016-000014.

4. Prendre en consideració el Pla d'aparcaments de Caldes de Montbui i el Reglament del

servei municipal d'aparcament de Caldes de Montbui, elaborats per l'empresa DOYMO i 

sotmetre el Pla i el Reglament a un tràmit d'informació pública per un termini de 30 dies 

hàbils, expedient 2739/2016 TC701-2016-000032.

5. Prendre en consideració l'informe econòmic de l'anàlisi i modelització de la gestió del 

servei de recollida de fracció resta i orgànica pel municipi de Caldes de Montbui 

(Memòria i projecte d'establiment) i el Reglament del Servei Públic de Recollida de 

Deixalles redactat pels serveis tècnics municipals, i sotmetre'ls a un tràmit d'informació 

pública, expedient 2738/2016 TC701-2016-000031.
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6. Aprovar la modificació de crèdits núm. 9/2017, mitjançant suplements de crèdits, 

expedient 2245/2017.

7. Aprovar la modificació de crèdits núm. 10/2017, mitjançant crèdits extraordinaris, 

expedient 2247/2017.

8. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 11/2017, del pressupost de 

l'Ajuntament de Caldes de Montbui de l'exercici 2017, expedient núm. 2481/2017.

9. Sol·licitar a la Diputació de Barcelona la concessió d’un préstec en el marc del 

Programa de Crèdit Local, per import de 3.715.630,25 euros per tal de finançar part del 

programa d’inversions de l’any 2017, expedient 1443/2017.

10.  Ratificar el contingut íntegre de l’acord aprovat a la sessió de la Junta de Govern 

Local, de data 31 de març de 2017, segons el qual s'aprova inicialment les Bases 

reguladores de subvencions per als propietaris d'habitatges del parc desocupat a canvi 

de llogar aquests habitatges amb la mediació de la borsa de lloguer social de 

l'ajuntament de Caldes de Montbui, expedient 3313/2016 – TH205-2016-000429.

11. Donar compte al Ple dels informes de tresoreria corresponents al primer trimestre de

l’any  2017  que  consten  en  l’expedient  i  que  s’han  tramès  al  Ministeri  d’Hisenda  i

Administracions Públiques, sobre el compliment dels terminis previstos en la legislació

vigent per al pagament de les obligacions de les Entitats Locals, en termes de morositat

comptable, expedient 1606/2017.

12.  Donar  compte  al  Ple  i  als  membres  de  la  Comissió  Informativa  dels  indicadors

relatius  als  càlculs  del  període  mitjà  de  pagament,  de  les  ràtios  de  les  operacions

pagades i de les operacions del pendent de pagament corresponents al primer trimestre

de l’any 2017, expedient 1608/2017.

13. Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local, en la sessió del dia 5 de maig

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

d’informació  corresponent  al  1er.  trimestre  de  2017  de  les  entitats  que  formen  la

Corporació Local, expedient 1660/2017.

14. Donar compte de la resolució de la sentència en relació amb el recurs contenciós

administratiu, procediment ordinari 136/2014-A, per part de l'Ajuntament de Caldes de

Montbui  contra  la  resolució  del  Director  de  l'Agència  Catalana  de  l'aigua,  expedient

contenciós administratiu número 147/2014.
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15.  Donar compte al Ple de l’AUTO dictat en data 8 de març de 2017 pel Tribunal Suprem,

Sala Contenciosa Administrativa, Secció Primera,  en relació amb el recurs de cassació

número 2157/2016, corresponent al  recurs contenciós administratiu número 209/2012,

expedient 519/2016.

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

17. Mocions d'urgència

17.1 Moció que presenten els grups municipals del PSC i el PPC sobre Caldes de 
Montbui vila promotora de l'ús de vehicles elèctrics, expedient 2307/2017.

17.2 Moció que presenta el grup municipal d'ERC  relativa al Pacte Nacional per a una 
Societat Digital a Catalunya.

18. Precs, preguntes i interpel·lacions

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

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

ANTERIOR DE DATA 27 D'ABRIL DE 2017.

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Hi ha alguna qüestió sobre aquesta acta? No? Sí? Senyora Millán.»

Pren la paraula la senyora Millán:

«Sí, simplement excusar al meu company que arribarà una mica tard per motius familiars, i que

està venint de camí, però que no ha pogut arribar abans.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, doncs ho farem constar a l'acta.»

Pren la paraula la senyora Redondo:

«Sí, en el mateix sentit, vull excusar la companya Anna Mata que no ha pogut venir perquè s'ha

trobat indisposada a última hora.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, doncs també constarà a l'acta.»
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El Ple, per unanimitat dels presents [15 vots favorables dels membres dels grups municipals 

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

l’esborrany de l’acta de la sessió anterior del dia 27 d'abril de 2017.

2. MODIFICAR EL CONTINGUT DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL 

VALLÈS ORIENTAL I L’AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI PER A LA PRESTACIÓ 

D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN MATÈRIA DE SALUT PÚBLICA, EXPEDIENT 2789/2016 

TC301-2016-000082.

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

s’estableix a l’article 48.3 del ROM.

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, algun comentari, intervenció sobre aquest punt? Senyor Martínez Boluda.»

Pren la paraula el senyor Martínez Boluda:

«Moltes gràcies senyor Alcalde, bona nit a tothom. Votarem a favor, es tracta d'un tema que

considerem interessant,  perquè  sobretot  el  tema de  la  inspecció  d'aplicacions  de mesures

d'higiene a comerç minorista dedicat a l'alimentació, restauració i de més, és molt interessant.

Vull dir, si un cop s'acabi el contracte pugéssim tenir una sèrie de conclusions públiques per

saber com està aquesta situació al nostre municipi, gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Estem d'acord amb aquesta petició i de fet el que, una part significativa de l'interès de la feina

és que evidentment  es pugui  conèixer  quin  és l'estat  de compliment  de la  normativa  dels

comerços i dels negocis en general a Caldes, per tant, ho farem.

Passo la paraula al senyor Marañés.»

Pren la paraula el senyor Marañés:

«Simplement comentar que previ a aquest servei, des del servei de la Piqueta ja hem estat fent,

no inspeccions, però sí recomanacions via subvencions de la Diputació. Vull dir que entenem

que tampoc sortirà aquí ara.»

Pren la paraula el senyor Alcalde: 

«Bé, doncs passem a la votació d'aquest punt.» 
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En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [15 vots favorables dels 

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

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

 ACORDA:

Identificació de l’expedient

Expedient número 2789/2016 (TC301-2016-000082) relatiu al conveni entre el Consell 

Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Caldes de Montbui per a la prestació 

d’assistència tècnica en matèria de salut pública.

Antecedents

1. El Ple de l'Ajuntament, en sessió de data 22 de desembre de 2016, va aprovar el contingut 

del conveni entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l'Ajuntament de Caldes de Montbui 

per a la prestació d'assistència tècnica en matèria de salut pública.

2. El pacte cinquè d'aquest conveni preveu la seva vigència des de l'1 de març de 2017 i fins l'1

de desembre de 2017.

El pacte quart estableix el règim econòmic d'aquest conveni i estima el cost per a l'any 2017 en 

26.658,13 euros, pel període que va de l'1 de març al 31 de desembre.

3. Per diferents raons aquest conveni no ha començat a desplegar els seus efectes fins el dia 1 

d'abril de 2017, variant el període de vigència que estava previst que s'iniciés l'1 de març i el 

règim econòmic ja que aquest conveni tindrà una vigència inferior a la prevista.

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

5. A l'expedient administratiu hi consta el document d'Autorització i de Disposició de despesa 

signat per la interventora, el qual acredita que hi ha suficient consignació pressupostària per 

atendre la despesa que es detalla a la part dispositiva d'aquest acord.

Fonaments de dret

• Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

• Text  refós  de  la  Llei  municipal  i  de  règim  local  de  Catalunya,  aprovat  pel  decret

legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
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• Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret179/1995, de

13 de juny

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Modificar el contingut del conveni entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i 

l’Ajuntament de Caldes de Montbui per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de salut 

pública en els següents punts:

a) Pacte quart:

On diu: «1. El cost corresponent a la prestació d'assistència previst en el pacte segon s'estima

en 31.989,75 euros anuals. No obstant això, per l'any 2017, el cost es fixa en 26.658,13 euros,

tenint en compte que el servei s'iniciarà l'1 de març del 2017.»

Ha de  dir:  «1.  El  cost  corresponent  a  la  prestació  d'assistència  previst  en el  pacte  segon

s'estima  en  31.989,75  euros  anuals.  No  obstant  això,  per  l'any  2017,  el  cost  es  fixa  en

23.992,31 euros, tenint en compte que el servei s'iniciarà l'1 d'abril del 2017.»

b) Pacte cinquè. Vigència:

On diu: «1. Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura per l'última de les

parts i estén els seus efectes des de l'1 de març de 2017 i fins el 31 de desembre de 2017.»

Ha de dir: «1. Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura per l'última de les

parts i estén els seus efectes des de l'1 d'abril de 2017 i fins el 31 de desembre de 2017.»

Segon. Modificar el document d'Autorització i de Disposició amb número d'operació 

220170000520, segons la modificació de la despesa descrita en el punt anterior, a càrrec de 

l'aplicació pressupostària 49 3110 46500 Conveni assistència tècnica CCVO salut pública del 

pressupost municipal vigent. 

Tercer. Notificar aquest acord als interessats.

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

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

8



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

de la província de Barcelona.

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

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

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

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

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

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

sis mesos.

3. APROVAR INICIALMENT L'ESTUDI DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE DE CALDES 

DE MONTBUI, REDACTAT PER LA CONSULTORA DOYMO (DESARROLLO, 

ORGANIZACIÓN Y MOVILIDAD, SA), I SOTMETRE'L A INFORMACIÓ PÚBLICA, 

EXPEDIENT 2721/2016 TC202-2016-000014.

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

s’estableix a l’article 48.3 del ROM.

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, passo la paraula al regidor d'espais públics i sostenibilitat, Jaume Mauri.»

Pren la paraula el senyor Mauri:

«Gràcies senyor Alcalde, bona nit a tothom, bé, portem a aprovació inicial el Pla de Mobilitat,

estudi de mobilitat urbana que fa aproximadament més d'un any que ja va començar amb un

procés participatiu, i després de fer les exposicions, els retorns amb la ciutadania i amb tots els

grups  municipals  d'aquest  Ple,  doncs  elevem  a  Ple  l'aprovació  inicial  d'aquest  estudi  de

mobilitat. 

L'estudi de mobilitat té com a objectius base guanyar en qualitat de vida a l'espai públic, amb

salut, amb seguretat, amb integració social, amb sostenibilitat i  amb competitivitat. Entenem

que  els  carrers  i  la  via  pública  sempre  han  sigut  un  espai  de  trobada,  d'interacció,  de

manifestacions socials, culturals, cíviques i veïnals, i que en els darrers trenta anys aquests

llocs de trobada s'ha vist perjudicat per la, podríem dir-li, la incorporació massiva de vehicles

rodats. La nostra voluntat és en segons quines zones del municipi, és poder reconquerir els

espais públics per a les persones, guanyant també amb seguretat i salut pública. Tot en som

coneixedors que les grans ciutats a on hi ha gran volum de vehicles a motor, doncs comencen
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a tenir  problemes greus de salut pública i  prenen mesures per poder-les aturar, aquí en el

municipi també tenim zones a on la gran circulació de cotxes ens pot perjudicar, de fet l'aire no

té fronteres i el que generen grans ciutats ens venen cap altres territoris a nivell de diòxid de

nitrogen o partícules en suspensió o ozó en baixes cotes de l'atmosfera. 

Aquest pla de mobilitat vol millorar la seguretat viaria com he dit, afavorir les condicions per la

mobilitat a peu, molt important, incorporar l'ús de bicicletes, comunicar els barris extraurbans

amb vies ciclaples i peatonals també, promoure el transport públic col·lectiu i públic, fomentar

l'ús  racional  del  vehicle  privat,  optimitzar  l'oferta  d'aparcament  a  la  ciutat,  garantir  una

distribució  de mercaderies àgil  i  ordenada,  controlar  i  disminuir  els  nivells  de contaminació

atmosfèrica, acústica, provocats per el transit,  i  estendre a la població la sensibilització i  la

conscienciació a la ciutadania sobre les necessitats que aquest pla de mobilitat apunta. També

crear  una  estructura  que  permeti  el  desenvolupament  d'aquest  estudi  de  mobilitat  urbana.

Nosaltres vam trobar un pla de mobilitat del 2004 que estava tancat en un calaix, i allà es va

quedar, el vam rescatar i vam veure que hi havia coses molt actuals, però  també creiem que

s'havia d'actualitzar perquè ja feia molts anys que estava redactat, tot i que hi ha moltes coses

que ja es deien en aquell pla de mobilitat que ho recull en aquest, perquè hi ha coses que no

han canviat en aquest municipi.

La voluntat d'aquest equip de govern és que aquest pla de mobilitat acabi sent vinculant i que

les seves recomanacions i les seves indicacions doncs siguin d'obligat desplegament.

Un cop dit això doncs, aquest pla de mobilitat l'informarem a la ciutadania al detall, dins de les

mesures  de  comunicació  que  tenim des  de  l'administració.  També entenem que els  grups

municipals que esteu aquí doncs heu estat informats i s'ha pogut recollir algunes aportacions, i

bé, a la vostra disposició per poder remar tots en la direcció correcta per a la salut, seguretat i

la mobilitat d'aquest municipi, que recull aquest pla de mobilitat.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, obrim el torn d'intervencions de la resta de grups en cas que hi hagi voluntat. Veig

que hi és per part de gairebé tots els grups, comencem de menor a major, senyora Romano.»

Pren la paraula la senyora Romano:

«Gràcies senyor Alcalde, bon vespre a tothom, bé, com podem entendre aquest document  que

ha explicat el senyor regidor és un document complex; sí que els regidors de l'oposició, els

grups,  hem estat  en  algunes  sessions,  no  a  totes,  però  sí  que  per  nosaltres  treballar  un

document conjuntament amb el govern, seria seure amb el govern a una taula i poder debatre

què posar o què treure o què és millor o pitjor? Això moltes vegades no succeeix així, sinó

nosaltres anem, se'ns presenta un document, se'ns envia per correu i ja està. 
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I el dia que es presenta doncs es presenta i sinó ens assabentem per l'empresa. Bé, dit això,

com que és una aprovació inicial, nosaltres amb exposició pública segurament presentarem

alguns suggeriments, o potser no? Cal mirant-se bé el document. Vist així una mica per sobre,

no hem trobat un informe específic de sostenibilitat  ambiental,  l'hem trobat a faltar,  perquè

entenem que hem de complir els pactes d'alcaldes i alcaldesses que el nostre ajuntament es va

adherir. Pel que fa a l'acord que entenem que l'aire que respirem ha de ser el màxim, i que els

gasos els hem d'intentar minimitzar al màxim possible, no?, i  complir sobretot amb el pacte

d'alcaldes i alcaldesses que va signar el nostre alcalde. 

Dit això, el nostre vot serà l'abstenció, gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, senyor Martínez Boluda.»

Pren la paraula el senyor Martínez Boluda:

«Gràcies, sobretot agraïm que s'hagi presentat i que per fi tinguem el pla de mobilitat a sobre la

taula, ja tocava, de fet sempre havíem comentat, o des de fa dos anys que anàvem comentant

sobretot quan parlàvem del pàrquing de les Hortes, doncs creiem que era primer, es tenia de

fer el pla de mobilitat i després decidir el pàrquing, però bé, les coses han anat així,  estan així.

Hem participat en algunes de les comissions i hem fet alguns comentaris, en aquest sentit hi

ha, dels 59 punts, no entrarem evidentment a discutir ni a comentar els 59 punts, perquè el

nostre vot serà l'abstenció i en tot cas farem les al·legacions que correspongui, tampoc  volem

votar en contra, no? Però sí que trobem a faltar una cosa que creiem que és molt important,  i

que creiem que és un dels grans problemes de mobilitat de Caldes, i que jo vaig comentar-ho,

inclús vaig enviar un correu electrònic a la persona, no recordo com es deia la persona, el

David,  perquè considero que un dels  grans problemes de mobilitat  de Caldes és sortir  de

Caldes al matí, la C59, ja sé que la C59 és de la Generalitat, però també és veritat doncs que si

el pla de mobilitat no parlés de demanar a la Generalitat determinades coses com per exemple

en el punt 2 o en el punt 24 i altres punts, que diu: demanar a la Generalitat actuar aquí,

d'acord doncs aquí crec que hi hauria d'haver-hi un, demanar a la Generalitat solucionar aquest

problema,  el  coll  d'ampolla  que  tenim,  perquè  aquí  sí  que  tenim  un  gran  problema  de

contaminació i crec que és un dels problemes importants que té la mobilitat a Caldes, sortir de

Caldes al matí, i en tot el pla no hi és. 

Una de les nostres al·legacions serà si es pot incorporar una proposta, una nova mesura per

intentar solucionar això, es pot fer-ho seient amb la Generalitat o en aquest sentit.  I  per la

nostre part doncs res més, el nostre vot serà l'abstenció doncs més que res per poder fer les

al·legacions pertinents, gràcies.»
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Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, seguim amb els grups, senyora Millán.»

Pren la paraula la senyora Millán:

«Bon vespre a tothom, simplement nosaltres al contrari dels companys, sí que votarem a favor,

perquè entenem que es una aprovació inicial,  que el  que val  és aquesta voluntat  i  aquest

interès en desenvolupar un estudi de mobilitat urbana, sobretot que tingui el punt sostenible, on

entenem que també és important tindre en compte l'urbanisme des de l'àmbit social i feminista.

Per  un  altre  cantó,  entenem  que  dins  d'un  estudi  de  mobilitat  urbà,  si  estem  parlant  de

sostenibilitat, volíem fer una petició aprofitant, una de les petites batalles que hem tingut des del

PSC ha sigut el fet de demanar una variant sud per la C1413 per intentar evitar que els vehicles

de gran pesatge,  els vehicles rurals i  en general  intentar desviar tot  el trànsit  que puguem

perquè no sigui per l'interior del municipi, sinó que sigui rodejant-lo per intentar evitar tota la

contaminació, tot el que mencionaven, no? Ja no només tota la part acústica i d'aquesta mena,

doncs una mica el que demanàvem és que els grups municipals que aquí tenen representació

al Parlament de Catalunya, doncs també donin suport a aquesta petició. Sí que és veritat que

s'ha aprovat l'estudi inicial, però bé, aprofitem per demanar que en el futur, quan s'hagi de votar

la implementació d'aquest estudi, doncs que també es proposi, no? 

I bàsicament agrair la part de sostenibilitat, després ja sabeu que presentem una moció també

en la línia, per tant entenem que estarem en la mateixa línia per fer que Caldes sigui més verda

i més sostenible.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, senyor Coral.»

Pren la paraula el senyor Coral:

«Gràcies, bona nit, bé primer per posar una mica en antecedents del perquè avui estem votant

aquest punt de l'estudi de mobilitat, només m'agradaria constatar que el seu dia aquest grup va

ser una mica insistent amb el fet doncs que des del govern s'elaborés un estudi de mobilitat. Un

estudi  de  mobilitat  que  d'entre  altres  coses,  regula  coses  com la  que  el  regidor  Mauri  ha

comentat  fa  un  momentet,  temes  evidentment  de  mobilitat,  de  vehicle  privat,  de  zones

d'estacionament,  d'hàbits,  i  que  per  tant  creiem  que  eren  conceptes  que  afectaven  molt

directament el que era aquell projecte que s'iniciava en aquell moment, que era l'aparcament.
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Per  tant  enteníem que quan es  plantejava  un  projecte  de dimensions  importants  com era

l'aparcament, ho havíem de fer ordenadament, i des d'aquest grup vam dir: si us plau, intentem

fer-ho d'aquesta manera, ordenadament i fem un estudi de mobilitat, que no es tenia, que se'ns

deia que hi havia alguns estudis, però evidentment estaven desfasats temporalment, i també

vam demanar una planificació d'aparcament. I  d'aquí també ve,  com veurem en el següent

punt, aquesta comissió que es va crear per poder fer un pla d'aparcament. Per tant, posar una

mica  en  antecedents  això,  que  des  d'aquest  grup  vam  fer  aquesta  petició  per  planificar

degudament el que són les zones d'estacionament i d'aparcament.

Pel que fa a aquestes dues comissions, jo adjunto la valoració, tant del pla d'aparcaments com

d'estudi de mobilitat, creiem que el treball ha sigut molt bo, tant tècnic, jo diria, tècnic des del

punt de vista de l'empresa que ha sabut adaptar-se a les necessitats d'aquí de Caldes, aquesta

flexibilitat, i també de les propostes que s'anaven fent, per introduir doncs des del seu punt de

vista tècnic i objectiu, les propostes que se li plantejaven, i també des d'un punt de vista polític

també  s'ha  fet  bé  la  feina,  perquè  les  comissions  que  s'han  fet  permetien  debatre

tranquil·lament tant tècnica com políticament les qüestions, i al final si no recordo malament, en

una última sessió, gairebé quan algú preguntava si hi havia algú que tenia alguna cosa més a

dir,  ningú  tenia  res  més  a  dir,  i  és  perquè  pràcticament  tots,  o  tots,  això  semblava,  ens

convencien  les  propostes  d'actuació  que  preveia  tant  el  pla  d'aparcament,  com l'estudi  de

mobilitat. 

Per tant crec que el treball que s'ha fet és bo, segurament és un treball que s'hauria d'haver fet,

des del nostre punt de vista, prèviament a fer la projecció de l'aparcament, creiem nosaltres

que tota aquesta feina s'hauria d'haver fet abans, però bé, estem aquí i per tant el que fem és

valorar l'escenari actual. I per tant ens alegra que el govern trobi coses positives a l'haver fet

aquest estudi de mobilitat, i en aquest sentit nosaltres hi votarem a favor, gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, senyora Redondo.»

Pren la paraula la senyora Redondo:

«Bé, nosaltres des de Som Caldes ens alegrem que arribi aquest pla de mobilitat, tot i que com

bé ha dit, estava en un calaix i era molt antic el que hi havia, creiem que arriba tard perquè

hauria d'haver arribat abans de tot el tema de la licitació i l'aprovació del pàrquing de les Hortes,

no obstant això, estem d'acord amb totes les al·legacions que s'han fet sobre sostenibilitat i

medi ambient. Tot i així el nostre vot, de moment, com es l'aprovació inicial, serà l'abstenció.»
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Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, doncs per comentaris i respostes, dono la paraula al regidor Jaume Mauri.»

Pren la paraula el senyor Mauri:

«Si em deixo alguna cosa, m'ho comenteu, eh? A la senyora Romano, l'estudi ambiental com a

tal, no hi és ben bé, però sí que hi ha recomanacions ambientals, d'acord?, i precisament per

això es diu estudi de mobilitat i no pla de mobilitat, perquè el pla de mobilitat, obligatòriament ha

d'incorporar un estudi ambiental. Però com que nosaltres volem complementar aquest estudi de

mobilitat amb un estudi ambiental, l'estem valorant, l'estem fent, hem començat a treballar amb

la Diputació de Barcelona, hem repartit mesuradors de partícules repartides per tot el municipi,

tindran  un  mapa  de  tota  aquesta  quantitat  de  partícules  repartides  per  tot  el  municipi.

