
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió

Núm.: 10 / 2017

Caràcter: Ordinari 

Data: 28 de setembre de 2017

Horari: 20’00 hores 

Lloc: Sala de Plens

Assistents

Jordi Solé i Ferrando, alcalde

Núria Carné i Navarro, regidora

Isidre Pineda i Moncusí, regidor

Maria Pilar Aznar i López, regidora

Vicenç Personat i Pallarès, regidor

Jaume Mauri i Sala, regidor 

Josep Ramon Marañés i Vidal, regidor

Roser Guiteras i López, regidora

David Través i Ambrosio, regidor

Alexandra Redondo Ibáñez, regidora 

Anna Mata Domènech, regidora

Francesc Coral Prades, regidor 

Maria Dalmau Xalabarder, regidora 

Francisco Javier Ortega Guillén, regidor

Carla Millán Peñaranda, regidora 

Francisco Martínez Boluda, regidor 

Montserrat Romano Bosch, regidora 

Secretari

Maria Remei Sala Leal, secretària gral.
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Interventora

Gemma Riera Termes, interventora

0. Incorporar d’urgència dos punts  dins de l’ordre del dia.

L’alcalde proposa que es voti la urgència de dos punts per incorporar-los a l’ordre del dia 

d’aquesta sessió, la urgència es justifica per la necessitat de resoldre aquests expedient amb la

màxima celeritat possible, essent aquests els següents:

- Interposar contra el Bisbat de Terrassa una acció civil declarativa de domini als efectes 

d'obtenir el reconeixement del domini en favor de l'Ajuntament de Caldes de Montbui de 

la porció de sòl de 539,79 m2 que constitueix la plaça Pau Surell i el seu entorn, 

expedient 749/2017.

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

dels membres del grup municipal d’ERC (9) i 8 en contra de SOM CALDES (2);  CiU (2); del 

PSC (2); UP CALDES (1) i del PPC (1)], ACORDA incorporar el punt a l’ordre del dia de la 

sessió, com a punt número 35.

- Aprovar inicialment la modificació puntual de la normativa urbanística del Pla 

d'Ordenació Urbanística Municipal pel que fa al canvi de qualificació urbanística d'uns 

sistemes urbanístics al Polígon Industrial La Borda, expedient 4917/2017.

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

dels membres del grup municipal d’ERC (9); 4 vots en contra de SOM CALDES (2); d'UP 

CALDES (1) i del PPC (1); i  4 abstencions de CiU (2) i del PSC (2)], ACORDA incorporar el 

punt a l’ordre del dia de la sessió, com a punt número 36.

Ordre del dia

1. Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària anterior de data 20 de 

juliol de 2017.

2. Aplicar l'increment de l'1% sobre les retribucions bàsiques i complementàries dels 

empleats públics al servei de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, respecte a les vigents a

31 de desembre de 2016, en els termes previstos en la Llei 3/2017, de 27 de juny, de 
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pressupostos generals de l'estat, i amb efectes retroactius a l'1 de gener de 2017, 

expedient 5154/2017.

3. Aprovar inicialment el Pla Jove de Caldes de Montbui 2017-2021, expedient 4675/2017.

4. Aprovar els dos diumenges o festius addicionals amb obertura comercial autoritzada 

per a l'any 2018 a Caldes de Montbui, expedient 3984/2017.

5. Aprovar el contingut íntegre del Conveni de cooperació entre els municipis de Caldes 

de Montbui, La Llagosta, Palau-solità i Plegamans, Polinyà i