Prèviament ja teníem un mapa de sorolls, que això també s'incorpora en l'estudi de mobilitat, i

en definitiva,  seguint  aquests  dos passos complementaris,  al  final  podem parlar  de pla  de

mobilitat amb un estudi ambiental bastant complert. Vull dir, la idea és acabar amb això. 

I lògicament, senyora Romano, ho sento si nosaltres no ho fem, no informem mai bé i  jo m'he

esforçat moltíssim, vull dir, hi ha alguns companys que m'ho han reconegut, però per vostè no

ha sigut suficient, doncs li demano disculpes i espero que la propera la pugui satisfer, però

quan acabi l'aprovació definitiva del pla de mobilitat, estudi de mobilitat, crearem una comissió

de seguiment, en la quan hi haurà un tècnic que s'incorporarà a la casa, que serà un tècnic

específic pel tècnic de via pública, que serà en general també el que desplegarà les fitxes

d'aquest estudi de mobilitat. Per tant, la intenció és que no es quedi en un calaix com es va

quedar  el  pla  de mobilitat  de 2004 que  ja  ho parlarem en  el  següent  punt  que  és  el  pla

d'aparcament, que en el tema d'aparcaments no anava gens desencaminat, gens ni mica. Vull

dir, ja deia el que diu en aquest pla de mobilitat actual, gens ni mica, perquè era un pla del 2004

pel 2024 amb vint anys de perspectiva, per tant encara estaria en vigor aquest pla, però vam

creure que seria millor que ja que aquest Consistori el 2004 aquí no hi havia ningú doncs que

fos partícip, i que construíssim entre tots el nou pla de mobilitat del municipi actual. I per això

vam engegar aquest nou pla.

Senyor  Martínez  Boluda,  bé,  més  o  menys  ja  l'he  contestat  sobre  el  tema  del  pla

d'aparcaments, ja l'he contestat en això, l'hi haig de donar una bona notícia i és que aquest

govern  ha  estat  treballant  molt  insistentment,  ha  fet  moltes  reunions  al  Departament  de

Carreteres,   amb  el  senyor  Flores,  amb  el  senyor  Ricard  Font,  amb  el  senyor  Turull,  el

Conseller, i hem aconseguit que per aquest any es faci la desviació a la rotonda de Palau, que

la C59 no vagi a espetegar a una rotonda, sinó que vagi directa i  lineal.  És una feina que

lògicament la pagarà la Generalitat de Catalunya, però com que a vegades doncs sembla que

les coses no les fem a la satisfacció de tothom, aquesta ens l'apuntem, gràcies a la nostra
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insistència, la de Vicenç Personat i  la meva, que ens hem fet molt pesats i  hem anat amb

tècnics i hem explicat tota la problemàtica i, a més a més, a ells tampoc els hi sonava estrany

perquè ara Caldes de Montbui surt cada dia a les notícies, a la ràdio, per les cues que es fan.

Ells aquest any començaran les obres perquè la rotonda de Palau estigui desplaçada de la

C59, perquè el problema de les retencions de la C59 que arribaven fins el polígon de la Borda,

era la rotonda que fa que hi hagi aturades constants i això crea un efecte acordió que es coneix

en l'àmbit tècnic de la circulació, que fa que al final la circulació s'aturi i que molts calderins que

treballen fora de Caldes, perdin la paciència cada matí, per tant, esperem que per l'any que ve,

amb les obres finalitzades, això estigui resolt.       

A la senyora Carla, també ens hem fet pesats amb el tema de la variant C1413B  i a mi, no hi

ha cap document que ho confirmi, ni cap pressupost que hi sigui, però ens han assegurat que

el 2019 s'hi posen. 

Jo, en principi, com que no ens han enganyat encara, doncs m'ho haig de creure, però jo estic

al darrera, i això és una cosa que avanço, estic al darrera a veure si amb consens amb la

Generalitat i el Municipi, podem desviar els vehicles pesants i de mercaderies per la C59 Palau,

Polinyà i Sentmenat, és una alternativa, nosaltres n'estem,  podríem dir que estem tips de tenir

el poble dividit i separat per una carretera  d'una forma vertical i ja que tenen la intenció de fer

aquesta variant, doncs els podem ajudar fent  una empenteta perquè se'n donin presa, desviant

la circulació cap a Palau. C59, Palau, Polinyà, Sentmenat.  No m'han dit res encara, però com

que tenim el tram del carrer Pi i Margall fins a la rotonda de Lluís Companys que és municipal i

està  considerat  un  carrer  municipal,  doncs  probablement  no  avanço  res,  però  punts

suspensius.

Bé, em sembla que he contestat a tothom, no?»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Molt bé doncs, si hi ha més intervencions? Senyora Millán.»

Pren la paraula la senyora Millán:

«Una pregunta, ara aprofitant que hi ha l'anàlisi de partícules i contaminació, es faran públics

els  resultats  com  es  fa  en  altres  municipis  per  ajudar  a  conscienciar  quan  hi  ha  més

contaminació i quan n'hi ha menys? I en el cas que no estigués plantejat, es fa com a proposta

al govern.»

Pren la paraula el senyor Mauri:

«Intentarem explicar  el  pla  de  mobilitat  a  tota  la  ciutadania,  bé,  perquè  un  dels  punts  és

conscienciar a la gent, jo entenc que podem conscienciar d'una forma molt bona a través de la
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salut, i depèn dels resultats, haurem de prendre mesures, perquè amb la salut no s'hi juga,

d'acord? També aprofitar que estic treballant tota una setmana de mobilitat molt diferent a la

que hem treballat fins ara l'Ajuntament de Caldes, participació de la policia local, agents cívics,

escoles, ampes, i que durant la setmana a dins de l'escola en horari lectiu es pugui treballar

temes de la mobilitat i hi haurà temes de la salut. Lògicament si en hores punta, en segons

quines  portes  del  col·legi  tenim  puntes  de  contaminació,  haurem de  prendre  mesures  de

pacificació en una illa al voltant d'aquells col·legis, per prendre un exemple, justificat i motivat,

lògicament, per la salut i la seguretat dels nens.”

Pren la paraula el senyor Alcalde:

“Molt bé, doncs si no hi ha res més, passem a la votació d'aquest punt.”

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

favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9);  CiU (2) i del PSC (1); 3 abstencions

de SOM CALDES (1); UP CALDES (1) i del PPC (1)],   

          

      ACORDA:

Identificació de l’expedient

Expedient número 2721/2016 (TC202-2016-000014) relatiu a l'aprovació inicial de l'estudi de 

mobilitat urbana sostenible de Caldes de Montbui. 

Antecedents

1. L'empresa Desarrollo, Organización y Mobilidad, SA ha presentat l'estudi de mobilitat urbana 

sostenible de Caldes de Montbui amb la documentació següent:

a) Diagnosi

b) Propostes

c) Fitxes proposta

2. El Cap d'Àrea de seguretat i civisme ha emès un informe en relació a aquest estudi de 

mobilitat urbana sostenible de Caldes de Montbui:

«Informe relatiu a l'Estudi de Mobilitat Urbana, que té per objecte la mobilitat sostenible

del municipi de Caldes de Montbui tenint en consideració altres estudis de mobilitat, el 
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planejament local (POUM) en l'escenari dels pròxims 10 anys.

Antecedents

L’Estudi de Mobilitat Urbana (EMU) de Caldes de Montbui és del conjunt del terme 

municipal. El municipi té una extensió de 37,4 km2, i una població l'any 2016 de 17.137

habitants

Es tenen en consideració les diferents zones, tenint com a base els barris, la morfolo-

gia de la vila i les característiques de cada zona, amb l'objectiu d'abordar la problemàti-

ca de mobilitat i aparcament.

Aspecte important també és abordar els barris perifèrics (urbanitzacions), en funció de 

la demanda detectada.

Consideracions

La finalitat és definir els sectors i les accions susceptibles d'implementar per millorar la 

qualitat de vida dels ciutadans de Caldes. Creiem que l'estudi aconsegueix aquest ob-

jectiu, la detecció de necessitats, la proposició d'accions millorarà amb seguretat la 

qualitat de vida dels nostres ciutadans.

Els objectius genèrics, plantejats com a la reducció del vehicle privat i la millora de la 

seguretat viaria a través del pla de seguretat vigent, són coherents amb les mesures 

que es proposen en l’ EMU.

Les mesures prioritàries que es proposen:

- La connexió de xarxes urbanes amb les interurbanes per a vianants i bicicletes, el re-

partiment de l'ocupació de l'espai públic urbà, les mesures de foment de l'aparcament 

en origen, la pacificació del trànsit amb la creació de zones 30, la priorització del trans-

port públic, la mobilitat escolar i la gestió de la càrrega i descàrrega, entre altres mesu-

res, permetran assolir els objectius derivats de les línies estratègiques establertes en 

L'EMU definides en l'apartat B.2.1.
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En aquest sentit, L'Estudi de Mobilitat Urbana del municipi millorarà la seguretat viària, 

reduint l'accidentalitat i fomentarà la convivència a més de:

- Afavorir les condicions per a la mobilitat a peu, destinant als vianants una superfície 

més gran d'espai públic i de millor qualitat (en accessibilitat i seguretat).

- Millorar l'ús de la bicicleta, promourà el transport col·lectiu, públic i privat (taxi) i fo-

mentarà l'ús racional del vehicle privat.

- Optimitzar l'oferta d'aparcament a la ciutat i la gestió de la distribució de mercaderies 

amb una oferta d'estacionament lliure i regulat per zones de treball.

La previsió d'actuacions a curt (1-3 anys), mig (7-6 anys) i llarg termini (7-10 anys), així 

com la priorització de les accions i les fases d'execució, afavoriran i faran de l'EMU un 

document viu amb garanties d'execució.

Els indicadors que es recullen en el mateix document aportaran elements d'objectivitat 

per valorar l'eficàcia de les actuacions i/o millores proposades respecte de la mobilitat 

de la ciutat.

Les eines de seguiment del mateix estudi, l'aprovació del document (Plenari) el conver-

teixen en un element de treball bàsic per la planificació del futur model de poble i, el 

que és més important, vinculen més enllà dels problemes conjunturals de caràcter eco-

nòmic, social o polític, si considerem el consens que generà.»

Hi ha aspectes del desenvolupament urbanístic que no s'han pogut tenir en considera-

ció, donat que el seu desenvolupament té un termini molt més llarg que l'EMU (deu 

anys) i a hores d'ara encara no hi ha un projecte definit, tot i que si que s'han tingut en 

compte la realitat que projecta, per definir les accions a desenvolupar de manera que 

no hipotequi el seu desenvolupament.

Des de la nostra perspectiva l'EMU és un document viu i flexible, manquen per definir 

el detall d'algunes accions que si s’apunten, i defineix l'objectiu i estratègia, com per 

exemple: la connexió del carrer Balmes amb Bigues i la seva continuïtat fins al carrer 
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Sant Sebastià de Montmajor, els problemes derivats de la ubicació de l'estació d'auto-

busos i la seva afectació a la mobilitat de vianants, entre d'altres.

Altres consideracions

L'EMU és un document viu i s'ha d'entendre com un document enunciatiu i no taxatiu, 

marca el camí a seguir, però no l'acota de forma rígida. És un document amb propos-

tes que interaccionen entre si, per la qual cosa s'han de revisar i modificar, per ajustar i

permetre que les línies estratègiques i accions que es proposen, siguin suficientment 

flexibles, per poder adaptar-les als objectius.

Els aforaments realitzats s'han fet amb una afectació important, com són les obres de 

la C-59 amb el carrer Bigues, la qual cosa afecta els resultats i posterior anàlisi, s'han 

hagut de tenir en compte les possibles desviacions, treballant amb dades anteriors a 

les obres.

A mesura que avancin les accions s'haurà de veure com afecta  la xarxa bàsica i s'hau-

ran d'ajustar la mateixa.

Conclusió

Des d'aquestes últimes consideracions el contingut de l'EMU, constitueix una eina efi-

caç per planificar i definir el model de poble els pròxims 10 anys, sense hipotecar me-

sures que es puguin implementar a més llarg termini.

El contingut i definicions de les accions (objectius i estratègies) que recull el document 

s'han conformat pel conjunt de voluntats/opinions manifestades en el procés de cons-

trucció d'aquest, per part de tots els actors que han intervingut, tècnics, polítics i ciuta-

dania, per la qual cosa només cal concloure, que tenim una eina que ens permetrà tre-

ballar i configurar una nova realitat en el nostre poble des de la perspectiva de la mobi-

litat.»

3. Aquest estudi de mobilitat pretén analitzar totes les problemàtiques que la mobilitat crea al 

municipi i proposa solucions a les mateixes, que s'hauran d'anar desenvolupant individualitza-

dament.
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4. La participació ciutadana es considera d'enorme importància, saber l'opinió de la ciutadania 

al voltant d'aquesta temàtica i tenir en compte les seves opinions i suggeriments.

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

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Aprovar inicialment l'estudi de mobilitat urbana sostenible de Caldes de Montbui, 

redactat per la consultora DOYMO (Desarrollo, Organización y Movilidad, SA).

Segon. Sotmetre'l a informació pública durant un termini d'un mes mitjançant anuncis que es 

publicaran al BOPB, al web municipal i al tauler d'anuncis.

Tercer. Aquest és un acte de tràmit, no definitiu en via administrativa i no susceptible de recurs; 

sense perjudici que pugueu exercitar el que estimeu procedent, de conformitat amb el que 

disposa l’article 40.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de 

les administracions públiques.

*S'incorpora a la sessió el senyor Francisco Javier Ortega Guillén, regidor del grup municipal 

del PSC.

4. PRENDRE EN CONSIDERACIÓ EL PLA D'APARCAMENTS DE CALDES DE MONTBUI I 

EL REGLAMENT DEL SERVEI MUNICIPAL D'APARCAMENT DE CALDES DE MONTBUI, 

ELABORATS PER L'EMPRESA DOYMO I SOTMETRE EL PLA I EL REGLAMENT A UN 

TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA PER UN TERMINI DE 30 DIES HÀBILS, EXPEDIENT 

2739/2016 TC701-2016-000032.

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

s’estableix a l’article 48.3 del ROM.

Pren la paraula el senyor Alcalde:

“Gràcies, doncs per explicar el contingut del pla, passo la paraula també al regidor Jaume 

Mauri.”
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Pren la paraula el senyor Mauri:

“Gràcies, bé, aquest pla que elevem avui a Ple, és un pla que es va aprovar per consens a la

comissió  d'estudi  composta  per  tots  els  grups  municipals  presents,  que  eren  la  majoria,  i

tècnics, d'una forma paritària. Aquest pla d'aparcaments de Caldes de Montbui representa el

desenvolupament tècnic de la proposta 39 de l'estudi de mobilitat, s'ha agafat aquesta proposta

i s'ha desenvolupat com un pla. Inclou la gestió de tot l'aparcament regulat, tant a la calçada,  a

la zona blava, com fora de la calçada, el nou aparcament de Raval Canyelles. El pla funciona

amb el condicionament de l'oferta lliure, donat que les variacions de les places lliures, afecta a

les places regulades i a l'estudi econòmic que sustenta el pla. 

El pla inclou una valoració econòmica de la proposta amb una doble tarificació, una adaptada a

Caldes de Montbui que nosaltres políticament vam demanar, i una altra comparada amb altres

municipis, la proposta inclou un sistema de gestió internalitzada o municipal, en aquest cas la

proposta del govern és que sigui portada a través de l'empresa pública de serveis GMSSA i

l'aparcament soterrat incloent la possible externa, bé, i l'aparcament soterrat. 

El pla incorpora un reglament de servei municipal d'aparcament de Caldes de Montbui. Aquest

pla  té  un horitzó de deu anys,  en consonància  a l'estudi  de mobilitat,  la  gestió  regulada i

conjunta de la zona blava i l'aparcament, els períodes d'amortització de les inversions són els

habituals d'altres plans d'aparcament d'altres ciutats, l'aparcament fora i dins de la calçada no

pretén beneficis, o sigui el que volem és senzillament regular i que hi hagi rotació, no anem a

buscar beneficis pel que serà una eina de gestió per la mobilitat de Caldes de Montbui i un

servei més pels Calderins. Aprofitant els recursos de gestió i regulació de tot l'aparcament, el

mateix servei de control estarà actiu per incidències i l'aparcament a la zona regulada externa,

es preveu un vigilant  per  cada 100-150 places d'aparcament  de zona blava.  L'aparcament

tanca, el tancament soterrat quan estigui  fet l'aparcament, tancarà per la nit,  els abonats o

contractats especials podran entrar o sortir, la rotació no estarà permesa per la nit i només es

permetrà  sortides,  de les 148 places de l'aparcament  soterrani,  en general  es preveu una

dotació de 100-120 de rotació i la resta per pupil·latge de dia o de nit. 

Es preveu pagar les despeses de l'aparcament amb una base de places de lloguer, i aquestes

s'aniran ampliant o reduint anualment en funció de la seva demanda. El preu de les places de

lloguer s'adaptarà anualment per mantenir una base suficient de places de rotació. Mantenir els

espais en solars lliures perimetrals del centre històric i eliminar l'aparcament lliure a l'interior de

la  zona  central  de  Caldes  de  Montbui,  molt  progressivament.  Eliminar  part  de  les  places

d'aparcament a les zones d'influència de l'aparcament. La proposta tarifaria es regularà a una

ordenança específica i s'actuarà anualment.

Un cop dit això, nosaltres ara com a primera fase d'implantació, el que farem serà regular la

zona blava ja existent, incorporar una de nova a l'avinguda Fontcuberta, que és una demanda

21



dels comerciants que hi ha allà, perquè allà hi ha enquistament de cotxes i hi ha segones i

terceres files a vegades, tenim un problema amb aquella zona. I  l'aparcament en superfície

que hi ha al parc de l'Estació, serà tot zona blava. 

Per  tant,  en  l'actualitat  tenim 328  places  en  zones blaves,  que  roten  un  2'1%,  l'estudi  de

mobilitat que forma part d'aquest pla va posar agents treballant per contar els cotxes que es

movien, i van veure que 1 de cada quatre cotxes estaven cada dia aparcats a la mateixa zona i

l'únic que anaven fent era canviar el paperet de l'hora, per tant, hi havia una picaresca que no

afavoria a la rotació, amb la implantació d'aquesta maquinària obligarem a la rotació. Aquesta

rotació com a màxim passaríem de 328 actuals, passaríem a 310 en la implantació de la zona

blava, perquè n'hi ha algunes que es perden, amb les obres, amb la zona de la Residència i tot

allò, de l'entrada del pàrquing, aquelles es perden, n'hi ha d'altres que es guanyen, i passaríem

de les  310 places  actuals  comptem una rotació  bona,  que  seria  la  màxima,  que seria  sis

rotacions, per aparcament, tindríem unes 1860 places d'aparcament, o sigui passarem dels 689

actuals, amb la rotació que té actual, a 1860 places, perquè la rotació obliga a tenir aquestes

places. Més o menys?”

Pren la paraula el senyor Alcalde:

“Gràcies, com de fet a dit ja el regidor, el principal objectiu d'aquest pla és fer que la zona blava

funcioni com a zona blava, perquè fins ara, després et dono la paraula, fins ara la zona blava, el

sistema  actual  no  ha  funcionat,  el  motiu  principal  de  l'existència  de  zones  blaves  és

proporcionar rotació i per tant places efectives d'aparcament a la calçada, en els carrers i les

vies del municipi allà on hi ha la zona blava, això no ha funcionat, i per tant creiem que cal

canviar el sistema. 

Vull deixar ben clar que aquí no hi ha cap mena d'afany recaptatori per part del Consistori, si us

mireu, com segur que heu fet, amb deteniment els estudis del pla d'aparcaments, veureu que

els estudis econòmics preveuen un equilibri entre ingressos i despeses a partir del model que

proposem. 

Què costa avui en dia una hora i mitja de zona blava a la ciutadania de Caldes? Zero euros,

què costarà la zona blava a partir de la implantació d'aquest pla durant una hora i mitja? Zero

euros.  Per tant,  ens quedarem igual,  amb la diferència que qui tingui  el  cotxe matriculat  a

Caldes i que per tant pagui l'impost de circulació a Caldes i vulgui passar de l'hora i mitja, de

zero a una hora i mitja serà gratuït, d'una hora i mitja a dues hores i mitja que serà al màxim,

són 60 cèntims.  Això comparativament  parlant,  veien altres municipis  com funciona,  estem

parlant d'unes tarifes molt, molt, molt baixes perquè repeteixo, el que hem anat a buscar és

l'equilibri  financer  entre  ingressos  i  despeses.  No  anem  a  buscar  ingressos  extres  per

l'Ajuntament, anem a buscar una zona blava que funcioni, que per tant hi hagi rotació i que per
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tant generi noves places d'aparcament que és un dels problemes que tenim al nostre municipi

que manca en determinades zones i en determinats horaris, oferta d'aparcament.

La diferència, evidentment, o la novetat potser més destacada d'aquest pla que proposem, és

que fem precisament una diferència entre els cotxes matriculats al nostre municipi i que per tant

paguem l'impost sobre vehicles a Caldes i els que el paguen a un altre lloc. Els que paguen a

un altre lloc sí que des del primer moment hi haurà una tarificació, per tant de zero a una hora i

mitja, hi haurà una tarificació a diferència dels calderins i les calderines, i després d'una hora i

mitja a dues i mitja evidentment també amb un preu una mica més elevat, però que tot i això,

comparativament continua siguen un preu molt  baix en relació amb les tarifes habituals de

zones blaves de municipis semblants al nostre, per tant, el que busquem és rotació, el que no

busquem és, perquè per sort no li fa falta a l'ajuntament en aquest sentit, són nous ingressos o

ingressos extres, el que busquem és l'eficiència del sistema, posar fi a la picaresca, i no cal dir

que la implantació d'aquest sistema comptarà amb les tecnologies més actuals que faciliten el

fet  de poder  aparcar  i  gestionar  els  tiquets,  per  entendre'ns,  de  zona  blava  a  través  dels

dispositius mòbils, per tant intentarem aplicar el sistema més àgil i tecnològicament més eficaç i

més ràpid possible. I per últim dir que aquest és un sistema, el que portem avui a consideració

del ple, que ha estat consensuat per tots els partits polítics que han participat en la comissió,

que heu vingut a la comissió, que si no estic mal entès, heu sigut tots els partits menys un, i

que per tant també doncs en el seu moment vareu donar el vist i plau en el projecte que avui

presentem.

Obro el torn de paraula a la resta de grups, comencem també per la senyora Romano.”

Pren la paraula la senyora Romano:

“Moltes gràcies senyor alcalde, bé seguint una mica en la línia que deia el senyor alcalde allò

important d'aquesta proposta és que els calderins tinguin la bonificació d'una hora i mitja, clar,

nosaltres  quan hem agafat  l'acta  de  la  comissió  d'estudi  encarregada,  primerament,  ja  sé

senyor Mauri, que vostè diu que jo em queixo, però clar, l'acta de comissió d'estudi del 6 de

febrer l'hem vist ara en l'expedient, a nosaltres no se'ns ha enviat, cosa que com a membres

podria ser molt millor que se'ns enviessin les actes quan estan fetes, no? I les puguem valorar.

Això per una banda, mirem l'acta i veiem que hi ha quinze assistents i està signada per deu

només, també demanaríem que els documents si  s'han de signar,  signem-los tots,  no? En

aquest cas el meu partit no va anar-hi, per qüestions personals, per això ho dic avui.

Dit això, i seguint amb el que diu el senyor alcalde de la bonificació, és cert, els ciutadans de

Caldes tindrem una hora i mitja gratuïta, però sí que és cert que llegint l'acta, aquesta que jo

dic, el tècnic extern que fa aquest informe, ens diu que en la fase 2, després de la 1, la 2,

s'haurà de mirar i aclarir si aquestes bonificacions al carrer es podran seguir o no? Perquè clar,
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si seguim amb aquesta bonificació al carrer, el govern què pensa, que l'aparcament quedarà

buit evidentment, per tant, ens sorprèn que el senyor alcalde ens digui tant content que  els

ciutadans de Caldes tindran una hora i mitja, però aquesta hora i mitja serà durant la primera

fase, perquè ens diu, literalment, es planteja la possibilitat de reduir el temps bonificat pels

calderins a la zona blava, per afavorir l'ús intensiu de l'aparcament, per tant senyor alcalde això

a nosaltres ens sembla una mica picaresca també, perquè dir això ara que començarem  la

primera fase, i a la que comencem la segona ja ens estan avisant que si volem omplir el seu

aparcament, haurem de treure aquestes bonificacions, la veritat és que nosaltres no hi estem

d'acord. 

Dit  això, el nostre vot avui seràs l'abstenció, perquè també és un document extern i  també

tenim un mes per poder presentar al·legacions, i per tant ens abstindrem, però està clar que les

actes de la comissió, en cap cas reflecteixen que sigui per consens, que tots els partits hem

estat d'acord, perquè per la nostra part no és cert,  i  sí que és veritat que això de que els

calderins tindrem una hora i mitja, serà un període curtet, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:

“Normalment seguiríem amb les intervencions, però em veig obligat a replicar això que ha dit,

perquè com vostè sap, dir valorar o plantejar-se una segona fase, després de fer una avaluació

de la primera, si cal seguir així o no, no vol dir ni anar en una direcció ni anar en una altra, però

senzillament vol dir el que diu en el document, que és valorar o plantejar-se, normalment totes

les  normatives  segons  vostès  excepte  la  Constitució  Espanyola,  són  alterables,  són

modificables, i per tant, si hi ha una majoria en aquest ple un dia i que sigui diferent i que

considera que cal canviar aquest sistema, què vol? Que posem nosaltres aquí en aquest acord

que això no es podrà modificar en 150 anys? Oi que ja entén que no és així, per tant plantegem

fases,  i  cada  fase  tindrà un període d'avaluació,  de  valoració  de com ha anat,  i  el  fet  de

plantejar  a partir  d'aquestes avaluacions la  possibilitat  que les majories en aquest  moment

creguin que hi ha d'haver una altra cosa, és al més normal del món i això no és picaresca

senyora Romano, la picaresca és una altra cosa, la definició de picaresca és una altra cosa, és

amagar les coses i aquí ho diem ben clar, aquí ho diem ben clar, es pot plantejar, es pot valorar,

tot en condicional, per tant no maregi la perdiu, ni vulgui enganya a la gent, ni utilitzi aquests

termes, perquè em sembla que no són els més adequats no els que més li convenen utilitzar.

Senyor Martínez Boluda si us plau.”

Pren la paraula el senyor Martínez Boluda:

“Moltes gràcies senyor alcalde, nosaltres evidentment creiem que l'espai públic utilitzat pels

cotxes té un cost,  en tot cas té un cost  i  no és gratis,  i  és un espai que és de tots i  que
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qualsevol que va amb el seu cotxe particular i deixa el cotxe, doncs en allà, en aquest sentit

nosaltres hem participat a les comissions sempre i hem estat a favor d'aquest tema, en aquest

sentit, aquest consens del que es parla, va en aquest sentit, no vol dir per altre costat que no hi

hagi elements, petits elements que nosaltres ens abstindrem per poder fer al·legacions i en

aquest sentit puguem dir el que vulguem, no? Com per exemple, hi ha qüestions que també

ens semblen absolutament coherents i absolutament lògiques que l'ajuntament no vulgui tenir

un benefici econòmic amb aquesta activitat, ho entenem així també nosaltres, però a nosaltres

no ens quadren els números, una cosa molt senzilla, no? Vull dir, a la fase 1 els resultats són

24.000, la fase 2 els resultats que és fase 1 més aparcament de les Hortes, els resultats són

6.000, per tant perdem 18.000 que vol dir que l'aparcament perd 18.000 euros i jo no ho sé

interpretar d'una altra forma, eh? Vull dir que, a més a més no ens quadren perquè miro les

dues parts per separat, no hem donen aquests números, però quan es sumen, sumen aquí,

no? I per tant són qüestions d'aquest tipus, qüestions que també se'ns plantegen des del punt

de vista de dir: anem a buscar el balanç zero, benefici, o sigui costos i ingressos zero, ens diu

que hi haurà un vigilant i mig, un vigilant i mig per 150 places, el vigilant és de 100 a 150

places, són 225, quan les places seran 310, per tant un vigilant i mig no em quadra. 

Després, a l'aparcament de les Hortes diuen, en algun lloc es posa que serà 0'5 persones de

vigilància, em sembla poc, em sembla poc, no, no , no ho sé, 0'5 persones a un edifici que està

365 dies a l'any, no diem 24 hores, però 365, em sembla poc fer aquests números, per tant em

sembla extremadament ajustat aquests números que no té cap previsió de cap alternativa, de

cap element que no estigui controlat, estan tan ajustats que són difícilment creïbles, és a dir, no

vull dir que no siguin veritat i que no es plantegin amb tota la bona voluntat, però em resulta

una mica difícils d'entendre, perquè la realitat sempre s'acaba desviant una miqueta i s'ha de

ser una mica més previsor i clar, doncs en aquest sentit doncs tenim això. I per altre part, algun

altre  element  que és sobtant  com per exemple que es prevegin,  ja  estem sempre amb el

mateix, ja li dic que no vulgui afavorir que es cometin infraccions, ni molt menys, ara, ara bé,

700 euros per sortir caminant per la rampa de l'aparcament, doncs també em sembla una mica

exagerat,  jo no ho faré,  i  si  veig algú que ho faci,  li  diré que no ho faci,  però em sembla

exagerat aquest tipus de sancions, eh? I qüestions d'aquest tipus doncs que simplement farem

al·legacions i en aquest sentit per això votem abstenció, gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, senyora Millán»
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Pren la paraula la senyora Millán:

«Nosaltres abans que se'ns acusi que no hem pogut venir a les comissions, mencionar que

clar, a les nou del matí els dos estàvem treballant, perquè tenim un horari que a vegades sí que

ens  el  podem manegar,  però  a  vegades  és  bastant  complexe.  Després,  sobre  el  fet  que

entenem perfectament  que comentava l'alcalde que res es pot  quedar fixa  i  el  que sí  que

entenem és la bona voluntat que els calderins i calderines puguin aparcar, lògicament el temps

que es pugui, de forma gratuïta i després sí que tinguin un preu especial perquè ho entenem i

és la nostra ideologia, també en el cas que modifiquem les zones blaves, no? 

Sí que és veritat que el que potser ens agradaria saber una mica més amb els indicadors amb

els quals es volen avaluar aquests objectius que es volen prendre entre fase i fase, no? Perquè

al final, quan treballem amb indicadors i amb objectius és la forma més senzilla de ser objectius

entre una fase i una segona. Simplement la part que ens ha sobtat una mica perquè sempre

s'ha parlat que el pàrquing de les Hortes, sempre s'ha parlat que seria públic, un moment que

s'ha parlat sobre externalització hem quedat una mica sobtats, entenem que no, i que sempre

s'ha tingut la intenció, en el cas que acabem tenint-lo, que ja que és el pàrquing una mica

complicat tota la situació sobre ell, el fet que no es plantegi l'externalització com s'ha comentat,

que ens ha fet sobtar un moment.

Simplement, aleshores això, la nostra actitud serà l'abstenció perquè com entenem que és una,

que podem fer al·legacions sobre ell i el fet que com no hem format part, no ens sentim part

d'aquest consens que es considera.»

Pren la paraula el senyor alcalde:

«Gràcies, senyor Coral.»

Pren la paraula el senyor Coral:

«Gràcies, bé, nosaltres sí que em tingut la sort de formar part també de les comissions, com

altres companys, i en la línia que comentava anteriorment en l'estudi de mobilitat, també posar

en valor el grau de consens que s'ha pogut arribar, i també el grau d'adaptació i de flexibilitat

per part de l'empresa a l'hora d'anar adoptant les accions en funció de les aportacions que

s'anaven fent més enllà del dia de la comissió.

Hi ha dos temes per nosaltres centrals, un és el que nosaltres potser hi veiem més dubtes, que

és l'estimació econòmica que es fa a partir  de la fase 2,  un cop ja entra en funcionament

l'aparcament soterrat,  aquí doncs ho portem dient des del primer dia, que tenim dubtes de

quins seran els números del compte d'explotació de l'aparcament i per tant, evidentment s'ha

de  fer  una  estimació  econòmica  de  quin  serà  l'ús  de  l'aparcament  a  través  d'uns  preus
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predeterminats, però que evidentment són estimacions i que per tant generen dubtes i és molt

probable que la desviació pugui existir. Per tant aquí plantegem aquest dubte.

El  segon  pilar  fonamental  d'aquest  pla  d'aparcament  entenem  que  és  el  que  s'ha  anat

comentant fa un momentet per part de tots els grups, que és la regulació de la zona blava,

entenem que és una regulació que s'ha de dur a terme sí o sí, i que per tant entenem que és

una bona mesura, i  aquí recalcar que en aquesta comissió, la majoria o per consens, o al

menys des del nostre grup, vam apostar perquè evidentment aquesta primera hora i mitja pels

calderins ens sortís gratuïta en aquesta primera fase, i tothom vam dir: bé, s'ha de començar a

fer pedagogia sobre la importància de l'espai públic i de tenir un cotxe al carrer ,i a partir d'aquí

en les següents fases s'anirà valorant  en funció de quin hagi estat  diguem l'ús i  com hagi

funcionat en la primera fase, doncs es preveurà com funcionar. I de fet crec que el mateix pla

d'aparcament  ja  preveu aquesta  revisió,  i  per  això  deia  al  principi  que posava en valor  la

flexibilitat, que no es tracta d'un document estricta ni fix, sinó que es mourà en funció de les

necessitats.

I aquesta és la valoració que nosaltres en fem i com avançava en l'anterior punt, votarem a

favor.»

Pren la paraula el senyor alcalde:

«Gràcies, senyora Redondo.»

Pren la paraula la senyora Redondo:

«Nosaltres des de Som Caldes ens afegim a les al·legacions que heu fet els companys de

l'oposició i tant en el punt de la comissió d'aparcaments com la comissió de deixalles, fem la

mateixa intervenció, nosaltres tampoc creiem que hi hagi hagut un consens, de fet avui és el

dia que es votarà, no? Entenem que no hi ha hagut prou debat ni intercanvi entre govern i

oposició sobre les dues comissions, totes les reunions s'han fet en horari laboral, a les nou del

matí, que no ens permet a l'oposició venir, perquè això ens dificulta, i ho hem dit en multitud

d'ocasions, tant en plens com en comissions, sempre hem dit que a les nou del matí a nosaltres

no se'ns fa fàcil la feina, s'han fet dos o tres reunions per comissió i totes han sigut més aviat

informatives,  no s'han  passat  les  actes  ni  de  les  comissions  informatives  aquestes  de  les

deixalles, ni tampoc de les juntes de govern local que es parlava l'aprovació d'aquests temes,

per tant nosaltres, més aviat que comissió de treball creiem que ha sigut això, per desgràcia,

una  mica  pantomima  i  no  pas  una  comissió,  i  el  nostre  vot  en  aquests  dos  casos  serà

l'abstenció.»

27



Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Molt bé, gràcies, passo la paraula al regidor Jaume Mauri.»

Pren la paraula el senyor Mauri:

«Bé,  gràcies,  bé,  tenint  en  compte  que  els  números  que  s'han  fet  en  aquest  estudi  són

absolutament pessimistes, els pitjors ingressos i les despeses normals, però tenint en compte

els pitjors ingressos, i sempre ho hem fet així, dient: en el pitjor escenari quadrem? I la idea era

que sí, eh? El tema del treballador i mig, etc., al final quan es fan càlculs surten aquestes xifres,

això vol dir que hi haurà dos treballadors, un d'aquests serà un operari vigilant normal i corrent i

l'altre  farà  mig encarregat i  d'operari  vigilant  també. Vull  dir  és contempla així,  i  a la zona

d'aparcament n'hi haurà mig més que farà d'encarregat i també estarà a l'aparcament, intentem

que la mobilitat d'aquesta gent cobreixi tota la zona blava amb els nous aplicatius, perquè en el

moment que un entra a la zona blava ha de posar la seva matrícula, allà ja està localitzat si

aquell  cotxe s'ha mogut o no, quan temps porta allà, vull  dir,  els vigilants no hauran de fer

rondes, vull dir, aniran, jo me'ls imagino amb «segway» que ara estan de moda amb la policia

local, movent-se d'una forma àgil i hàbil, no? I els que estiguin a la zona d'aparcament  en

aquell sector és el que estarà fent aquella zona en superfície  i en l'aparcament, de moment

ens ho plantegem així, veiem com quadren els números dins aquesta previsió pessimista,  i

lògicament  anirem evolucionant.  Vull  dir,  estem implantant  un  sistema  nou  per  Caldes  de

Montbui,  estem  ben  assessorats  per  aquest  tècnic,  en  David  Soler,  que  ha  fet  moltes

implantacions a reu del país i  a mesura que anem treballant i anem desenvolupant, anirem

veien les seves virtuts i els seus defectes a rectificar, però la idea és aquesta.

Sobre el tema de les comissions de treball, en el moment que es fan comissions de treball i ha

de ser paritari, hi ha d'haver-hi la meitat de funcionaris i la meitat de polítics, clar, als funcionaris

que els hi hem de fer? Que vinguin a les vuit de la tarda pagant hores extres? Jo tinc entès que

els que teniu l'exercici de regidors, com a drets laborals teniu el dret i ús l'han de donar, i vostè

ho sap que de Lleis en sap, teniu el dret de poder demanar l'absència  d'alguna hora laboral per

les seves responsabilitats en el càrrec, no ho heu volgut fer mai, potser no podeu, un moment.»

Pren la paraula la senyora Redondo:

«No tots som treballadors per comte aliena, de fet la majoria som autònoms i tenim feines que

ja estaven a l'agenda.»

Pren la paraula el senyor Mauri:

«D'acord, d'acord, bé, cadascú sap la seva vida i jo no vindré a dir què ha de fer cadascú,  jo

només dic això, que hem de fer reunions amb quinze funcionaris que els hem de fer reunions
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amb els polítics? O hem de fer reunions a primera hora a veure si entre tots ens podem quadrar

i fer al màxim de consens amb uns horaris? Jo arriba un moment que la fórmula perfecta sobre

aquests temes, jo no la conec, si vosaltres em doneu la formula i em dieu uns horaris que a

vosaltres munteu, jo no tinc cap mena de problema, però clar, quan són comissions paritàries,

tant funcionaris com tècnics, els funcionaris tenen un horari laboral, entenc la dificultat, no és

desídia, no és desinterès, però les coses estan així, eh? 

Alguna altra cosa més? No sé si em deixo alguna cosa?»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Molt bé, veig que hi ha més paraules demanades, obro un segon i últim torn, comencem per la

senyora Romano.»

Pren la paraula la senyora Romano:

«Gràcies senyor Alcalde, fent referència al que deia de les comissions, buscar una solució que

ens vagi bé a tothom, nosaltres proposaríem els dijous a la tarda que l'Ajuntament està obert,

per exemple podríem fer les comissions el dijous a la tarda, bé fem plens extraordinaris a les

vuit del matí i a vostès els hi va bé, doncs perfecte, doncs nosaltres, el Partit Popular proposa

que els dijous a la tarda que l'Ajuntament està obert, es creïn aquestes comissions a aquella

hora que potser per tothom serà més fàcil, gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, senyora Millán.»

Pren la paraula la senyora Millán:

«En referència  amb la  mateixa qüestió,  sper  exemple hem tingut  molta més freqüència de

poder amollar-nos quan els horaris han sigut més aviat al migdia per exemple, que és un horari

que tot i que ens l'estem treien de la nostre hora  de dinar doncs ho tenim. I l'altra cosa, més

aviat que el fet que no hi hagi hagut al millor, no parlem de desídia, però tampoc mai, al menys

personalment crec que mai s'ha preguntat a l'oposició quin horari era una mica més flexible, al

menys a mi mai se m'ha proposat una comissió que s'hagui preguntat quin horari ens vindria

millor a les persones que com bé han comentat els companys i companyes, sí que és veritat

que són els nostres drets laborals, però no tots treballem per compte aliena, i que molts de

nosaltres intentem tancar una agenda amb més d'una setmana de termini, però ho cons idero

una proposta simplement a fer per millorar la participació en les comissions ja que som els

primers i les primeres interessades en participar.»
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Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, deixem aquí el debat, hem debatut més sobre l'horari que més convé per fer les

comissions que no pas sobre el pla d'aparcaments, cosa que no era la intenció a l'hora de fer el

debat sobre aquest punt, però en fí, així es fan les coses. 

Passem a la votació d'aquest punt.»

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

favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9) i de CiU (2); i 5 abstencions de SOM 

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

          

     ACORDA:   

Identificació de l’expedient

Expedient número 2739/2016 (TC701-2016-000032) relatiu a la presa en consideració i 

exposició pública de la memòria i el reglament per a l'establiment del servei d'aparcaments 

públics a Caldes de Montbui.

Antecedents

1. El Ple de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, en sessió de data 26 de gener de 2017, va 

aprovar, entre altres, els acords següents:

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

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

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

l'incompliment dels terminis previstos per a la redacció de la memòria.

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

memòria per l'establiment del servei d'aparcaments públics a Caldes de Montbui, que 

estarà integrada per:

Membres de la corporació:

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

que actuarà com a president.

2. Isidre Pineda Moncusí, regidor de Cultura i Patrimoni.
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3. Jaume Mauri Sala, regidor d'Espais Públics i Sostenibilitat.

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

5. Anna Mata Domènech, regidora de Som Caldes

6. Francesc Coral Prades, regidor de CiU

7. Carla Millan Peñaranda, regidora del PSC

8. Francesc Martínez Boluda, regidor d'UPC

9. Montserrat Romano Bosch, regidora del PPC

Personal tècnic:

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

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

3. Gemma Riera Termes, interventora.

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

5. Marc Freixa Boixader, tècnic de Medi Ambient

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

7. Jordi Pagès Martínez, arquitecte tècnic

8. Raquel Costa Soler, tècnica de Turisme

9. Olga Peralta Orta, cap de foment econòmic “

Secretari: Vicenç Conejos Sáez

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

Quart. Comunicar aquest acord als interessats.»

2. El senyor David Soler Grima, encarregat per l'Ajuntament per a redactar el Pla 

d'aparcaments de Caldes de Montbui, va presentar el seu treball a la Comissió d'estudi 

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

públics a Caldes de Montbui, en la sessió celebrada el 16 de gener de 2017.

En aquesta sessió el president informa que el Pla d'aparcaments de Caldes de Montbui 

s'enviarà per correu electrònic a tots els membres de la Comissió per al seu estudi, i es dona 

un termini fins el dia 1 de febrer de 2017 per a rebre suggeriments i propostes, mitjançant el 

correu electrònic següent: sterritorials@caldesdemontbui.cat. Aquestes propostes es 
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traslladaran als tècnics per al seu estudi, i si s'escau la seva incorporació al Pla d'aparcaments 

de Caldes de Montbui.

3. En data 6 de febrer de 2017 es va reunir la Comissió d'estudi i va aprovar, per unanimitat, els

acords següents:

«1. Aprovar el Pla d'aparcaments de Caldes de Montbui, elaborat per l'empresa 

DOYMO, amb les modificacions consensuades avui.

2. Aprovar el Reglament del Servei municipal d'aparcament de Caldes de Montbui, amb

les modificacions consensuades avui.

3.  Proposar al Ple de l'Ajuntament l'aprovació dels documents esmentats en els punts 

anteriors, un cop modificats amb les últimes aportacions, documents que seran enviats,

en la seva versió definitiva, al més aviat possible, a tots els membres de la Comissió.

Vicenç Personat i Jaume Mauri comenten que un cop aprovats aquests documents pel 

Ple de l'Ajuntament, es donarà inici a la fase 1 del Pla, començant per la contractació 

del programari i de la maquinària necessària, concurs del que s'estan elaborant els 

plecs de clàusules, amb l'ajuda del mateix assessor, avui present, David Soler.»

4. L'expedient conté tota la documentació que exigeix l'article 159 del ROAS.

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

Fonaments de dret

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

Decret 179/1995, de 13 de juny.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Prendre en consideració el Pla d'aparcaments de Caldes de Montbui (Memòria i 

projecte d'establiment), per la creació del Servei Municipal d'Aparcaments, i el Reglament del 

Servei Municipal d'Aparcament de Caldes de Montbui, elaborats per l'empresa DOYMO.
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Segon. Sotmetre el Pla d'aparcaments de Caldes de Montbui (Memòria i projecte d'establiment)

i el Reglament del servei municipal d'aparcament de Caldes de Montbui, a un tràmit 

d'informació pública per un termini de 30 dies hàbils, durant el qual es podran presentar 

al·legacions i reclamacions. L'esmentat tràmit s'ha d'anunciar en el Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el diari Ara, al 

tauler d'anuncis de l'Ajuntament i al web municipal.

Tercer. Aquest és un acte de tràmit, no definitiu en via administrativa i no susceptible de recurs; 

sense perjudici que pugueu exercitar el que estimeu procedent, de conformitat amb el que 

disposa l’article 40.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de 

les administracions públiques.

5. PRENDRE EN CONSIDERACIÓ L'INFORME ECONÒMIC DE L'ANÀLISI I MODELITZACIÓ

DE LA GESTIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE FRACCIÓ RESTA I ORGÀNICA PEL 

MUNICIPI DE CALDES DE MONTBUI (MEMÒRIA I PROJECTE D'ESTABLIMENT) I EL 

REGLAMENT DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA DE DEIXALLES REDACTAT PELS 

SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS, I SOTMETRE'LS A UN TRÀMIT D'INFORMACIÓ 

PÚBLICA, EXPEDIENT 2738/2016 TC701-2016-000031.

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

s’estableix a l’article 48.3 del ROM.

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies per explicar aquest informe, torno a passar la paraula al regidor Jaume Mauri.»

Pren la paraula el senyor Mauri:

«Sí, gràcies, bé, tornem a parlar de comissions, però vam fer una comissió per fer l'estudi de

l'anàlisi  de  les  opcions  més  beneficioses  per  l'Ajuntament,  per  l'administració  pública,  per

l'Ajuntament de Caldes de Montbui, es van fer unes comparatives amb una empresa privada a

través del Consorci de Residus, a través de l'empresa actual i els números fets a través de la

municipalització de GMSSA. 

L'opció més beneficiosa del senyor, de l'economista que va fer l'estudi apunta que l'opció més

beneficiosa per l'administració pública és la gestió pública, la gestió pròpia de la recollida de

deixalles.  A mi,  personalment  va  ser  una  alegria  que  la  meva  voluntat  política  de  poder

municipalitzar els serveis i un d'ells, un dels més importants dels que porto en cartera, que és el

servei de recollida de deixalles, doncs sigui recolzat per un informe econòmic, per tant el que
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fem  ara  en  aquest  ple,  és  elevar  la  proposta  d'aquesta  comissió  a  ple  perquè  se'n  faci

l'aprovació inicial i res més, estic sotmès a les vostres preguntes.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, obrim doncs el torn per la resta de grups que vulguin intervenir, que són gairebé tots,

comencem pel senyor Martínez Boluda.»

Pren la paraula el senyor Martínez Boluda:

«Sí, gràcies senyor Alcalde, en aquest punt per part del nostre grup municipal entenem que es

faci aquest projecte i entenem la voluntat política que el servei sigui públic més que el servei

sigui municipal, és a dir de gestió pública més que de municipalització. En aquest sentit l'estudi

econòmic és tan fi, va tan fi, tan fi, és a dir, em sembla que en un milió d'euros ens movem, les

diferències màximes estan en 30.000 euros aproximadament, l'aprovació amb el temps puja pel

tema d'amortitzacions i de més, és cert, però no estem parlant d'uns grans imports sobretot al

principi. 

Clar, el nostre plantejament és a dir, tornant una mica al mateix concepte hi ha coses que són

absolutament aleatòries, com per exemple, es preveu una sèrie de treballadors, però sobretot

el tema baixes i demés, doncs no està especialment previst totes aquestes contingències que

poden passar i que per tant poden acabar afectant imports que repeteixo són tan petits, és a dir

que no estem parlant d'imports que diguis que la municipalització ens estalviem un 20% o ens

estalviem un 10%, no, no, estem parlant d'un 1%, un 2% o un 3% com a màxim, d'acord? 

Una altra cosa és que la voluntat política sigui la gestió pública, una altra cosa és que sigui això

i que diguis, pel mateix preu ho fem nosaltres, ho fem públicament, que podria ser una opció

pública, però en aquest cas crec que no s'ha, que tenint l'opció de SAVOSA que crec que és

l'empresa  del  Consorci,  que  també  seria  una  gestió  pública,  no  carrejaríem  la  nostra

administració amb un sobre, GMSSA però és igual, GMSSA és l'Ajuntament, però és el mateix,

li dic també perquè és molt més fàcil des d'un punt de vista de la retroacció de la mesura, és a

dir sí és necessari fer una retroacció de la mesura, crec que seria molt interessant poder fer la

prova amb una empresa que estigués una mica menys vinculada al nostre Ajuntament com per

exemple com si fos SAVOSA, és la nostra proposta, gràcies.»  

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, seguidament pel PSC, senyora Millán»
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Pren la paraula la senyora Millán:

«Simplement  dir  que  nosaltres  estàvem  en  pro  també  de  la  gestió  pública  del  servei,

considerem que encara que sigui un 1% o un 2%, la importància és que al final acabi sent una

gestió pública, amb el que entenem també que tot i que no està detallat dins l'informe econòmic

al  detall,  entenem que les condicions dels  treballadors i  les treballadores que hi  haurà en

aquest servei, sempre seran en referència als sous i salaris i condicions que tenen en l'àmbit

públic, que acostumen a ser una miqueta al menys, millors que en l'àmbit privat. Normalment

els treballadors públics s'acostuma a tenir unes  millors condicions. Potser aleshores ja tens

una petició que tenim des de part del grup municipal Socialista, i és que tinguin unes condicions

laborals millors a l'àmbit públic que a l'àmbit privat llavors.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, senyora Dalmau.»

Pren la paraula la senyora Dalmau:

«Gràcies, bona nit a tothom, bé nosaltres que hem participat a la comissió, voldríem posar de

manifest un tema, no? I és que l'informe que avui s'eleva a ple és bàsicament un informe, en

un es descriu un model econòmic, sí que és cert que al final, com qualsevol model econòmic,

doncs es fa en base a una sèrie d'hipòtesis i per tant, poden ser més o menys discutibles, i això

passa amb qualsevol model d'aquest tipus, però nosaltres on voldríem posar una mica l'èmfasi

és en el fet de quin és el motiu que ens ha portat fins aquí, és a dir, li hem preguntat en alguna

altra ocasió i un dels motius que s'ha posat sobre la taula és el fet d'incrementar la qualitat del

servei. Creiem en aquest sentit que aquí estem parlant de números, estem parlant de xifres,

però  també ens interessa l'altra  banda,  que jo  crec  que  és la  que realment  pot  tenir  una

repercussió en el dia a dia dels calderins i  calderines, per tant aquí el que a nosaltres ens

agradaria és, no sé si s'ha de complementar encara aquest model? O si es pot obrir alguna

línia d'actuació en aquest sentit, doncs de veure quins són els aspectes a millorar amb el servei

que tenim avui en dia i per tant en el model a futur, com mesurarem que efectivament estem

millorant des del punt on estem ara fins el punt on vulguem arribar, gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, ja estem doncs de les intervencions de la resta de grups, passo la paraula al regidor

Jaume Mauri»
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Pren la paraula el senyor Mauri:

«Gràcies,  bé,  com bé  li  he  indicat  mentre  anava  fent  la  seva  explicació,  senyor  Martínez

Boluda, és cert que en els números de partida del primer any de gestió tot està molt ajustat,

però a mesura que anem comptant anys de gestió, els números de la gestió pública es van

separant bastant, vull dir, tenim un avantatge econòmic a mesura que anem fent la gestió, i això

està motivat per una qüestió que al principi haurem d'estar més al cas del  servei perquè és una

cosa nostra, haurem de tenir un tècnic al cent per cent a sobre del servei, etc., no? I a mesura

que el  servei  va agafant la dinàmica de treball  s'abaixa el  preu del  tècnic,  s'abaixen altres

coses, l'amortització del camió quan s'acaba també es dispara, vull dir hi ha una sèrie de dades

objectives  econòmicament  que  ens  diu  que  la  gestió  de  deu  anys,  l'oferta  clarament  més

beneficiosa és la de gestió pública.

Senyora Carla, quan fem la, quan rescatem el servei diguéssim, de la gestió de recollida de

deixalles hi ha una subrogació  de tots els drets dels treballadors actuals a l'administració, l'únic

que tindran és el canvi de la mosqueta del logotip de l'empresa i en ves de ser X serà la de

GMSSA tingui en compta que ja hem parlat amb sindicats i els sindicats són conscients que

tenen uns drets  laborals  per  la  feina que fan,  molt  bons,  millors  que els  de l'administració

pública i  que nosaltres ens hem compromès a no equiparà,  perquè equiparà seria  anar a

menys. Els hi respectem els drets, els hi respectem tot el que són la subrogació dels drets.

Al PDeCAT, tots els números que es basen sobre aquest estudi estan basats sobre un servei,

aquest  servei  quan l'haguem de rescatar,  estarà explicat  i  estarà  explicat  i  detallat,  de fet

tampoc hi ha gaire complicació en aquest servei, es allò de dir aquest camió té aquesta ruta per

fer, ha de recollir tota aquesta ruta i a tal hora ha d'acabar, no és com el servei de neteja que sí

que és molt més complex, que depèn de la brutícia, depèn de si hi ha hagut esdeveniments, és

molt més viu, en canvi el servei de recollida de brossa del que és orgànica i el rebuig no té

gaire complicació, sí que hi ha una qüestió de manteniment de contenidors, etc., que això és el

que  volem  millorar,  neteja  de  contenidors,  etc.,  que  és  millorar  el  servei.  I  també  la

implementació d'alguns sectors del municipi que la morfologia arquitectònica ho permeti, de la

implantació  del  porta  a  porta  perquè hem de poder créixer  amb el  nivell  de selectiva,  per

complir  pactes d'alcaldes etc.,  que ara estem a un 54% i  hauríem d'arribar al 65% i no ho

podem   fer-ho  d'una  altra  manera  si  no  fem  la  recollida  porta  a  porta  amb  la  selectiva

controlada, i això és una de les millores que nosaltres també podem implementar.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

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

favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9) i de CiU (2); 5 abstencions de SOM 

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

             

    ACORDA:   

Identificació de l’expedient

Expedient número 2738/2016 (TC701-2016-000031) relatiu a l'establiment del servei de 

recollida de deixalles, de les fraccions resta, orgànica, mobles, fibrociment i altres de Caldes de

Montbui. 

Antecedents

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

aprovar, entre altres, els acords següents:

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

encarregada de redactar el text de la memòria per a l'establiment del servei de recollida

de deixalles, de les fraccions resta, orgànica, mobles, fibrociment i altres de Caldes de 

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

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

memòria per l'establiment del servei de recollida de deixalles, de les fraccions resta, 

orgànica, mobles, fibrociment i altres de Caldes de Montbui, que estarà integrada per:

Membres de la corporació:

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

president.

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

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

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

5. Alexandra Redondo Ibañez, regidora de Som Caldes

6. Maria Dalmau Xalabarder, regidor de CiU

7. Carla Millan Peñaranda, regidora del PSC

8. Francesc Martínez Boluda, regidor d'UPC
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9. Montserrat Romano Bosch, regidora del PPC

Personal tècnic:

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

2. Marc Freixa Boixader, tècnic de Medi Ambient

3. Gemma Riera Termes, interventora.

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

5. Raquel Costa Soler, tècnica de Turisme

6. Olga Peralta Orta, tècnica

7. Jordi Pagès Martínez, arquitecte tècnic

8. Eduard Magrassó Górriz, cap de brigades

9. Jaume Francisco Sans, gerent de GMSSA

Secretari: Vicenç Conejos Sáez

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

Quart. Comunicar aquest acord als interessats.»

2. El senyor Andreu López Castellano, encarregat per l'Ajuntament per a redactar aquesta 

memòria (Anàlisi i modelització de la gestió del servei de recollida de fracció resta i orgànica pel

municipi de Caldes de Montbui), va presentar el seu treball el mes de novembre de 2016.

3. Els serveis tècnics municipals han redactat el Reglament del Servei Públic de Recollida de 

Deixalles.

4. En data 20 de desembre de 2016 es va reunir la Comissió d'estudi encarregada de redactar 

el text de la memòria per a l'establiment del servei de recollida de deixalles, de les fraccions 

resta, orgànica, mobles, fibrociment i altres de Caldes de Montbui i va aprovar, per unanimitat, 

els acords següents:

«1.Aprovar i fer-se seu l'informe econòmic de l'anàlisi i modelització de la gestió del 

servei de recollida de fracció resta i orgànica pel municipi de Caldes de Montbui, 

realitzada pel senyor Andreu López Castellano.
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2. Proposar al Ple de l'Ajuntament l'aprovació de la memòria esmentada al punt 

anterior.»

5. L'advocat senyor Joan Anton Cerdà i Clusella ha presentat un informe relatiu a l'anàlisi sobre 

la situació dels treballadors de l'empresa CESPA, en la reversió a l'Ajuntament de Caldes de 

Montbui, del servei de recollida i transport de residus de fracció resta i orgànica a la finalització 

del contracte vigent, en el que conclou que els treballadors que presten els seus serveis per a 

l'actual concessionària passaran a realitzar-lo per l'empresa pública la qual es subrogarà en la 

posició jurídica de la contractista.

6. S'inclouen en l'expedient l'ordenança fiscal núm. 19: taxes per recollida, transport, tractament

i eliminació d'escombraries i altres residus urbans i els estatuts de l'empresa municipal Gestió 

Municipal de Serveis SA (GMSSA).

7. L'expedient conté tota la documentació que exigeix l'article 159 del ROAS.

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

Fonaments de dret

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

Decret 179/1995, de 13 de juny.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Prendre en consideració l'informe econòmic de l'anàlisi i modelització de la gestió del 

servei de recollida de fracció resta i orgànica pel municipi de Caldes de Montbui (Memòria i 

projecte d'establiment), redactat pel senyor Andreu López Castellano i el Reglament del Servei 

Públic de Recollida de Deixalles redactat pels serveis tècnics municipals. 

Segon. Sotmetre l'informe econòmic de l'anàlisi i modelització de la gestió del servei de 

recollida de fracció resta i orgànica pel municipi de Caldes de Montbui (Memòria i projecte 

d'establiment) i el Reglament del Servei Públic de Recollida de Deixalles, a un tràmit 

d'informació pública per un termini de 30 dies hàbils durant el qual es podran presentar 

al·legacions i reclamacions. L'esmentat tràmit s'ha d'anunciar en el Diari Oficial de la 
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Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el diari Ara, al 

tauler d'anuncis de l'Ajuntament i al web municipal.

Tercer. Aquest és un acte de tràmit, no definitiu en via administrativa i no susceptible de recurs; 

sense perjudici que pugueu exercitar el que estimeu procedent, de conformitat amb el que 

disposa l’article 40.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de 

les administracions públiques.

*La senyora Maria Dalmau Xalabarder, regidora del grup municipal del PSC, s'absenta de la 

sessió.

6. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 9/2017, MITJANÇANT SUPLEMENTS 

DE CRÈDITS, EXPEDIENT 2245/2017.

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

s’estableix a l’article 48.3 del ROM.

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies,  hi  ha comentaris? Intervencions en aquest  punt? N'hi  ha una intervenció,  senyor

Martínez Boluda»

Pren la paraula el senyor Martínez Boluda:

«Sí,  gràcies,  una  qüestió  bàsicament,  el  tema  del  subministrament  energètic,  electricitat

bàsicament, si no m'equivoco, aquest any hi ha hagut un canvi de companyies pel tema de les

subhastes i  demés, al final  què ha passat? Que resulta més car? Ens vam equivocar a la

previsió  de la despesa de electricitat? O el tema de la subhastes no està resultant? No sé?

Perquè  el  tema  de  l'electricitat  normalment  hauria  de  ser  bastant  lineal,  no?  Una  mica

d'increment anual, no? Però aquí sembla doncs que hi hagi hagut un salt important, gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, hi ha alguna altra pregunta? Doncs senzillament suplementem el crèdit i posem més

diners perquè hi havia factures de l'any passat pendents de pagament, però això no té res a

veure amb el nou sistema de subhastes. Passem doncs a la votació.»
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En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta dels presents [9 vots favorables 

dels membres del grup municipal d’ERC (9); i 6 abstencions de SOM CALDES (1);  de CiU (1); 

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

      ACORDA:   

Identificació de l’expedient

Expedient número 2245/2017, relatiu a la modificació de crèdits número 9/2017 del pressupost 

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

Antecedents

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

financera estableix:

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

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

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

destinar a la reducció de deute.

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

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

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

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

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

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

pressupostària  i  sostenibilitat  financera  estableix  regles  especials  pel  destí  del  superàvit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tresoreria per a despeses generals. 

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

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

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

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

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

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

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

recomanable reduir el deute de l'entitat.

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

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

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

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

deute.

4. Diferents àrees de l’Ajuntament han sol·licitat dur a terme unes modificacions de crèdits per

tal de poder realitzar unes despeses que no es poden demorar fins l’exercici següent, i que en

el pressupost de la Corporació no hi ha crèdit suficient. 

En aquest expedient es proposa suplementar les següents aplicacions pressupostàries, per un 

total de 163.000,00 euros,  finançades 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:
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Org. Prog. Econ. Descripció
Suplements de 
crèdits

31 1510 61900 Reurbanització plaça Font del Lleó 55.500,00
20 9200 63900 Millores equipaments municipals 17.000,00
20 9200 62900 Material inventariable 2.500,00
60 1330 62500 Senyalització de trànsit 18.000,00

31 1650 22100
Subministraments energètics (energia 
elèctrica) via pública 22.000,00

31 9200 22100
Subministraments energètics (energia 
elèctrica) immobles municipals 38.000,00

52 4311 22699 Fires 5.000,00
40 3340 22608 Programació cultural 5.000,00

Total 163.000,00

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

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

mitjançant suplements de crèdits per un import total de 163.000,00 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 9/2017, del pressupost de 

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

import total de 163.0000,00 euros, segons el detall següent, on s’especifiquen les aplicacions 

pressupostàries que es suplementen i la seva font de finançament que és a càrrec de part del 

Romanent de tresoreria per a despeses generals disponible del 2016:
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Org. Prog. Econ. Descripció Suplements de

crèdits 

Romanent 

de tresoreria

despeses 

generals 

disponible 

2016

31 1510 61900 Reurbanització plaça Font del Lleó 55.500,00

20 9200 63900 Millores equipaments municipals 17.000,00

20 9200 62900 Material inventariable 2.500,00

60 1330 62500 Senyalització de trànsit 18.000,00

31 1650 22100 Subministraments energètics (energia 

elèctrica) via pública

22.000,00

31 9200 22100 Subministraments energètics (energia 

elèctrica) immobles municipals

38.000,00

52 4311 22699 Fires 5.000,00

40 3340 22608 Programació cultural 5.000,00

  20  87000 Romanent de tresoreria per a despeses 

generals

163.000,00

Total 163.000,00 163.000,00

Total modificació: 163.000,00 euros

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

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

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

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

presentar-se reclamacions.

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 
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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.

*La senyora Maria Dalmau Xalabarder, regidora del grup municipal del PSC, s'incorpora a la 

sessió.

7. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 10/2017, MITJANÇANT CRÈDITS 

EXTRAORDINARIS, EXPEDIENT 2247/2017.

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

s’estableix a l’article 48.3 del ROM.

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, hi ha alguna intervenció sobre aquest punt? Senyor Martínez Boluda.»

Pren la paraula el senyor Martínez Boluda:

«Ja  em  sap  greu  i  tot,  però  bé,  simplement  una  qüestió  pel  senyor  Pineda,  sí  perquè

l'expedient,  l'informe  era  del  senyor  Pineda,  no,  perdoni,  era  del  departament  del  senyor

Pineda, el tema de la reforma de l'exposició del termalisme, que hi ha un informe dels tècnics

de Thermàlia si no m'equivoco, referent doncs que el tema de termalisme des dels Romans fins

a l'actualitat, el tractament i demés, que s'ha de modernitzar, s'ha d'adaptar al tema emocional,

molt bé, està molt bé, total 20.000 euros, no, simplement vull dir, no ho considero suficientment

justificat, no vol dir que no sigui necessari tot el que expliquen els tècnics, però simplement és

per una qüestió emocional s'ha d'adaptar, ja li dic, em sembla molt bé adaptar i que les nostres

exposicions i el nostre patrimoni estigui adaptat a les exigències dels turistes i de la gent que té

interès per això, no? Però això de dir 20.000 euros doncs no ho sé, no ho entenc, gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, alguna altra pregunta sobre això? Sobre aquest punt? No? Doncs passo la paraula al

regidor Isidre Pineda.»

Pren la paraula el senyor Pineda:

«Per explicar-li i perquè quedi clar aquests dubtes que té, aquests 20.000 euros són per tirar

endavant l'exposició de termalisme que hi ha al museu Thermàlia que seria a la primera planta,

perquè al museu Thermàlia ja té vint anys i aquestes, les diferents experiències que hi ha que

expliquen  l'evolució  del  termalisme  han  quedat  desfasades,  és  tant  senzill  com això,  amb

aquests 20.000 euros podem fer  un projecte executiu per  reformar tota  la primera planta i
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aquesta exposició de termalisme que crec que és la singularitat de la nostre Vila i allò que a

més a més dels Picasos i dels Manolos que tenim al museu, allò que fa diferent al museu

Thermàlia.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, doncs passem a la votació d'aquesta modificació de crèdits.»     

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

dels membres dels grups municipals d’ERC (9) i 7 abstencions de SOM CALDES (1);  CiU (2);

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

      ACORDA:

Identificació de l’expedient

Expedient número 2247/2017, relatiu a la modificació de crèdits número 10/2017 del pressupost

municipal de l’exercici 2017, mitjançant crèdits extraordinaris.

Antecedents

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

financera estableix:

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

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

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

destinar a la reducció de deute.

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

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

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

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

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

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

pressupostària  i  sostenibilitat  financera  estableix  regles  especials  pel  destí  del  superàvit

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

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

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, 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. Diferents àrees de l’Ajuntament han sol·licitat dur a terme unes modificacions de crèdits per

tal de poder realitzar unes despeses que no es poden 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 les següents aplicacions pressupostàries, per un total 

de 52.410,00 euros,  finançades 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:

Org. Prog. Econ. Descripció
Crèdits 

extraordinaris

31 1710 46100 Aportació Diputació Pla director del verd urbà 2.660,00

52 4320 63900 Projecte reforma exposició Termalisme 20.000,00

20 3322 48000 Beca recerca històrica local 1.750,00

31 1530 62300 Maquinària i estris espais públics 10.000,00

31 1530 62500 Mobiliari urbà 18.000,00

Total 52.410,00

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

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

mitjançant crèdits extraordinaris per un import total de 52.410,00 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  10/2017,  del  pressupost  de

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

import total de 52.410,00 euros, segons el detall següent, on s’especifiquen les previsions de

les noves despeses i la seva font de finançament que és a càrrec de part del Romanent de

tresoreria per a despeses generals disponible de l'exercici 2016:
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Org. Prog. Eco. Descripció
Crèdits

extraordinaris

Romanent
de

tresoreria
per a

despeses
generals

disponible
2016

31 1710 46100

Aportació Diputació Pla director del verd
urbà 2.660,00

52 4320 63900 Projecte reforma exposició termalisme  20.000,00

20 3322 48000 Beca recerca històrica local 1.750,00

31 1530 62300 Maquinària i estris espais públics 10.000,00

31 1530 62500 Mobiliari urbà 18.000,00

20 87000

Romanent de tresoreria  per a despeses
generals 52.410,00

                                                  TOTAL 52.410,00 52.410,00

Total modificació:  52.410,00 €

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

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

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

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

presentar-se reclamacions.

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

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

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

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

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

l’endemà de la publicació en el BOP de l'aprovació definitiva.
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8. APROVAR L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚMERO 11/2017, DEL 

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI DE L'EXERCICI 2017, 

EXPEDIENT NÚM. 2481/2017.

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

s’estableix a l’article 48.3 del ROM.

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, alguna pregunta sobre aquest punt? Senyor Martínez Boluda.»

Pren la paraula el senyor Martínez Boluda:

«Sí, gràcies, a veure, aquí la interventora fa una apreciació en aquesta modificació de crèdit

perquè traiem els diners bàsicament d'una obra que encara no s'ha acabat, que no hi ha cap

certificació, jo entenc que en principi sembla que aquests diners sobraran, però la interventora

fa aquesta apreciació, m'imagino que si després faltessin diners, es solucionaria amb una altra

modificació de crèdit i ja està i anem fent pilotes cap aquí, cap allà, no ho sé? 

I l'altra cosa que em preocupa és la caldera de biomassa, a veure si ens pot explicar una

miqueta què ha passat amb la caldera de biomassa?, gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, per la resposta, té la paraula el regidor Jaume Mauri.»

Pren la paraula el senyor Mauri:

«Hi ha dues modificacions, per completar els 125.000 euros,  63.683 són del sobrant de la

segona fase del clavegueram de la Font dels Enamorats, perquè ens ve una subvenció del

Consorci,  d'un conveni que tenim, que és de la mateixa quantitat,  aleshores el que fem és

posar la subvenció en la partida i treure la mateixa quantitat per aquesta modificació, i no fem

cap pilota amb un canvi, eh? Sí que no està executada aquesta obra, però ens quedem amb la

mateixa partida. I l'altre, 61.416 euros que és un sobrant de la baixa del preu de la licitació de la

primera fase que ja està en execució. I això va per comprar una caldera de biomassa, que la

que tenim, degut a uns problemes tècnics que hem de resoldre en el futur i  que hi estem

treballant i que no podem donar gaires explicacions per no deixar en indefensió a l'Ajuntament,

perquè són declaracions públiques, perquè hem de canviar la caldera ja donaré explicacions

oportunes en el seu moment, i l'hem de canviar i l'hem de tenir a punt el mes de novembre que

és quan ve el fred, hem de tenir en compte que aquesta caldera dóna calor a tota la zona de les

cremades i a un col·legi públic, que aquest complex està aguantat per dues calderes, una de

gas natural  i  l'altra de biomassa, la biomassa  és la que ha de donar generalment tota la
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escalfor que necessiten aquestes instal·lacions, i la de gas natural està per si hi hagués una

incidència, sempre quan es dóna escalfor amb tanta complicitat de serveis,  d'instal·lacions,

més val tenir un pla B per si alguna cosa no va bé, perquè si el mes de gener la caldera de gas

s'espatllés, hi ha la de biomassa o al revés, si s'espatllés de la biomassa, hi ha la de gas, i

necessitem sempre les dues calderes amb estat óptim de funcionament.

Quan vingui el moment, donaré les pertinents explicacions i les accions que prenem, i el per

què canviem aquesta caldera.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, si no hi ha més intervencions? Doncs passaríem a la votació.»   

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

dels membres dels grups municipals d’ERC (9) i 7 abstencions de SOM CALDES (1);  CiU (2); 

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

     ACORDA:

Identificació de l’expedient

Expedient número 2481/2017, relatiu a la modificació de crèdits número 11/2017 del pressupost

municipal de l’exercici 2017, mitjançant crèdits extraordinaris.

Antecedents

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

poder realitzar unes despeses que no es poden demorar fins a l’exercici següent i que en el 

pressupost de la Corporació no hi ha crèdit previst.

Es proposa la creació de l'aplicació pressupostària 31.1720.63300 Caldera planta biomassa      

per un import de 125.000,00 euros ja que l'existent s'ha malmès. S’adjunta a l’expedient la 

sol·licitud amb l'informe justificatiu.

2. Es detalla l'aplicació pressupostària que es crea finançada mitjançant la baixa de crèdits de 

despeses no compromeses,  les dotacions de les quals es consideren reductibles sense 

pertorbació del servei respectiu segons el cap d'Àrea de Serveis Territorials.

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

mitjançant crèdits extraordinaris per un import total de 125.000,00 euros. 

3. Vist l’informe de la Intervenció Municipal.
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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 11/2017, del pressupost de 

l’Ajuntament de Caldes de Montbui de l’exercici 2017, per un import total de 125.000,00 euros, 

segons el detall següent, on s’especifica la previsió de la nova despesa i la seva font de 

finançament que és a càrrec de baixes de crèdits de despeses d’unes altres aplicacions 

pressupostàries.

Org. Prog. Econ. Descripció Crèdits
extraordinaris

Baixa
crèdits per 
anul·lació

31 1720 63300 Caldera planta biomassa      125.000,00

31 1600 63901 Millora clavegueram Font dels 
Enamorats (Fase 2) 

61.416,10

31 1600 61909 Millores clavegueram 63.583,90

Total  125.000,00  125.000,00

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

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

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

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

presentar-se reclamacions.

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

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

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

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

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

l’endemà de la publicació en el BOP de l'aprovació definitiva.
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9. SOL·LICITAR A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA LA CONCESSIÓ D’UN PRÉSTEC EN 

EL MARC DEL PROGRAMA DE CRÈDIT LOCAL, PER IMPORT DE 3.715.630,25 EUROS 

PER TAL DE FINANÇAR PART DEL PROGRAMA D’INVERSIONS DE L’ANY 2017, 

EXPEDIENT 1443/2017.

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

s’estableix a l’article 48.3 del ROM.

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, com cada any aquesta és la sol·licitud que fem per tenir el crèdit per finançar aquella

part d'inversions que va a través d'endeutament i que ja vam explicar en el seu moment quan

vam aprovar el pressupost per enguany.

Hi ha alguna pregunta? No? Doncs fem la votació.» 

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

dels membres dels grups municipals d’ERC (9) i 7 abstencions de SOM CALDES (1);  CiU (2);

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

                

    ACORDA:

Identificació de l’expedient

Expedient de l’Àrea de Serveis Econòmics núm. 1443/2017 relatiu a la concertació d’una 

operació de crèdit a llarg termini per al finançament del programa d’inversions previst en el 

pressupost de 2017.

Antecedents

1. El Programa de crèdit local (PCL), revisat i aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona el 22

de desembre de 2011, té per objectiu reduir els costos financers dels préstecs dels municipis 

destinats a noves inversions.

2. Aquest objectiu s’aconsegueix a través de la negociació conjunta dels préstecs sol·licitats 

pels diversos ajuntaments i entitats municipals descentralitzades de la província davant d’una 

entitat de crèdit i mitjançant les subvencions sobre el tipus d’interès aplicat al préstec.

3. Les condicions financeres d’aquests préstecs per a l’any 2017 són les següents:

- Disponibilitat d’un any.  S’entendrà per un any, 3 trimestres naturals més fracció de 

trimestre.  En tot cas la primera disponibilitat del préstec, coincidirà en el moment de la 

seva signatura i serà com a mínim igual a l’import de la subvenció de la Diputació.
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- Carència d’un any.

- Durada dels préstecs de 10 anys.

- Sistema d’amortització trimestral habitual de l’entitat financera.

- Períodes de liquidació d’interessos trimestrals.

- Tipus d’interès aplicable:  Euribor a 3 mesos + diferencial sota els criteris de prudència 

financera – 11 % de dit diferencial, en el moment de la concessió del préstec.

- El diferencial calculat sota criteris de prudència financera és el que estableix 

mensualment la Secretaria General del Tresor i Política Financera.

- Sense comissions ni despeses de cap mena.

- Entitat financera:  Banco de Sabadell S.A.

4. Pel que fa a la subvenció, aquesta vindrà determinada pel valor actualitzat del cost financer 

del préstec que determini la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.   La subvenció es 

lliura una sola vegada, un mes després de la signatura i es destina exclusivament a 

l’amortització anticipada del préstec.  És subvencionable el crèdit a sol·licitar a l’entitat de crèdit

concertada en el Programa de Crèdit Local vigent, que tingui per finalitat qualsevol inversió 

inclosa en els pressupostos.

5. El Pressupost per a 2017 vigent inclou inversions programades per un total de 4.722.700,89 

euros dels quals 3.715.630,25 euros està previst que estiguin finançats mitjançant una operació

de préstec a llarg termini.  En l’Annex 1 que consta en l’expedient es relacionen les inversions 

previstes i el seu finançament.

6. Així mateix, en el Pressupost aprovat, al capítol 9 d’ingressos, hi ha prevista l’aplicació 

pressupostària 21.91300 – Préstec PCL 2017, per aquest import i una previsió de la subvenció 

que la Diputació concedeix a l’aplicació pressupostària 21.46100 – Diputació, subvenció 

interessos PCL, per un import de 103.000,00 euros.

7. En l’informe de la Intervenció de data 31 de març de 2017, transcrit en el decret núm. 

000205/2017 signat per l’Alcaldia en data 31 de març, d’aprovació de la liquidació del 

pressupost de l’any 2016, es posa de manifest el següent:

 “La liquidació pressupostària de 2016 que es porta a aprovació presenta les següents ràtios fi-

nanceres, calculades segons la disposició final 31ena de la Llei 17/2012, de 28 de desembre 

de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2013, prorrogada pel 2017.

- El deute viu a 31 de desembre de 2016 és de 8.995.445,71 €. Aquesta xifra inclou el saldo viu

dels préstecs a llarg termini (8.461.638,24 €), el deute pendent del lísing de la caldera de bio-

massa (76.018,98 €), el deute pendent del lísing de les noves lluminàries (58.873,93 €) i l'ajor-

nament en el preu de l'expropiació Sres. Banús(60.896,72 €). 
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- L'import dels ingressos corrents de l'exercici 2015 és de 17.348.529,91 €, calculats segons la 

disposició final 31ena de la Llei 17/2012, de 28 de desembre de Pressupostos Generals de 

l’Estat per l’any 2013.

- L'import dels ingressos corrents de l'exercici 2016 és de 17.552.936,82 €, calculats segons la 

disposició final 31ena de la Llei 17/2012, de 28 de desembre de Pressupostos Generals de 

l’Estat per l’any 2013.

S’han deduït els ingressos afectats per operacions de capital corresponents a contribucions es-

pecials (24.618,02 €) i la subvenció extraordinària de la Diputació de Barcelona de les ventades

de l'any 2014 (69.099,36 €).

- Ràtio legal de deute viu a 31 de desembre de 2016 (capital viu / ingressos corrents liquidats 

de 2015 x 100), amb operacions projectades del pressupost de l’any 2017 és de 64,31%.

- Ràtio de deute viu a 31 de desembre de 2016 (capital viu / ingressos corrents liquidats de 

2016 x 100), sense operacions projectades és de 51,25%.

- Estalvi net, calculat segons l’article 53 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, és positiu per import de 

1.243.206,42 €. El càlcul és el següent:

Capítols de l'1 al 5 de drets reconeguts nets..................17.552.936,82 €

Capítols 1, 2, 4 i 5 d'obligacions reconegudes netes.....-14.778.639,30 €

Despeses finançades amb romanent de tresoreria

per a despeses generals (corrent)....................................129.531,48 €

Estalvi brut.....................................................................2.903.829,00 €

Anualitat teòrica d'amortització......................................1.660.622,58 €

Estalvi net......................................................................1.243.206,42 €

D’acord amb la disposició final 31ena de la Llei 17/2012, de 28 de desembre de Pressupostos 

Generals de l’Estat per l’any 2013 pel càlcul dels ingressos corrents s’han deduït els ingressos 

afectat per operacions de capital com les contribucions especials (24.618,02 €) i la subvenció 

extraordinària de la Diputació de Barcelona de les ventades de l'any 2014 (69.099,36 €).
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Per tant, del que es desprèn de les dades anteriors, aquesta entitat està dintre dels límits legals

per poder endeutar-se a l’exercici 2017, d’acord amb el pla d’inversions i finançament aprovat 

en el pressupost inicial de 2017 i segons les dades de la liquidació de 2016.

D’acord amb la Nota informativa del departament d’Economia i Coneixement, de 31 de gener 

de 2017, en relació als procediment en matèria de tutela financera dels ens locals Ordre 

ECF/138/2007, de 27 d’abril, el règim aplicable a les operacions de crèdit a llarg termini desti-

nades al finançament de nous projectes d’inversió previstos al pressupost de 2017, és el de co-

municació degut què la ràtio legal de deute viu (64,31%) és inferior al 75% dels ingressos cor-

rents liquidats a l’exercici 2015 (última liquidació aprovada). 

Ràtio legal de deute viu a 31 de desembre de 2016, amb operacions projectades al pressupost 

inicial de 2017 (capital viu / ingressos corrents liquidats de 2015 x 100) és del 64,31%.”

8. Els ingressos ordinaris que consten en el Pressupost per a l’any 2017 importen 

17.992.858,15 euros.  L’article 52.2 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 

estableix, textualment:

“Los presidentes de las corporaciones locales podrán concertar las operaciones de crédito a 

largo plazo previstas en el presupuesto, cuyo importe acumulado, dentro de cada ejercicio 

económico, no supere el 10 por ciento de los recursos de carácter ordinario previstos en dicho 

presupuesto.”

9. La Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de 

Catalunya és qui exerceix la funció de Tutela financera dels ens locals i estableix les condicions

relatives al règim d’autorització o comunicació de les operacions d’endeutament.  Amb la 

concertació d’aquesta operació no se superen els límits establerts i, per tant, l’Ajuntament no 

està subjecte al règim d’autorització prèvia.

Fonaments de dret

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

Reguladora de les Hisendes Locals.

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local

Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Reial Decret Llei 17/2017, de 26 de desembre de mesures de sostenibilitat financera de les 

comunitats autònomes i les entitats locals i altres de caràcter econòmic.
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Resolució de data 16 de setembre de 2016, de la Secretaria General del Tresor i Política 

financera i actualitzacions posteriors.

Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens 
locals segons la Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a 
l’exercici de 2017 publicada per la Direcció General de Política Financera, Assegurances i 
Tresor de la Generalitat de Catalunya en data 31 de gener.

Acord de Ple de la Diputació de Barcelona de data 22 de desembre de 2011, pel qual s’aprova 

el Programa de Crèdit Local.

Conclusions

Vist tot allò que s’ha exposat, l’Ajuntament de Caldes de Montbui pot concertar d’una operació 

de préstec a llarg termini per l’import de 3.715.630,25 euros que consta en el Pressupost de 

2017 vist que compleix els límits legals d’endeutament.  

En el cas que tant la Diputació de Barcelona com l’entitat bancària aprovin l’operació, haurà de 

ser el Ple de l’Ajuntament qui n’acordi la concertació vist que l’import supera el 10 % dels 

ingressos ordinaris del Pressupost de 2017.

Segons la normativa relativa a la Tutela Financera dels Ens locals de la Generalitat de 

Catalunya, no és necessària l’autorització prèvia d’aquest òrgan per a la concertació d’aquest 

préstec.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer.  Sol·licitar a la Diputació de Barcelona la concessió d’un préstec en el marc del 

Programa de Crèdit Local, per import de 3.715.630,25 euros per tal de finançar part del 

programa d’inversions de l’any 2017 que consten en el Pressupost aprovat, segons l’Annex 1 

del present acord.

Segon. Comunicar aquest acord a l’Àrea de Serveis Econòmics.

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.

57



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 pú-

bliques 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 con-

tenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius. En el supòsit que no es dic-

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

mesos.

10.  RATIFICAR EL CONTINGUT ÍNTEGRE DE L’ACORD APROVAT A LA SESSIÓ DE LA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL, DE DATA 31 DE MARÇ DE 2017, SEGONS EL QUAL 

S'APROVA INICIALMENT LES BASES REGULADORES DE SUBVENCIONS PER ALS 

PROPIETARIS D'HABITATGES DEL PARC DESOCUPAT A CANVI DE LLOGAR AQUESTS 

HABITATGES AMB LA MEDIACIÓ DE LA BORSA DE LLOGUER SOCIAL DE 

L'AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI, EXPEDIENT 3313/2016 – TH205-2016-000429.

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

s’estableix a l’article 48.3 del ROM.

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, hi ha intervencions en aquest punt? En tenim dues, senyora Romano.»

Pren la paraula la senyora Romano:

«Gràcies senyor Alcalde, bé, en aquest punt volíem agrair a la regidora Pilar Aznar, perquè sí

que  és  veritat  que  ells  ha  posat  tots  els  mitjans  perquè  estiguéssim  a  les  comissions

d'habitatge, la volem felicitar perquè el que avui portem a plenari ja fa temps que hauria d'estar

fet, entenem que Caldes té una necessitat de pisos de lloguer per gent que té molts problemes,

i des d'aquí el grup del Partit Popular volem agrair a la senyora Aznar que hagi sigut tan fàcil

treballar  amb ella,  i  la  nostra  posició  en  aquest  punt  serà  l'abstenció,  però  no  perquè  no

estiguem d'acord amb com s'ha portat aquest procediment per part de la regidora, sinó per

poder-nos-ho mirar atentament i si hem de presentar al·legacions, les presentarem, gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, senyor Martínez Boluda»

Pren la paraula el senyor Martínez boluda:

«Gràcies, el nostre vot també serà l'abstenció per poder presentar algunes al·legacions, no

perquè estiguem en contra del concepte, és a dir, buscar el fet de tenir més habitatges social a
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través de lloguer ens sembla perfecte, i a través d'aquest sistema doncs ens sembla molt bé, el

que passa que, sí que és veritat que em sap greu, per motius personals no vaig poder estar a la

comissió  d'habitatge  i  aquests  temes  crec  que  s'haurien  d'analitzar  una  mica  més  en

profunditat,  és a dir,  no tenim aquestes bases reguladores de subvenció, que hi ha 50.000

euros a repartir els propietaris de pisos, no veig  a l'expedient, no hi ha un estudi de l'eficàcia, si

que alguna cosa s'aconseguirà, per suposat, és evident que s'aconseguirà alguna cosa, però

no hi ha un estudi d'eficàcia, fins el punt que aquests 50.000 euros es podria arribar a donar el

cas que solament afectés a 8 propietaris, a 8 pisos, es podria arribar a donar el cas, és a dir, si

venen 8 persones amb una subvenció de 6.000 euros i són les primeres, perquè va per ordre

cronològic, segons aquesta normativa, va exclusivament per ordre cronològic, no hi ha un tema

competitiu, aquestes vuit persones tindrien la subvenció i per tant tota aquesta feina d'aprovar

unes bases reguladores i intentar activar tot això, solament afectaria a vuit pisos que entrarien a

la borsa de lloguer, per tant crec que aquestes bases reguladores haurien d'haver estat una

mica més afinades, doncs escoltem, o no donar tant import, en tot cas aquest estudi d'eficàcia

del que estic parlant,  no? Perquè crec que és un tema prou important,  està molt bé posar

aquests 50.000 euros a sobre de la taula per buscar aquest impacte en el lloguer social a

Caldes, està molt bé, repeteixo, però crec que faltaria afinar una mica el tema de les bases

reguladores,  en aquest sentit  votarem l'abstenció per fer una sèrie d'aportacions mitjançant

al·legacions, moltes gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, senyora Aznar»

Pren la paraula ala senyora Aznar:

«L'import, vam pensar que era un import, comencem ara, no sabem ben bé si necessitarem, si

en sobrarà. Suposo que si s'acabessin, tant de bo, l'any que ve destinaríem molts més diners

amb aquest projecte i esperem de veritat que esgotem els 50.000 euros, gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, doncs fem la votació d'aquest punt.»    

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

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

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

             

 ACORDA:
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Identificació de l’expedient

Expedient número (3313/2016) TH205-2016-000429, relatiu a l'aprovació inicial de les bases 

reguladores de subvencions per als propietaris d'habitatges del parc desocupat a canvi de 

llogar aquests habitatges amb la mediació de la borsa de lloguer social de l'ajuntament de 

Caldes de Montbui. 

Antecedents

1. En sessió de data 31 de març de 2017, la Junta de Govern Local va aprovar, entre altres, 

l’acord del qual es transcriu la seva part resolutiva següent:

"Primer. Deixar sense efectes el contingut íntegre de l’acord aprovat a la sessió ordinària de la 

Junta de Govern Local de data 24 de febrer de 2017 corresponent a l'expedient TH205-2016-

000429-3313/2016.

Segon. Aprovar inicialment les Bases reguladores de subvencions per als propietaris d'habitat-

ges del parc desocupat a canvi de llogar aquests habitatges amb la mediació de la borsa de llo-

guer social de l'ajuntament de Caldes de Montbui, les quals consten dins l’expedient adminis-

tratiu.

Tercer. Sotmetre les Bases aprovades inicialment a un període d'informació pública de 20 dies 

mitjançant els corresponents anuncis al BOPB, al tauler d'anuncis de la corporació i al web mu-

nicipal. S'haurà d'inserir una referència d'aquest anunci al DOGC.

Quart. De no formular-se cap al·legació a les bases aprovades inicialment, durant el termini 

atorgat, aquestes s'entendran definitivament aprovades automàticament sense necessitat de 

cap altre acord exprés."

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

Fonaments de dret

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions.

- Reglament General de Subvencions, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.

Resolució,
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En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Únic. Ratificar el contingut íntegre de l’acord aprovat a la sessió de la Junta de Govern Local, 

de data 31 de març de 2017, del qual es transcriu la seva part resolutiva següent:

"Primer. Deixar sense efectes el contingut íntegre de l’acord aprovat a la sessió ordinària de la 

Junta de Govern Local de data 24 de febrer de 2017 corresponent a l'expedient TH205-2016-

000429-3313/2016.

Segon. Aprovar inicialment les Bases reguladores de subvencions per als propietaris d'habitat-

ges del parc desocupat a canvi de llogar aquests habitatges amb la mediació de la borsa de llo-

guer social de l'ajuntament de Caldes de Montbui, les quals consten dins l’expedient adminis-

tratiu.

Tercer. Sotmetre les Bases aprovades inicialment a un període d'informació pública de 20 dies 

mitjançant els corresponents anuncis al BOPB, al tauler d'anuncis de la corporació i al web mu-

nicipal. S'haurà d'inserir una referència d'aquest anunci al DOGC.

Quart. De no formular-se cap al·legació a les bases aprovades inicialment, durant el termini 

atorgat, aquestes s'entendran definitivament aprovades automàticament sense necessitat de 

cap altre acord exprés."

11. DONAR COMPTE AL PLE DELS INFORMES DE TRESORERIA CORRESPONENTS AL

PRIMER TRIMESTRE DE L’ANY 2017 QUE CONSTEN EN L’EXPEDIENT I  QUE S’HAN

TRAMÈS  AL  MINISTERI  D’HISENDA  I  ADMINISTRACIONS  PÚBLIQUES,  SOBRE  EL

COMPLIMENT  DELS  TERMINIS  PREVISTOS  EN  LA  LEGISLACIÓ  VIGENT  PER  AL

PAGAMENT  DE  LES  OBLIGACIONS  DE  LES  ENTITATS  LOCALS,  EN  TERMES  DE

MOROSITAT COMPTABLE, EXPEDIENT 1606/2017.

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

s’estableix a l’article 48.3 del ROM.

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, hi ha algun comentari? Senyor Boluda.»
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Pren la paraula el senyor Martínez Boluda:

«Gràcies, molt, molt ràpid, perquè feia dies que no comentava aquest tipus de documents de

donar compte, perquè bàsicament estàvem bastant alineats, però ara sí que es veritat que

portem una època en que hi ha una tendència a l'alça del període mitjà de pagament, des de

que es va fer el tope el 2014 que es va fer segons el gràfics doncs va ser el moment més baix,

sí que hi  ha hagut una tendència a l'alça una miqueta i  és per veure si hi  ha algun motiu

especial? O no? Que el senyor Marañés ens pugui explicar, gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, senyor Marañés.»

Pren la paraula el senyor Marañés:

«Bon vespre, comentar que estem actualment a 43 dies de mitjana, respecte als trimestres

anteriors és bastant lineal, i estem encara per sota dels vint dies de tope dels seixanta, per tant

no hi ha motiu per preocupar-nos i segurament deu haver sigut algun pic de volum de factures,

però que tampoc és allò, no hi ha hagut cap motiu concret per l'augment  de dies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, si no hi ha més qüestions? Passem al següent punt, atès que no hi ha votació.»    

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents  [16 membres dels grups

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

resta assabentat del següent:  

   

Identificació de l’expedient

Expedient núm. 1606/2017 relatiu a la presentació al Ple dels informes de tresoreria sobre el 

compliment de la legislació en matèria de morositat en termes comptables corresponents al 

primer trimestre de l’any 2017.  

Antecedents

1. La Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’establien mesures de lluita contra la 

morositat en les operacions comercials va incorporar el que es disposava a la Directiva 

2000/35/CE del Parlament Europeu i del Consell.
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2. Anys després de l’entrada en vigor de la Llei 3/2004, va esdevenir necessari adaptar la 

legislació als canvis produïts en l’entorn econòmic.  La Llei 15/2010, de 5 de juliol, va 

determinar l’obligatorietat de les Corporacions Locals d’elaboració i remissió al Ministeri 

d’Economia i Hisenda i al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de 

Catalunya, d’un informe trimestral sobre el compliment dels terminis previstos per al pagament 

de les obligacions de cada Entitat Local que havia d’incloure necessàriament el número i 

quantitat global de les obligacions de les quals s’estigués incomplint el termini legal de 

pagament.

Concretament, per a les administracions públiques el termini legal de pagament està fixat en un

màxim de trenta dies a comptar des de la data del reconeixement de l’obligació de les factures 

o l’expedició de les certificacions d’obres.  El procediment de reconeixement de l’obligació no 

pot excedir de trenta dies des de la data en la que es reben els béns o serveis.   

3. La Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector 

públic va modificar la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 

Sostenibilitat Financera imposant l’obligació de publicar el seu període mitjà de pagament a 

proveïdors, a les Administracions Públiques.

4. El Reial Decret 635/2014 de 25 de juliol va introduir un nou paquet de ràtios a calcular per les

entitats locals relatives als períodes mitjans de pagament.  És necessari diferenciar els dos 

mètodes de càlcul tenint en compte que mesuren coses similars i, evidentment, es basen en les

mateixes dades, però no són coincidents.  El present informe mesura la morositat en termes 

comptables que equival a valorar com estan gestionant les factures les entitats locals, el temps 

que tarden en pagar-se a comptar des de la data d’aprovació del document i el temps 

transcorregut des de la seva entrada fins a la seva aprovació.

5. L’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, desenvolupa les Obligacions de Subministrament 

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

Sostenibilitat Financera i determina el procediment a seguir per a la seva remissió.

6. El Reial Decret-llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de recolzament a l’emprenedor i 

d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació, la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de 

desembre, de control del deute comercial en el sector públic, la Llei 27/2013, de 27 de 

desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local i la Llei 25/2013, de 27 de 

desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el 

sector públic han modificat, en diferents aspectes, la legislació anterior.

7. L’Ordre HAP/2082/2014, ha modificat l’Ordre Ministerial HAP/2105/2012 introduint canvis en 

la informació a subministrar relativa a la morositat en les operacions comercials.
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8. Per altra banda, en la Resolució ECO/2876/2014, de 16 de desembre del Departament 

d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, òrgan a qui l’Estatut d’Autonomia 

atorga la tutela financera de les Entitats Locals, s’estableix que se suprimeix el model IT 

(informe de tresoreria) previst a l’annex 4 de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre 

procediments en matèria de tutela financera dels ens locals.  

Aquesta supressió és deguda al fet que la publicació del període mitjà de pagament a 

proveïdors a la Central d’Informació Econòmica i Financera de les Administracions Públiques 

prevista a l’article 28 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 

sostenibilitat financera, fa innecessària la tramesa d’aquest model a partir de l’entrada en vigor 

de la Resolució, l’1 de gener de 2015.

9. L’informe que es presenta correspon al primer trimestre de l’any 2017 i inclou la informació 

preceptiva separada en quatre apartats:

a) Pagaments realitzats en el trimestre

b) Interessos de demora pagats en el període

c) Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre

d) Detall del període mitjà de pagament trimestral i acumulat a proveïdors.

10. L’Ajuntament de Caldes de Montbui, a 31 de març de 2017, compleix els terminis legals de 

pagament en termes comptables per a operacions comercials tal i com s’estableix a la 

legislació vigent.

11. Aquesta informació ha estat tramesa al Ministeri d’Hisenda i Administracions i publicada al 

web de l’ajuntament per a la seva difusió dins del termini que marca l’Ordre Ministerial 

HAP/2105/2012 de desenvolupament de les obligacions de subministrament d’informació.

Fonaments de dret

Directiva 2000/35/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 de juny de 2000, per la qual 

s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat 

en les operacions comercials.

Llei 15/2010, de 5 de juliol, d’establiment de mesures contra la morositat que modifica la Llei 

3/2004.
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Directiva 2011/7/UE del Parlament europeu i del Consell, de 16 de febrer de 2011, de 

modificació de l’anterior Directiva 2000/35/CE.

Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 

Contractes del Sector Públic.

Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Reial Decret Llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de recolzament a l’emprenedor i 

d’estímul al creixement i de la creació d’ocupació que modifica la Llei 3/2004, de 29 de 

desembre.

Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic.

Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local.

Llei 25/2013, de 27 de desembre d’impuls de la factura electrònica i creació del registre 

comptable de factures en el Sector Públic.

Ordre Ministerial HAP/2105/2012 de desenvolupament de les obligacions de subministrament 

d’informació.

Ordre Ministerial HAP/2082/2014, de modificació de l’Ordre HAP/2105/2012.

Resolució del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya 

ECO/2876/2014, de 16 de desembre, per la qual es modifiquen els annexos de l’Ordre 

ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament resta assabentat:

Primer.  Donar compte al Ple dels informes de tresoreria corresponents al primer trimestre de 

l’any 2017 que consten en l’expedient i que s’han tramès al Ministeri d’Hisenda i 

Administracions Públiques, sobre el compliment dels terminis previstos en la legislació vigent 

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

Segon. Donar compte de la publicació dels informes de tresoreria en el web municipal.
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12. DONAR COMPTE AL PLE I ALS MEMBRES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DELS

INDICADORS RELATIUS ALS CÀLCULS DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT, DE LES

RÀTIOS DE LES OPERACIONS PAGADES I  DE LES OPERACIONS DEL PENDENT DE

PAGAMENT CORRESPONENTS AL PRIMER TRIMESTRE DE L’ANY 2017,  EXPEDIENT

1608/2017.

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

s’estableix a l’article 48.3 del ROM.

No hi ha intervencions.

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents  [16 membres dels grups

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

resta assabentat del següent:  

   

Identificació de l’expedient

Expedient de l’Àrea de Serveis Econòmics núm. 1608/2017 relatiu a la presentació al Ple dels 

informes sobre el compliment de la legislació en matèria de morositat en termes econòmics en 

relació amb el Període Mitjà de Pagament (PMP) corresponents al primer trimestre de l’any 

2017.  

Antecedents

1. La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera 

va introduir el concepte de període mitjà de pagament com al temps de pagament o 

endarreriment en el pagament del deute en termes econòmics.    

2. El Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, en desenvolupa la metodologia de càlcul i estableix

quines entitats han de calcular-lo, comunicar-lo al Ministeri d’Hisenda i Administracions 

Públiques i donar-ne publicitat mitjançant els propis portals web.

3. El període mitjà de pagament definit en el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, que mesura

el retard en el pagament del deute comercial en termes econòmics, pot prendre valors negatius,

tant en les operacions pagades com en les que es troben pendents de pagament, si 

l’Administració paga abans que hagin transcorregut trenta dies naturals des de la data de 

registre de les factures o l’expedició de les certificacions d’obra o bé, si al final del període per a

la remissió de la informació encara no han transcorregut, en les operacions pendents de 

pagament, aquests trenta dies.
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4. Aquest mètode de càlcul mesura allò que les administracions públiques estan pagant 

comptant el temps que transcorre des de la data d’entrada en el registre i la data de pagament 

efectiu, sense tenir en compte el termini que es tarda en aprovar el document.   La fórmula 

utilitzada en el càlcul és la següent: 

PMP = Període mitjà de pagament

OP = Operacions pagades

P = Pagaments realitzats

OPP = Operacions pendents de pagament

PP = Pendent de pagament

5. L’Ajuntament de Caldes de Montbui ha de publicar aquests indicadors de forma trimestral, 

desglossada en els següents apartats:

a) Període de pagament trimestral i la seva sèrie històrica.

b) Ràtio trimestral de les operacions pagades i la seva sèrie històrica

c) Ràtio trimestral d’operacions pendents de pagament i la seva sèrie històrica.

6. Els indicadors referents al primer trimestre de l’any 2017 presenten, a data d’avui, el següent 

resultat:

Indicadors del Període Mitjà de Pagament segons el RD 635/2014 corresponents a 

l’Ajuntament de Caldes de Montbui i relatius al 1r trimestre de 2017.

Ràtio d’operacions pagades 13,86  dies

Import d’operacions pagades 1.435.723,55 euros

Ràtio d’operacions pendents de pagament 3,01 dies

Import d’operacions pendents de pagament 861.574,11 euros

Període Mitjà de pagament de l’Entitat 9,79 dies

7. L’Ajuntament de Caldes de Montbui, a 31 de març de 2017, segons els informes que consten

en l’expedient basats en les dades disponibles a data d’avui, compleix els terminis legals de 

pagament per a operacions comercials tal i com estableix la legislació vigent en matèria de 

morositat en termes econòmics.

8. Aquesta informació ha estat tramesa al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i 

publicada al web de l’ajuntament per a la seva difusió.
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Fonaments de dret

Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, de desenvolupament de les obligacions de 

subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 

Pressupostària i Sostenibilitat financera.

Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre que modifica l’Ordre HAP/2105/2012 en relació a les 

obligacions de tramesa d’informació per a les Corporacions Locals.

Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, que desenvolupa la metodologia de càlcul del període 

mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions i el 

procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 

2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament resta assabentat:

Primer.  Donar compte al Ple i als membres de la Comissió Informativa dels indicadors relatius 

als càlculs del període mitjà de pagament, de les ràtios de les operacions pagades i de les 

operacions del pendent de pagament corresponents al primer trimestre de l’any 2017, en 

termes econòmics, segons el resum següent:

Indicadors del Període Mitjà de Pagament segons el RD 635/2014 corresponents a 

l’Ajuntament de Caldes de Montbui i relatius al 1r trimestre de 2017.

Ràtio d’operacions pagades 13,86  dies

Import d’operacions pagades 1.435.723,55 euros

Ràtio d’operacions pendents de pagament 3,01 dies

Import d’operacions pendents de pagament 861.574,11 euros

Període Mitjà de pagament de l’Entitat 9,79 dies

Segon.  Donar compte de la tramesa de la informació esmentada al Ministeri d’Hisenda i 

Administracions Públiques.

Tercer. Donar compte de la publicació, juntament amb les sèries històriques de cadascun dels 

indicadors, en el web municipal.
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13. DONAR COMPTE DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, EN LA SESSIÓ

DEL  DIA  5  DE  MAIG  DE  2017,  PEL  QUAL  ES  VA  RESOLDRE  APROVAR  LES

OBLIGACIONS  TRIMESTRALS  DE  SUBMINISTRAMENT  D’INFORMACIÓ

CORRESPONENT AL 1ER. TRIMESTRE DE 2017 DE LES ENTITATS QUE FORMEN LA

CORPORACIÓ LOCAL, EXPEDIENT 1660/2017.

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

s’estableix a l’article 48.3 del ROM.

No hi ha intervencions.

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents  [16 membres dels grups

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

resta assabentat del següent:  

   

Identificació de l’expedient

Expedient número 1660/2017, de l’Àrea Econòmica, corresponent a l’aprovació de les 

obligacions trimestrals de subministrament d’informació de les entitats que formen la 

Corporació Local. 

Antecedents i Fonaments de dret

1. El dia 5 de maig de 2017 la Junta de Govern Local va aprovar les obligacions trimestrals de 

subministrament d’informació corresponent al 1er. trimestre de 2017 de les entitats que formen 

la Corporació Local que consten a l’expedient administratiu com Annex I, que es transcriu 

literalment:

“Identificació de l’expedient

Expedient número 1660/2017 de l’Àrea Econòmica, corresponent a l’aprovació de les 

obligacions trimestrals de subministrament d’informació de les entitats que formen la 

Corporació Local.

Antecedents i Fonaments de dret 

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

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

previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
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Financera estableix, en el seu article 10, que abans de l’últim dia del mes següent a la 

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

 L’actualització dels pressupostos en execució, incorporades les modificacions 

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

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

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

complementaris. 

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

pressupost.

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

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

normes del Sistema Europeu de Comptes.

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

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

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

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

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

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

respecte a les previsions.

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

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

sectorials

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

referits a l’últim dia del trimestre anterior.
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2. El 27 d’abril de 2017 es va trametre la informació referent al 1er. trimestre de 2017 de les 

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

Públiques i que consta en l’annex I.

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

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

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

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

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

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

4. Vist l’informe de la intervenció municipal que consta dins d’aquest expedient.

Resolució

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

PROPOSTA D’ACORD

Primer. Aprovar les obligacions trimestrals de subministrament d’informació corresponent al 1er.

trimestre de 2017 de les entitats que formen la Corporació Local que consten a l'expedient 

administratiu com a annex I.

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

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament resta assabentat:

Únic. Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local, en la sessió del dia 5 de maig de 

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

d’informació corresponent al 1er. trimestre de 2017 de les entitats que formen la Corporació 

Local, el qual s'ha transcrit anteriorment. 
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14.  DONAR  COMPTE  DE  LA RESOLUCIÓ  DE  LA SENTÈNCIA EN RELACIÓ  AMB  EL

RECURS  CONTENCIÓS  ADMINISTRATIU,  PROCEDIMENT  ORDINARI  136/2014-A,  PER

PART  DE  L'AJUNTAMENT  DE  CALDES  DE  MONTBUI  CONTRA LA RESOLUCIÓ  DEL

DIRECTOR  DE  L'AGÈNCIA  CATALANA  DE  L'AIGUA,  EXPEDIENT  CONTENCIÓS

ADMINISTRATIU NÚMERO 147/2014.

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

s’estableix a l’article 48.3 del ROM.

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, hi ha alguna intervenció? En tenim dues, senyora Romano.»

Pren la paraula la senyora Romano:

«Gràcies senyor Alcalde, bé, en aquest punt venen a presentar una sentència en contra de

l'ajuntament,  que vam posar l'Agència Catalana de l'Aigua, aquest  cas va ser  defensat pel

nostre advocat i secretari llavors el senyor Lluzar, vista la resolució de la sentència entenem

que les coses no s'han fet bé, que hi va haver una inactivitat sobre el tema important. 

Voldríem preguntar quins costos tindrà per l'Ajuntament aquesta sentència? També voldríem

preguntar, hi ha un informe de peritatge segons sembla ens ha costat sobre uns 13.000 euros,

que també haurem de pagar o haurem pagat l'Ajuntament, per tant voldríem saber quin cost

real tindrà per l'Ajuntament aquesta sentència contrària? I si l'equip de govern pensa prendre

algun tipus de mesura contra la persona que ens va defensar en el seu moment i que queda

palès a la sentència que no va fer absolutament res, gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, senyor Martínez Boluda.»

Pren la paraula el senyor Martínez Boluda:

«Sí,  gràcies,  una mica  en el  mateix  sentit,  és a  dir,  jo  no coneixia  fins ara,  fins  que s'ha

proposat en aquest ple, aquest expedient, i per tant m'ha vingut de nou, però si que és veritat

que analitzant una miqueta, sense aprofundir gaire en qüestions jurídiques i demés, sí que ens

trobem que aquí hi ha una consideració, la consideració número 2 que diu: Tot això sense

prejudici de les accions de responsabilitat que es puguin derivar en vers el lletrat que ha portat

la defensa jurídica d'aquest ajuntament. I realment doncs hi ha una inacció, és a dir, l'informe

pericial segurament tampoc ens hauria donat la raó, segurament tampoc ens hauria donat la

raó i el jutge segurament tampoc ens hauria donat la raó pel que diu l'informe pericial. Però és

que la tramitació d'aquest expedient per part del lletrat que ha portat la defensa de l'Ajuntament
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és, se li ha dit per activa i per passiva escolta, presenta això, presenta això, presenta això, i no

ho ha presentat, vull dir, no sé si hi ha alguna, bàsicament és si es demanaran responsabilitats

en aquest sentit, gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies,  tal  i  com diu la sentència el  cost  per l'Ajuntament són les costes,  per tant 1.000

euros, és evident que no hi ha hagut una defensa adequada processalment dels interessos de

l'Ajuntament i per tant estem valorant quines, tal i com diu a la pròpia proposta que portem al

donar compte, quines accions doncs s'emprenen per part de l'Ajuntament.

Si no hi ha més qüestions sobre aquest punt? Passem al següent donar compte.»      

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents  [16 membres dels grups

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

resta assabentat del següent:  

   

Identificació de l'expedient

Expedient 412/2014 de Serveis Generals, 2014_147, relatiu a la interposició del RECURS 

CONTENCIÓS ADMINISTRATIU procediment ordinari 136/2014-A, per part de l'Ajuntament de 

Caldes de Montbui, contra la Resolució del Director de l'Agència Catalana de l'Aigua, de data 

20 de gener de 2014, per la qual es resol Desestimar el recurs de Reposició interposat el 25 

d'abril de 2012 per aquest Ajuntament, sobre l'autorització de la inscripció de dos aprofitaments 

(Pou 2 i Pou 4) a favor del promotor de l'expedient Barcelona Internacional Golf Course, S.L., 

expedient de referència UDPH2009005666, ja que l'Ajuntament considera que el "pou 4" afecta

de manera substancial els cabals captats pel pou de propietat municipal de can Camp. 

Antecedents

1. El Jutjat contenciós administratiu número 13 de Barcelona, va dictar sentència, de data 16 de

març de 2017, per la qual es va desestimar el recurs presentat per l'Ajuntament de Caldes de 

Montbui contra la Resolució del Director de l'Agència Catalana de l'Aigua, de data 20 de gener 

de 2014, per la qual es resol desestimar el recurs de Reposició interposat el 25 d'abril de 2012 

per aquest Ajuntament, sobre l'autorització de la inscripció de dos aprofitaments (Pou 2 i Pou 4)

a favor del promotor de l'expedient Barcelona Internacional Golf Course, S.L., expedient de 

referència UDPH2009005666, ja que l'Ajuntament considera que el "pou 4" afecta de manera 

substancial els cabals captats pel pou de propietat municipal de can Camp. 
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2. En els Fonaments Jurídics de la Sentència s'indica que:

"Interesan la Agencia Catalana del Agua y Barcelona Internacional Golf Cours, 

S.L., la inadmisión de la demanda con arreglo al artículo 69.b) LJCA que dispone 

la inadmisibilidad del recurso que se hubiera interpuesto por persona incapaz, no 

debidamente representada o no legitimada....

...Invocan las demandadas que el artículo 54.3 del Real Decreto Legislativo 

781/1986 que dispone:"3.Los acuerdos para el ejercicio de acciones necesarias 

para la defensa de los bienes y derechos de las Entidades locales deberán 

adoptarse previo dictamen del secretario, o. en su caso, de la Asesoría Jurídica y, 

en su defecto de ambos, de un Letrado"...

...Puesto de manifiesto por las demandadas en sus escritos de contestación la 

ausencia de este presupuesto, la recurrente no ha tratada de subsanarlo...

...La falta del dictamen previo no es inicialmente causa de inadmisión del recurso 

contencioso administrativo sino que se trata de un defecto subsanable, ahora bien 

la falta de subsanación si conlleva la inadmisión del recurso...

...En efecto, la necesidad de una previa opinión experta en derecho para la 

adopción de acuerdos de las Corporaciones Locales, sobre el ejercicio de 

acciones, para la que se dan amplias facilidades (puede presentarla el Secretario 

del Ayuntamiento, los Servicios Jurídicos de Asesoramiento Municipal, cuando 

existen y en su defecto de ambos, cualquier Letrado), tiene la finalidad -aunque no

sea vinculante- hace más difícil que un órgano administrativo inicie un pleito 

irreflexivamente o sin conocimiento de lo que son sus derechos, el modo de 

ejercitarlos y las razonables posibilidades de obtener una respuesta favorable...

...Por tanto, resulta la necesidad de que el acuerdo de la actora se adoptase tras 

el dictamen legalmente previsto, no constando el mismo....

Por tanto, sólo cuando denunciado el defecto por la otra parte y conocida dicha 

denuncia mediante la notificación del escrito, no se subsane espontáneamente y 

exista la posibilidad procesal de oponer lo que, al efecto, tenga por conveniente, 

cabrá inadmitir, sin necesidad de ulterior requerimiento, el recurso, situación que 

es lo que ha acaecido en el supuesto de autos, donde no solo no se ha subsanado

el defecto alegado en la contestación a la demanda de la Generalitat en ningún 

momento, ni presentado alegación de clase alguna al efecto, sino que, incluso, en 

el escrito de conclusiones no se aludió a esa excepción procesal opuesta de 

contrario."

74



3. Arran de la Sentència indicada es poden derivar les següents

Consideracions

1. Els Fonaments Jurídics al·legats per la Sentència del Jutjat contenciós administratiu número 

13 de Barcelona, de data 16 de març de 2017, que fonamenten el "Fallo" d'inadmetre el recurs 

contenciós administratiu presentat per l'Ajuntament de Caldes de Montbui, contra la Resolució 

del Director de l'Agència Catalana de l'Aigua, de data 20 de gener de 2014, per la qual es resol 

Desestimar el recurs de Reposició interposat el 25 d'abril de 2012 per aquest Ajuntament, sobre

l'autorització de la inscripció de dos aprofitaments (Pou 2 i Pou 4) a favor del promotor de 

l'expedient Barcelona Internacional Golf Course, S.L., expedient de referència 

UDPH2009005666, ja que l'Ajuntament considera que el "pou 4" afecta de manera substancial 

els cabals captats pel pou de propietat municipal de can Camp, és, des de qualsevol punt de 

vista jurídic, inapel·lable, és a dir, no es pot considerar la possibilitat d'interposar recurs 

d'apel·lació davant del Tribunal Suprem, doncs les possibilitats que aquest tribunal pugui 

estimar-lo són realment nul·les. 

2. Tot això sense perjudici de les accions de responsabilitat que es puguin derivar envers al 

lletrat que ha portat la defensa jurídica d'aquest ajuntament.

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

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament resta assabentat:

Primer. Donar compte de la resolució de la sentència en relació amb el recurs contenciós 

administratiu, procediment ordinari 136/2014-A, per part de l'Ajuntament de Caldes de Montbui 

contra la resolució del Director de l'Agència Catalana de l'aigua, expedient contenciós 

administratiu 2014_147, 412/2014 de Serveis Generals. 

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

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

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

de la província de Barcelona.
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Tanmateix, podeu interposar contra aquest acte administratiu recurs de reposició atès l’article 

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

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

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

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

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

sis mesos.

15.  DONAR COMPTE AL PLE DE L’AUTO DICTAT EN DATA 8 DE MARÇ DE 2017 PEL

TRIBUNAL  SUPREM,  SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA,  SECCIÓ  PRIMERA,  EN

RELACIÓ AMB EL RECURS DE CASSACIÓ NÚMERO 2157/2016, CORRESPONENT AL

RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 209/2012, EXPEDIENT 519/2016.

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

s’estableix a l’article 48.3 del ROM.

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies,  per  tant  aquesta  sentència  dóna la  raó a  l'Ajuntament  i  als  interessos que  hem

defensat.

Hi ha alguna intervenció? Alguna pregunta? No? Passaríem al punt que hem incorporat a l'inici

per urgència.»

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents  [16 membres dels grups

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

resta assabentat del següent:  

   

Identificació de l’expedient

Expedient número 2012_126; G1500-2016-2; 519/2016, de compareixença i oposició en relació

amb el Recurs de Cassació, referent al recurs contenciós administratiu ordinari número 

209/2012 interposat per la senyora Georgett Blanich Bousquet, contra l'acord de la Comissió 

d'Urbanisme de Barcelona de 19 d'abril de 2012, d'aprovació definitiva del Pla parcial del sector

sud (B-4) de Caldes de Montbui. Expedient Contenciós número 2012_126.

Antecedents

1. En data 27 de setembre de 2012 i amb el Registre d’entrada número 007616, aquest 

ajuntament va rebre la notificació del Lletrat del Servei de Coordinació Jurídica i de Recursos 
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del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la qual 

se’ns va informar del recurs contenciós administratiu número 209/2012, interposat per la 

senyora Georgett Blanich Bousquet contra l’acord de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona de

19.04.12 d’aprovació definitiva del Pla parcial del sector sud (B-4) de Caldes de Montbui.

L’Ajuntament de Caldes de Montbui ha comparegut i s’ha personat com a codemandat i part.

2. En data 18 de març de 2016 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa

administrativa, Secció Tercera, va dictar la Sentència número 194/2016 per la qual es va decidir

desestimar el recurs esmentat anteriorment interposat per Georgett Blanich Bousquet i va 

condemnar a la recurrent a les costes d’aquesta instància, tot i que contra l’esmentada 

sentència s’hi podia interposar el recurs de cassació.

3. El Ple de l’Ajuntament, en la sessió de data 30 de juny de 2016, va ratificar el Decret 

d’Alcaldia número 000332/2016, dictat en data 14 de juny d’enguany, pel qual es va resoldre 

comparèixer i personar-nos en les interlocutòries, com a codemandats i part, al RECURS DE 

CASSACIÓ (recurs ordinari número 209/2012) interposat per Georgett Blanich Bousquet davant

la Secció Tercera del Tribunal Suprem contra la Sentència número 194/2016 dictada, en data 

18 de març de 2016, pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya; conferir la representació 

de l'Ajuntament, en el referit recurs, al Procurador dels Tribunals senyor Angel Quemada 

Cuatrecasas de Barcelona; i sol·licitar l'assistència jurídica consistent en la defensa judicial en 

l'esmentat recurs i designar com a Lletrat/da el que nomeni la Diputació de Barcelona.

4. El Ple de l’Ajuntament, en la sessió de data 29 de setembre de 2016, va ratificar el Decret 

d’Alcaldia número 000415/2016, dictat en data 26 de juliol d’enguany, pel qual es resol, entre 

altres, DESIGNAR com a Lletrat el senyor JULIO DE MIQUEL BERENGUER, amb DNI número

37558498-G, del Bufet Arasa & De Miquel Advocats Associats, SCP, amb  NIF J-58066507, 

perquè defensi els interessos municipals en el RECURS DE CASSACIÓ (recurs ordinari 

número 209/2012) interposat per Georgett Blanich Bousquet davant la Secció Tercera del 

TRIBUNAL SUPREM contra la  Sentència número 194/2016 dictada, en data 18 de març de 

2016, pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa administrativa, Secció 

Tercera, mitjançant la qual es va decidir desestimar el recurs interposat per la representació de 

Georgett Blanich Bousquet contra l'esmentat Acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de 

Barcelona de 19 d'abril de 2012 (relatiu al Pla parcial del sector sud (B-4) de Caldes de 

Montbui) i va condemnar a la recurrent a costes.

5. En data 8 de març de 2017 el  Tribunal Suprem, Sala Contenciosa Administrativa, Secció 

Primera, ha dictat l’Auto per qual acorda el següent:
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1.- No accedir a la sol·licitud d'inadmissió del recurs proposta per la part recorreguda 

relacionada amb el fet segon de la present resolució.

2.- Declarar la inadmissió del recurs de cassació interposat per la representació de la 

senyora Georgett Blanich Bousquets contra la Sentència número 194/2016, de 18 de 

març de 2016, dictada per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 

Justícia de Catalunya, Secció tercera, en el recurs contenciós administratiu núm. 

209/2012; resolució que es declara ferma, amb imposició a la part recurrent de les costes 

processals causades en els termes exposats a l’últim raonament jurídic.

I en data 21 d’abril d’enguany, l’esmentat Auto ha entrat per registre d’entrada d’aquest 

Ajuntament amb el número E/4574/2017.

6. En data 27 d’abril de 2017 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa 

Administrativa, Secció Tercera, ha dictat el Decret pel qual disposa que és FERMA la Sentència

desestimatòria dictada en el present recurs.

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

Fonaments de dret

Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament resta assabentat:

Únic. Donar compte al Ple de l’AUTO dictat en data 8 de març de 2017 pel Tribunal Suprem, 

Sala Contenciosa Administrativa, Secció Primera, en relació amb el recurs de cassació número 

2157/2016, corresponent al recurs contenciós administratiu número 209/2012, el qual acorda el 

següent:

1.- No accedir a la sol·licitud d'inadmissió del recurs proposta per la part recorreguda 

relacionada amb el fet segon de la present resolució.
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2.- Declarar la inadmissió del recurs de cassació interposat per la representació de la 

senyora Georgett Blanich Bousquets contra la Sentència número 194/2016, de 18 de 

març de 2016, dictada per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 

Justícia de Catalunya, Secció tercera, en el recurs contenciós administratiu núm. 

209/2012; resolució que es declara ferma, amb imposició a la part recurrent de les costes 

processals causades en els termes exposats a l’últim raonament jurídic.

16. ADJUDICAR EL CONTRACTE DE LES OBRES «APARCAMENT A LES HORTES DE 

BAIX I URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL SINDICAT. FASE I.» DE CALDES DE MONTBUI,

A ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA,  EXPEDIENT 481/2017.

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

s’estableix a l’article 48.3 del ROM.

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Abans de res deixar clar, potser no s'ha donat una resposta prou clara abans a una pregunta

de la senyora Millán sobre si externalitzacions, no externalitzacions? Com sempre hem dit i

com de  fet  conté  el  pla  d'aparcaments,  no hi  ha una externalització  de la  gestió  d'aquest

aparcament,  entrarà  dintre  del  nou  sistema  de  gestió  de  la  zona  blava  i  per  tant  el  que

proposem és que sigui l'empresa municipal GMSSA qui porti a terme la gestió de tota la zona

blava, per tant també incloent la d'aquest aparcament, del qual estem adjudicant definitivament

l'obra. Hi ha intervencions? Senyor Coral.»

Pren la paraula el senyor Coral:

«Gràcies doncs,  bé faré una reflexió que va en la línia que vam fer en l'últim ple municipal, i és

respecte  a  les  condicions,  terminis  i  el  preu  que  aquesta  nova  empresa  adjudicatària  ha

presentat. Ho vam dir l'altre dia i creiem que és bo que ho remarquem, sense entrar en el judici

de valor del projecte en si, sinó en el cas del procediment, el que remarquem és que correm

uns riscos, s'incrementen uns riscos en base a les condicions que aquesta empresa presenta

per executar l'obra. Quins són aquests riscos? Doncs bàsicament tres, el primer la possibilitat

de la desviació del preu, és un preu molt baix amb el que es presenta aquesta licitació, i per

tant  entenem  que  la  possibilitat  que  hi  hagi  una  desviació  en  el  preu  amb  factures

complementàries posteriors, sigui alta, per tant és un risc gran; el segon risc és la qualitat de

l'obra i els materials que s'utilitzin, entenem que baixar el preu d'alguna forma hauria d'afectar

també a la qualitat del projecte; i en tercer lloc el risc és que no es compleixin els terminis que

la mateixa empresa planteja. 
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Ho vam dir l'altre dia també, voldríem equivocar-nos i esperem equivocar-nos, no volem que el

projecte vagi malament, però ho vam remarcar l'altre dia i vam preguntar al seu moment quines

mesures es prendrien perquè no tornés a passar una situació com l'anterior, i tampoc no se'ns

va acabar gaire de contestar. En la passada Comissió Informativa ho vam apuntar, creiem que

en  aquest  nou  plec  s'hauria  d'haver  introduït  la  clàusula  de  la  baixa  temerària  o  baixa

desproporcionada d'aquesta manera l'Ajuntament hagués tingut la paella pel mànec i en base a

les propostes hauria pogut decidir.

Ho torno a preguntar ara, si en aquest moment que l'obra començarà i l'empresa sembla que

ha  presentat  tota  la  documentació  i  per  tant  es  fa  l'adjudicació  definitiva,  si  l'Ajuntament

adquirirà alguna previsió de mesures perquè no ens passi el mateix que ens ha passat amb

l'obra de l'empresa d'en Florentino, com es diu popularment, per tant aquesta és la qüestió,

gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, senyor Martínez Boluda»

Pren la paraula el senyor Martínez Boluda:

«Sí,  simplement  el  nostre  vot  serà en contra,  bàsicament  per  una qüestió  que  ens  hauria

agradat, és un tema crec que és suficient important i entenem, no sé si, anava a dir entenem la

seva urgència,  no l'entenem, ens acostumem a la  seva urgència  en aquest  sentit,  vull  dir,

l'exemple és el ple del dilluns a les vuit del matí, ja no discutiré més sobre aquest tema, però si

que ens hauria agradat de tenir una mica de, creiem que és un tema prou important, que la

ciutadania té, hi ha hagut mobilitzacions, que ens agradaria haver pogut accedir a la informació

per prendre una decisió, la que fos, no? Però al menys haver accedit a aquesta informació,

gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, senyor Vicenç Personat.»

Pren la paraula el senyor Personat:

«Gràcies senyor Alcalde, bona nit a tothom, les mides que hem de prendre és sobre el control

evidentment, tenim contractat a part dels tècnics municipals i del director executiu, també un

tècnic que controlarà també l'obra. Evidentment la Llei de contractació és la que és, i nosaltres

no podem pas variar-la i quan a la baixa temerària aquesta, no anem a discutir si entrarà o no

entrarà en baixa temerària, és el preu que han posat i és el preu que s'ha adjudicat, i el temps

igual, set mesos, contra el temps hi ha una penalització en el cas que no acabin en el termini
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proposat, no? Bé, és el risc que correm evidentment que sí, amb totes les obres, encara que

hagués sigut 2.400.000 corríem el mateix risc que no s'acabés a temps.    

I  quan  a  la  informació,  no  sé,  vull  dir,  els  plens,  aquest  ple  que  fem  aquesta  urgència

precisament el fem perquè no tinguin que vindre a les vuit del mati d'aquí quatre o cinc dies

perquè, doncs és igual, no es queixi que ve a les vuit un altre dia, perquè hem de fer un ple

extraordinari  que  en  cinc  dies  s'ha  d'adjudicar  l'obra,  per  tant,  si  nosaltres  rebem  la

documentació avui, tenim cinc dies per adjudicar l'obra i vindrien després vostès a les vuit del

mati per un ple extraordinari, manera, ho presentem per urgència aquí perquè és documentació

només, eh? Només és documentació, no hi ha res a estudiar, es documentació només i el

proposem avui perquè no haguin de venir a les vuit del mati.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, si no hi ha més qüestions? Passem a la votació d'aquest punt.» 

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

dels membres del grup municipal d’ERC (9); 3 abstencions de SOM CALDES (1) i de CiU (2) i 4

vots en contra del PSC (2); d'UP CALDES (1) i del PPC (1)],   

ACORDA:

Identificació de l’expedient

Expedient número 481/2017 relatiu a l'adjudicació del contracte de les obres «Aparcament a les

Hortes de Baix i urbanització de la Plaça del Sindicat. Fase I.» a ACSA, Obras e 

Infraestructuras SA.

Antecedents

1.  El Ple de l'Ajuntament, en la sessió celebrada en data 27 d'abril de 2017, va aprovar, entre 

altres, els acords següents:

«Primer. Classificar per ordre decreixent les proposicions presentades:

1. Romero Gamero, SAU  90,00 punts

2. ACSA, Obras e Infraestructuras, S.A,  83,31 punts

3. Top proyectos y contratas, SL- Hercal Diggers, SL  69,73 punts

4. Excavaciones y construcciones Benjumea, SA  62,67 punts

5. Joca Ingeniería y Construcciones, SA  55,74 punts
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6. Vialitat i Serveis, SLU-Cifreat, SL  52,79 punts

7. Garriga Obres i Serveis, SL- Grup Mas, SLU  48,84 punts

8. Ferrovial Agromán, SL    5,00 punts

Segon.  Requerir a ROMERO GAMERO, SAU,  perquè en el termini de DEU dies 

hàbils, a comptar des del següent a aquell en que hagués rebut el present requeriment,

presenti la documentació següent:

a) La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI o 

document que el substitueixi. Quan no actuï en nom propi o es tracti de societat o 

persona jurídica, a més del seu DNI, haurà d’aportar l’escriptura de nomenament de 

càrrec social o bé el poder notarial per representar a la persona o entitat, i l'escriptura 

de constitució o d’adaptació, si escau, de la societat o entitat i/o aquella en què consti 

el darrer objecte social vigent, en el que hauran d’estar compreses les prestacions 

objecte del contracte. Així mateix, els actes i acords continguts en les escriptures 

abans assenyalades hauran d’estar inscrits en el corresponent Registre quan 

l’esmentada inscripció els sigui exigible. En el cas que no ho fos, la capacitat d’obrar 

s’acreditarà mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acte 

fundacional, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial.

b) La documentació acreditativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves 

obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i autoritzi a l’òrgan de contractació a 

obtenir de forma directe l’acreditació d’aquestes dades i de disposar efectivament els 

mitjans que s’hagués compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte 

conforme l’article 64.2 TRLCSP 

c) La documentació acreditativa d’haver constituït la garantia definitiva que sigui 

procedent.

Tercer.  Requerir a ROMERO GAMERO, SAU,  perquè en el mateix termini presenti la 

documentació que acrediti la classificació exigida:

Identificador Grup Subgrup Categoria
Estructures de formigó C 2 d
Aïllaments i impermeabilitzacions C 7 c
Fonaments especials K 1 d
Jardineria i plantacions K 6 c
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La documentació que acrediti que el licitador o empresa subcontractada disposa de 

personal amb categoria especialista en cadascuna de les àrees d'instal·lacions. Des 

del punt de vista de l'electricitat, que disposa d'empresa especialitzada en aparell de 

protecció passiva i activa contra incendis i d'aparells elevadors.

També haurà de presentar certificats de bona execució, emesos pels titulars de les 

obres, de similar complexitat, amb un pressupost d'execució material mínim de 

1.500.000 euros, executades en els últims deu anys, indicant l'import, les dates i el lloc 

d'execució de les obres.

Quart. Fer constar expressament que de no complir-se íntegrament els requeriments 

dels apartats anteriors en el termini assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat la 

seva oferta i  per tant, es procedirà a requerir la documentació ressenyada en els 

apartats Segon i Tercer al següent licitador, d’acord amb l’ordre en el qual han quedat 

qualificades les ofertes.

Cinquè. Aquest és un acte de tràmit, no definitiu en via administrativa i no susceptible 

de recurs; sense perjudici que pugueu exercitar el que estimeu procedent, de 

conformitat amb el que disposa l’article 40.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 

procediment administratiu comú de les administracions públiques.»

Aquest acord va ser notificat a ROGASA Construcciones y Contratas SAU en data 5 de maig de

2017.

2. En data 9 de maig de 2017, el Sr. Alberto Marín Lozano, en nom i representació de ROGASA

Construcciones y Contratas SAU, va presentar una instància renunciant a l'execució del 

contracte.

3. El Ple de l'Ajuntament, en sessió de data 22 de maig de 2017, va aprovar els acords 

següents:

«Primer. Acceptar la renúncia al contracte de les obres «Aparcament a les hortes de 

Baix i urbanització de la Plaça del Sindicat. Fase I», presentada per ROGASA 

Construcciones y Contratas SAU.
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Segon. Requerir a ACSA Obras e Infraestructuras SA perquè en el termini de DEU dies

hàbils, a comptar des del següent a aquell en que hagués rebut el present requeriment,

presenti la documentació següent:

a) La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI o 

document que el substitueixi. Quan no actuï en nom propi o es tracti de societat o 

persona jurídica, a més del seu DNI, haurà d’aportar l’escriptura de nomenament de 

càrrec social o bé el poder notarial per representar a la persona o entitat, i l'escriptura 

de constitució o d’adaptació, si escau, de la societat o entitat i/o aquella en què consti 

el darrer objecte social vigent, en el que hauran d’estar compreses les prestacions 

objecte del contracte. Així mateix, els actes i acords continguts en les escriptures 

abans assenyalades hauran d’estar inscrits en el corresponent Registre quan 

l’esmentada inscripció els sigui exigible. En el cas que no ho fos, la capacitat d’obrar 

s’acreditarà mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acte 

fundacional, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial.

b) La documentació acreditativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves 

obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i autoritzi a l’òrgan de contractació a 

obtenir de forma directe l’acreditació d’aquestes dades i de disposar efectivament els 

mitjans que s’hagués compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte 

conforme l’article 64.2 TRLCSP 

c) La documentació acreditativa d’haver constituït la garantia definitiva que sigui 

procedent.

Tercer.  Requerir a ACSA Obras e Infraestructuras SA perquè en el mateix termini 

presenti la documentació que acrediti la classificació exigida:

Identificador Grup Subgrup Categoria
Estructures de formigó C 2 d
Aïllaments i impermeabilitzacions C 7 c
Fonaments especials K 1 d
Jardineria i plantacions K 6 c

La documentació que acrediti que el licitador o empresa subcontractada disposa de 

personal amb categoria especialista en cadascuna de les àrees d'instal·lacions. Des 
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del punt de vista de l'electricitat, que disposa d'empresa especialitzada en aparell de 

protecció passiva i activa contra incendis i d'aparells elevadors.

També haurà de presentar certificats de bona execució, emesos pels titulars de les 

obres, de similar complexitat, amb un pressupost d'execució material mínim de 

1.500.000 euros, executades en els últims deu anys, indicant l'import, les dates i el lloc 

d'execució de les obres.

Quart. Fer constar expressament que de no complir-se íntegrament els requeriments 

dels apartats anteriors en el termini assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat la 

seva oferta i  per tant, es procedirà a requerir la documentació ressenyada en els 

apartats Segon i Tercer al següent licitador, d’acord amb l’ordre en el qual han quedat 

qualificades les ofertes.  

Cinquè. Aquest és un acte de tràmit, no definitiu en via administrativa i no susceptible 

de recurs; sense perjudici que pugueu exercitar el que estimeu procedent, de 

conformitat amb el que disposa l’article 40.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 

procediment administratiu comú de les administracions públiques.»

4. ACSA, Obras e Infraestructuras SA, ha presentat, en temps i forma, la documentació 

requerida.

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

6. A l'expedient administratiu hi consta el document de Disposició de la despesa signat per la 

interventora, el qual acredita que hi ha suficient consignació pressupostària per atendre la 

despesa que es detalla a la part dispositiva d'aquest acord.

Fonaments de dret

Article 151 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret 

Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:
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Primer. Adjudicar a ACSA, Obras e Infraestructuras SA el contracte de les obres «Aparcament a

les Hortes de Baix i urbanització de la Plaça del Sindicat. Fase I.» de Caldes de Montbui, per un

preu total de 2.099.050,34 euros (IVA exclòs), més IVA 21%, 440.800,57 euros, donant un total 

de 2.539.850,91 euros, un termini d'execució de 7 mesos i un termini de garantia de 5 anys.

Segon. Aprovar el document comptable de disposició de la despesa, per import de 

2.539.850,91 (IVA inclòs), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 31 1510 60999 Aparcament 

del pressupost municipal vigent.

Tercer. Notificar, de conformitat amb el que disposa l'article 151.4 del TRLCSP, aquesta 

adjudicació a la resta de licitadors.

Quart. Notificar a l’adjudicatari la present resolució i citar-lo per a la signatura del contracte dins 

d’un termini màxim de 15 dies següents a aquell en què es rebi la notificació de l'adjudicació als

licitadors.

Cinquè. Publicar la formalització del contracte al BOPB i al perfil del contractant, en un termini 

no superior a 48 dies des de la data de la formalització.

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

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

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

de la província de Barcelona.

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

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

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

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

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

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

sis mesos.

17. CONEIXEMENT DE COMUNICACIONS OFICIALS I CONEIXEMENT DE DECRETS 

D'ALCALDIA.

Des del número 240, de data 13 d'abril de 2017, fins al número 286, de data 8 de maig de 

2017.
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18. MOCIONS D'URGÈNCIA

18.1 MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC I EL PPC SOBRE 
CALDES DE MONTBUI VILA PROMOTORA DE L'ÚS DE VEHICLES ELÈCTRICS, 
EXPEDIENT 2307/2017.

L’alcalde llegeix literalment la moció.

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«He de dir que es va presentar una proposta d'esmena diguem, no? Que ha estat acceptada

pels grups que l'han presentat, en el cinquè punt, que quan parla d'afegir com a criteri en els

concursos públics que s'afavoreixi aquelles empreses que puguin demostrar que la seva flota

és majoritàriament de vehicles elèctrics, hauríem d'afegir, sempre i quan l'objecte del contracte

estigui relacionat o permeti adaptar-nos a la normativa de contractació pública.

Fet aquest aclariment, passo la paraula als portaveus dels grups proposants, senyora Millán»

Pren la paraula la senyora Millán:

«Bé, bàsicament aquesta moció va en referència a l'ús de vehicles elèctrics, però al final és una

forma de portar els acords dels fets i aquestes bones paraules que ens agrada a tots a nivell

global d'acordar, doncs en conferències com la de París i cada cop que ens ajuntem per parlar

de sostenibilitat, sobre desenvolupament sostenible i sobre el medi ambient del nostre Món,

que només en tenim un. 

Al final el que estàvem demanant és el fet de passar dels fets a les paraules i començar a

treballar en pro de la sostenibilitat. En aquest cas ho fem encapçalant el tema dels vehicles

elèctrics, i al final  tracta sobre la reducció de CO2 i del tipus de combustibles que utilitzem pels

nostres vehicles. 

Bàsicament els acords crec que han sigut bastant clars, ens basem en el fet sobretot en la

renovació de la flota actual que tenim al nostre municipi de vehicles i anar electrificant-la, el fer

molt més senzill el carregar els cotxes elèctrics a la nostra vila, al final si volem potenciar que la

gent tingui cotxes elèctrics, necessitem que els carreguin amb alguna cosa, no? I si estem

parlant també de remodelar els aparcaments, que es tingui en compte totes aquestes qüestions

dins de la remodelació dels aparcaments al nostre municipi.

Lògicament demanem que a la mida de les possibilitats, sabem que no podem fer màgia d'un

dia per l'altre, però sí que demanem que hi hagi una intencionalitat i que es faci tot el possible, i

és que aquests punts de recàrrega doncs les seves fonts siguin renovables, no ens serveix de

res que utilitzem tipus de fonts energètiques que no siguin renovables per tracta de potenciar la

renovabilitat dels nostres cotxes.
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En  la part en què parlem sobre l'incentivament de l'ús de vehicles elèctrics i l'adquisició i la

reducció  de l'impost  de  circulació  i  aquesta mena,  al  final  només estem demanant  que  la

fiscalitat dels vehicles elèctrics estigui basada en criteris ambientals com així parla l'ecologia

política, no? I  al final estem demanant parlar que anem cap a una fiscalitat ambiental a tot el

nivell municipal en el futur doncs també us animem a parlar sobre taxes i impostos ambientals

de  cara  al  municipi.  I  bàsicament  també la  part  de  l'autobús és  tan  lògica  com el  fet  de

comentar  que el  transport  públic  sigui  al  més empleat  pels nostres ciutadans i  ciutadanes,

doncs que tampoc no contamini aquest transport públic.

Bàsicament doncs és això, moltes gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, senyora Romano»

Pren la paraula la senyora Romano:

«Bé,  un  cop  la  senyora  Carla  ha  fet  l'exposició,  hi  estem completament  d'acord,  en  dies

anteriors hem treballat la moció conjuntament, per tant no em repetiré, els acords que ha llegit

el senyor Alcalde també han quedat claríssims, hi ha propostes dintre del pla de mobilitat que

fan referència als punts d'electricitat i amb els aparcaments de bicicletes, però nosaltres el que

creiem és que des dels ajuntaments és realment on hem de començar a posar fil a l'agulla amb

les noves tecnologies, amb les energies renovables i a mica en mica aconseguir que el nostre

Món sigui molt millor, gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, per Esquerra Republicana, passo la paraula al regidor David Través.»

Pren la paraula el senyor Través:

«Gràcies senyor Alcalde, bona nit a tothom, respecte a aquesta moció no hi podem estar més

d'acord, la veritat és aquesta, però per un motiu, i és que ja fa bastants mesos que estem al

darrera de fer tots aquests canvis, podria dir gairebé fa un any i tot, ho exposo aquí, de fet el

dia  25  si  no  vaig  errat,  d'abril,  va  acabar  el  termini  que  havien  de  presentar  les  ofertes

empreses de Caldes per adquirir aquest primer cotxe, ja estem treballant totes les bases per

anar canviant progressivament, tal i com demana, tota la flota cap els vehicles elèctrics.

El  cert  és que ens estem trobant  amb un inconvenient,  nosaltres per  part  de l'Ajuntament

teníem una partida que ja venia designada dels pressupostos, farem tots els canvis possibles

perquè quants més n'hi càpiguen millor, però tenim un problema, i aquest problema es diu Plan

Movea que és que el Ministeri d'Indústria el té parat, el té parat des de fa molts, molts mesos,
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divendres  rere  divendres,  cada  cop  que  hi  ha  consell  de  ministres  ens  truquem amb els

concessionaris o amb el grup de treball  que hem muntat per intentar fer aquest canvi i  ens

diuen no, encara no.        

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

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

CALDES (1) i del PPC (1)], ACORDA aprovar la moció, essent aquesta la següent:

              

«Atès que un dels principals objectius de la Unió Europea és la reducció de les emissions 

d'elements contaminants a l'atmosfera (especialment CO2 i partícules en suspensió), tant per 

reduir-ne la contaminació com per combatre el canvi climàtic.

Atès que un dels principals agents d'aquest tipus d'emissions són els vehicles de motor de 

combustibles fòssils. 

Atès que el sol ens envia més energia en una hora de la que consumim en tot un any.

Atès que la reducció de les emissions de CO2 i partícules en suspensió ateny al conjunt de la 

societat, des de les persones particulars, com si es tracta de col·lectius, entitats, empreses o 

institucions.

Atès que considerem una obligació de les institucions donar exemple al conjunt de la ciutadania

en aquells aspectes que representen un interès general, com és el cas.

Atès a que considerem que la instal·lació d’una xarxa de punts de recàrrega elèctrica atrauria al

turisme sostenible com a clientela fidel i agraïda per aquest servei. Fomentant així el nostre 

municipi, la seva restauració, comerç i termalisme entre els i les persones amb cotxes elèctrics.

Atès que Espanya és un dels 40 països amb més emissions de CO2 i que com a signant del de

l’Acord de París 2015; es va comprometre a reduir les seves emissions de carboni “l’abans 

possible” i fer tot el possible per treballar contra el canvi climàtic a la COP21.

Per tot això, els grups del PSC – CP i del PPC insten a l’Ajuntament de Caldes de Montbui als 

següents acords:
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PRIMER. A partir de la data, totes les compres de vehicles que faci aquest Ajuntament es faran 

seguint criteris de sostenibilitat ambiental. Renovant progressivament la flota de vehicles de 

l’Ajuntament amb vehicles elèctrics.

SEGON. Sol·licitem la instal·lació de punts de recàrrega elèctrica en diferents punts de la vila, 

amb tarifes reduïdes per a les calderines i calderins.

TERCER. Instal·lar aquests punts de recàrrega de fonts d’energia renovable i sostenible en la 

mesura de les possibilitats.

QUART. Incentivar l’ús dels vehicles elèctrics a la vila mitjançant diferents reduccions en 

matèria d’impostos de circulació, ajudes en l’adquisició dels vehicles i reducció de les possibles 

futures tarifes d’aparcament. 

CINQUÈ. Afegir un criteri per afavorir en els concursos públics, sempre que l’objecte del 

contracte ho permeti, aquelles empreses que puguin demostrar que la seva flota és 

majoritàriament de vehicles elèctrics. 

SISÈ. Promoure que la concessió del servei de bus urbà contempli els criteris establerts en 

aquesta moció.»

18.2 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D'ERC  RELATIVA AL PACTE 
NACIONAL PER A UNA SOCIETAT DIGITAL A CATALUNYA.

L’alcalde llegeix literalment la moció.

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Passo la paraula al regidor David Través.»

Pren la paraula el senyor Través:

«Gràcies senyor Alcalde, Bona nit de nou, bé, per defensar aquesta moció, també és cert que

m'és fàcil de fer-ho, per què? Per convicció, per creença també d'aquest equip de govern, i

perquè no dir-ho, també per una necessitat, com sabeu des de l'Ajuntament des de ja fa un bon

grapat de mesos estem immersos en fer un gran canvi, un gran canvi en la gestió, en aquest

cas en la gestió documental, que és passar a la E-administració, deixar de fer servir el paper,

per un tema d'ecologia i  economia i l'altre també per millorar tots els processos interns de

l'Ajuntament. Sí que és cert que en un primer moment de ben segur i a alguns ens està portant
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molta feina per part de tots els nostres tècnics, també adaptar-nos nosaltres a aquestes noves

tecnologies, però és que no hi podem pas estar en contra perquè és la tendència i cap a on

hem d'anar tots plegats. 

Tal  i  com menciona la moció en aquest  cas,  hi  estem treballant,  no només nosaltres,  sinó

supramunicipal, estem adherits a Localred, també treballem amb ells, hem assistit a jornades

de governs locals en «foros» on allà podem discutir cap on estem anant, si estem anant bé? I el

cert és que no estem anant gaire diferent d'altres municipis on ja tenen tots aquests temes

implantats.

Per  compliment  deia  també,  però  també  per  l'esquema  nacional  d'interoperativitat  i  pel

esquema nacional de seguretat i en aquesta setmana on ha estat tan de moda i hem tingut tots

a la boca el famós virus Wannacry diguem, per això també hi estem treballant i hi hem hagut de

treballar.  Com també cap a l'eficiència i  eficàcia de tot el nostre maquinari  de l'Ajuntament,

d'acord?

Com deia el pas no el fem sols, el fem amb aquests ens supramunicipals i la voluntat és de

dotar de totes les eines necessàries d'aquest Ajuntament, per ser un ajuntament el més eficaç i

eficient electrònicament parlant. Diria que no em deixo res, gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, senyora Redondo.»

Pren la paraula la senyora Redondo:

«Nosaltres votarem a favor d'aquesta moció, òbviament estem molt d'acord, tot serà molt més

sostenible i a més a més ens farà la vida més fàcil, així que esperem que es pugui implantar

quan abans millor.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, senyor Coral.»

Pren la paraula el senyor Coral:

«Evidentment estem a favor de tot el que sigui el foment de la societat del coneixement, foment

de la societat de la informació, de la transparència, de l'administració oberta i per tant, tal com

bé o molt bé explica la moció, doncs a favor que es posin les eines i els instruments des de

l'Ajuntament i l'administració per tendir cap aquest nou paradigma, gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, senyora Millán.»
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Pren la paraula la senyora Millán:

«Tot el que sigui treballar en favor de la coordinació i de l'optimització dels serveis i d'eines i de

xarxes, clarament és fer un pas endavant, també és en el fons comentar, trencar amb aquesta

bretxa salarial que pot existir entre els municipis més urbans o més rurals, per tant treballem

també a favor  d'això,  no  només pensant  en  Caldes,  sinó  també pensant  en  unificar  totes

aquestes qüestions i simplement doncs, considerem que estem a favor i que votarem a favor.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, senyor Martínez Boluda.»

Pren la paraula el senyor Martínez Boluda:

«El nostre vot serà a favor, gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«I per últim, senyora Romano.»

Pren la paraula la senyora Romano:

«Gràcies senyor Alcalde, el nostre vot serà favorable, gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, doncs fem la votació.»

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

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

CALDES (1) i del PPC (1)], ACORDA aprovar la moció, essent aquesta la següent:

              

«Actualment, el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, amb 

els canvis organitzatius i dels processos productius que se’n deriven, i la capacitació de les 

persones que les utilitzen, han esdevingut factors estratègics per assegurar, l’eficiència i 

l’obertura a la societat de les Administracions Públiques, la competitivitat de les empreses, i en 

general, la millora de la qualitat de vida de les persones. 

L’avenç d’una societat digital, en la qual l’accés a la comunicació i al coneixement haurà de ser

instantani i universal, és una oportunitat per construir una Administració més intel·ligent que

doni  resposta a  la  necessitat  de conjugar  conceptes  com ara  govern  obert,  transparència,
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gestió intel·ligent de la informació, interoperabilitat o seguretat, que  impacten transversalment

en l'accés, la prestació i la millora dels serveis públics.

Evidentment, aquest ús extensiu i intensiu de les tecnologies de la informació es fonamenta en

l’existència  de les necessàries infraestructures de comunicacions electròniques que han de

prestar  servei  al  conjunt  del  territori,  evitant  qualsevol  risc  d’escletxa digital,  possibilitant  el

desenvolupament d’una societat avançada, pròspera i cohesionada, i posant les tecnologies al

servei de les Administracions Públiques, la ciutadania i les empreses.

Com que tots aquests reptes han de ser impulsats de manera compartida i  coordinada pel

conjunt  de  les  Administracions  Públiques  de  Catalunya,  el  Govern  de  la  Generalitat  de

Catalunya, les quatre diputacions, el Consorci Localret i les entitats municipalistes ACM i FMC

van signar, amb data 24 d’octubre de 2016, el Pacte Nacional per a una Societat Digital.

Amb  aquest  Pacte  Nacional,  el  Govern,  les  Diputacions  i  les  Entitats  Municipalistes  es

comprometen a treballar  de manera coordinada, amb totes les institucions públiques  i  els

actors socials que s’hi vulguin afegir, entorn de cinc àmbits bàsics d’actuació:

El  desplegament  i  la  gestió  coordinada d’infraestructures tecnològiques i  de comunicacions

electròniques que assegurin la igualtat d’oportunitats per a tots els territoris, la ciutadania i

les empreses de Catalunya.

L’impuls d’una nova administració digital,  que més enllà de l’extensió de l’ús de tecnologies

digitals aprofiti i potenciï el seu poder transformador amb l’objectiu de fer una administració

més oberta, àgil, senzilla i eficaç.

El  desplegament  de  l’estratègia de territori  intel·ligent  del  Govern  català  (smartCAT),  tot

integrant  i  coordinant  les iniciatives  locals  i  supralocals  i  donant  suport  a les empreses

per fer de Catalunya un Smart Region de referència internacional.

L’adopció de mesures i d’eines tecnològiques conjuntes en l’àmbit de la ciberseguretat i de la

protecció dels drets de les persones i les empreses en la nova societat digital.

El desenvolupament de la Indústria 4.0, difonent entre el teixit empresarial la importància de la

disrupció que pot provocar en el mercat, capacitant capital humà per donar resposta a la

demanda de nous perfils i promovent les infraestructures necessàries.

Per tot això, el grup municipal d’ERC proposa al Ple de l’Ajuntament de Caldes de Montbui

l’adopció dels següents:

ACORDS
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Primer. Donar suport al Pacte Nacional per a una Societat Digital, signat amb data 24 d’octubre

de  2016  entre  la  Generalitat  de  Catalunya,  la  Diputació  de  Barcelona,  la  Diputació  de

Tarragona, la Diputació de Lleida, la Diputació de Girona, l’Associació Catalana de Municipis, la

Federació de Municipis de Catalunya i el Consorci Localret, i impulsar les accions necessàries

per a col·laborar en la implementació dels objectius d'aquest Pacte.

Segon.  Comunicar  aquest  Acord  a  l’Associació  Catalana  de  Municipis,  la  Federació  de

Municipis  de  Catalunya,  el  Consorci  Localret  i  al  Departament  de  la  Presidència  de  la

Generalitat de Catalunya.»

19. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Veig que hi ha dos grups que demanen la paraula,  comencem pel Partit  dels Socialistes,

senyora Millán.»

Pren la paraula la senyora Millán:

«Primer  agrair  que  en  la  informativa  tots  els  grups  estiguessin  d'acord  en  l'adhesió  a  la

campanya i el projecte de No puc esperar, sí que és veritat que no ho hem portat a ple, però

volem agrair-ho públicament i que consti en acta, ja que considerem que és un avançament.

Per un altre cantó tornem a portar a ple, són els miralls de trànsit, en aquest cas hem sigut

específics en els que considerem que cal reenfocar i si es poden netejar també, perquè hi ha

alguns que estan una mica bruts i  es difícil  la  visibilització,  en aquest  cas és el  del  carrer

Salvador Espriu, i el del carrer Escoles Pies amb Torras i Sayol, per si es poden reubicar una

mica, més que res perquè moltes vegades potser perquè passa un camió i li dóna un cop. No

es qüestió que estiguin mal enfocats, sinó que moltes vegades és veritat que li donen cops.

Per un altre cantó, preguntar per les obres de la plaça de l'Àngel, ja que és un pas de vianants

que en un procés de temps molt curt s'ha aixecat diverses vegades, i saber què està passant

perquè haguem de fer obres amb tanta freqüència en aquell tram de carrer.

I demanar, i sento que això ja em sento una mica pesada i ho vaig demanar en el últim ple, si

us plau com acord de plens es va prendre el fet de posar el  baner de l'observatori  contra

l'homofòbia de Catalunya al web municipal, si us plau, posem-lo, és pujar un baner, considerem

que no és tant difícil, gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

Molt bé, gràcies, senyora Redondo.»
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Pren la paraula la senyora Redondo:

«Nosaltres tenim tres preguntes, la primera és en relació amb el Setmanari Montbui,  volem

saber  per què s'ha retirat la pàgina municipal del Montbui? En el Setmanari, mentre que sí que

s'està publicant en el Tot Caldes i al Calderí, i què se n'ha fet? O què se'n farà de la partida

destinada al Montbui en aquest sentit?

Per altra banda, en relació amb la Vila Termal, al 9 Nou van sortir unes declaracions del regidor

Personat que deia, textualment eh?, que es va presentar el projecte de Vila Termal perquè hi

havia uns senyors que volien fer-ho, però nosaltres no volem una macro ciutat balneària. Volem

saber  quins  senyors  són  aquests  i  per  què  aquesta  consulta  s'ha  fet  amb  els  diners  de

l'Ajuntament i no privats, bé, ens va arribar que hi havia una factura, i si no és així, que se'ns

expliqui.

I  per altra banda,  faré la  pregunta literal,  perquè me l'han fet  arribar  des del  Front  Català

d'Atenció  Primaria,  Associació  Infermeria  Familiar  i  Comunitària,  i  altres  associacions,  ens

consta que s'ha fet arribar a l'Ajuntament de Caldes el manifest Enfortim l'Atenció Primaria  per

tal que ens adherim, el manifest ve motivat per les retallades de pressupost que ha patit  els

darrers  anys  l'atenció  primària  de  salut.  Demana  entre  altres  un  augment  de  pressupost,

promoure l'atenció primària com a eix principal del sistema sanitari públic, recuperar el personal

del que disposaven els equips d'atenció primària i dotar d'autonomia de gestió als EAPs, aquest

manifest conta ja amb unes 1.500 adhesions. 

Voldríem saber si l'Ajuntament de Caldes s'hi ha adherit? O té previst fer-ho? I per altra banda

volem fer una crida a signar el manifest per tal d'enfortir la columna vertebral del nostre sistema

sanitari,  a  www.enfortirprimaria.cat,  aquestes  adhesions  es  poden  fer  des  d'associacions,

institucions o bé de forma individual.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

Molt bé, gràcies, pel que fa a les qüestions plantejades pel PSC, miralls de trànsit, mirarem

aquest dos casos, Salvador Espriu i Escoles Pies amb Torras Sayol, ja ho mirarem nosaltres.

Obres plaça de l'Àngel, passo la paraula al regidor Jaume Mauri.»

Pren la paraula el senyor Mauri:

«Sobre la plaça de l'Àngel, l'obra inicial tenia la idea de treure aquell forat que hi havia entre

l'aparcament i la plaça de l'Àngel, i vam pensar de fer un empedrat tenint la continuació del que

és Asensi Vega i donar-li una cosa homogènia, el problema que tenim amb aquest empedrat,

no només a Caldes, a tot arreu a on es fiquen aquests ferms empedrats, és que si hi ha una

alta densitat de trànsit, es mouen peses. Nosaltres, com és un lloc de pas, no volem peses que
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estiguin  descol·locades perquè  la  gent  no  ens  caigui,   i  sempre  que  se'n  mou alguna,  la

reparem. Ja sé que és una molèstia. Nosaltres ens estem plantejant després d'aquesta darrera

reparació, replantejar-nos si a la zona de la rodadora dels cotxes, fer-hi una intervenció a on no

hi hagi pedra, per resoldre aquest tema de una forma definitiva. També hem de tenir en compte

que una de les accions que preveu el pla de mobilitat és pacificar aquest espai, ara ens hi

passen camions de servei,  camions de deixalles, furgonetes i  mil  cotxes, vull  dir,  està molt

densificat allò i tenim un problema de trànsit, de molta densitat de trànsit. A nosaltres no ens

agrada el que està passant a la plaça de l'Àngel, som els primers, volem veure quina, si entre la

solució de pacificació del trànsit i canvia potser l'espai de la rodadora, d'on passen les rodes

dels cotxes, podem acabar de resoldre aquestes incidències, però de moment el que ens toca,

fins que no prenguem la decisió, perquè heu de tenir en compte que quan vam fer aquesta

instal·lació,  l'arquitecte  redactor,  els  senyors  que  venen  el  material,  que  et  donen  les

instruccions per la seva col·locació, que és la manera com s'ha de col·locar i diuen que si no es

col·loca així, ells no entren amb responsabilitats, etc., etc., ho hem fet tot fil per randa, però no

resisteix, hi ha trams que no resisteix, i ara ens estem replantejant això, o canviar l'espai de

rodadura per un material flexible, com podria ser la resina o l'asfalt colorit, o formigó imprès,

que podria donar una solució o reduir el volum de trànsit, d'alguna manera seguint el que ens

indica el pla de mobilitat, estem en això.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Molt bé, hi havia la qüestió, la petició reiterada de posar el baner a la web, també en prenem

nota.

Pel que fa a Som Caldes, la qüestió del manifest d'atenció primària revisarem correu o registre,

no sé per on ens ha d'haver arribat, però en qualsevol cas no ens consta, però l'han enviat?

Doncs revisarem i en tot cas, si, no, no, vull dir, és que és una moció entenc, d'acord doncs ho

mirarem.

Hi ha una pregunta sobre el projecte de Parc Termal de Can Rius, senyor Personat.»

Pren la paraula el senyor Personat:

«Gràcies senyor Alcalde, bona tarda a tothom una altra vegada, bé, la pregunta es de quins

grups ens havien demanat informació, no? Des de que vam començar més o menys a parlar

sobre la zona balneària, vam tenir demandes sobre què es el que es podia fer allà? Per part de

diversos grups, un grup empresarial xinés, un grup empresarial italià i un fons d'inversió anglès.

Davant d'aquestes consultes nosaltres volem saber què es el que podíem arribar a fer, vam

enviar un informe demanant l'opinió d'Urbanisme en el qual posàvem quatre opcions, no? O

sigui, no vam fer cap modificació, vam fer demanant quatre opcions, a veure ells quines deien.
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Urbanisme ens va contestar que la millor opció era la zero, es van enumerà zero, un, dos, tres i

quatre, d'acord? I que si volíem fer una altra, aquí tinc l'informe que diu: emetre informe sobre

l'avanç de modificació, i diu, després que ens recomana la zero, diu: en cas de preveure una

altra opció que s'haurà de tornar a valorar per aquesta comissió,  en fase d'avanç, en fase

d'avanç, caldria aportar una major documentació amb anàlisi i tipificació adequada al seu abast

i en els seus termes exposats a la part resolutiva de l'informe, o sigui, no ens van tombar res,

ens van dir: de tot això que ens demaneu, feu aquesta, a nosaltres ens agradaria més que feu

aquesta, però si voleu fer una altra cosa, torneu a documentar, torneu-nos-ho a enviar i ens ho

tornarem a mirar. I nosaltres vam optar per fer el que fem.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies,  hi  havia  també una pregunta sobre el  Setmanari  Montbui,  passo la  paraula  a  la

regidora Núria Carné.»

Pren la paraula la senyora Carné:

«Bona nit, bé estem replantejant la política d'ajuts als mitjans de comunicació local, gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«I havia una paraula demanada per la senyora Carla Millán.»

Pren la paraula la senyora Millán:

«La pregunta era, ja que com ens han contestat que s'ha anat fent, o sigui l'aplicació i com s'ha

muntat, no sé com explicar-ho, el producte, o sigui les llambordes aquestes especials, s'ha fet

fil  per  randa,  entenem que  les  modificacions  estant  siguen  encara  estan  en  garantia  pels

terminis, i que no estan tenint cost per l'Ajuntament, o sí que estan tenint cost i per tant podríem

reclamar el cost de tenir-ho que rectificar constantment, tenint en compte que segons el que

ens han ofert de qualitat i de garanties, no s'estan complint.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Senyor Mauri.» 

Pren la paraula el senyor Mauri:

«És una de les coses que estem valorant.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Senyora Redondo.»

97



Pren la paraula la senyora Redondo:

«Bé, en relació amb allò de la Vila Termal, no m'ha acabat de quedar clar, però bé, si li sembla

ja ho parlem un dia més concretament i així m'ho ensenya, perquè clar, m'ha dit les propostes i

com no les tinc, doncs exactament no ho sé, però bé, si ho podem passar-ho? Perfecte. 

I  en relació amb els mitjans locals i  del Montbui,  s'estan replantejant,  molt  bé, però si s'ho

replantegen, per què no s'ho replantegen de tots, és a dir,  el Tot Caldes que és privat i  el

Calderí  que  també  és  privat,  allà  s'està  fent  la  publicació  mentre  que  el  Montbui  que  és

propietat de tots els Calderins, no? Perquè si s'ho replantegen entenc jo que seran tots els

mitjans, no només amb alguns i clar, coincideix amb dues portades una miqueta en contra, o si

més no punyents potser contra l'equip de govern, no? I clar és com molta casualitat i després

de  tants  anys  de  donar  aquesta  ajuda,  bé  aquesta  ajuda,  aquesta  pàgina  municipal  al

Montbui.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Molt bé, hi ha alguna altra pregunta concreta? No? Doncs, doncs faci la pregunta concreta, jo

pensava que estava fent una reflexió en veu alta.»

Pren la paraula la senyora Redondo:

«No,  que  per  què  no s'ha  fet  el  replanteig  amb tots  els  mitjans  locals,  no  només amb el

Montbui.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Estem fent un replanteig dels ajuts a tots els mitjans de comunicació amb els quals hi tenim

alguna relació a nivell d'ajuts o de publicitat.

Molt bé doncs tancaríem aquí el ple.»             

L’alcalde aixeca la sessió a les 22 hores i 8 minuts, de la qual cosa, com  a secretària gral., 

estenc aquesta acta.

La secretària gral.  Vist i plau

L’alcalde

Maria Remei Sala Leal         Jordi Solé i Ferrando
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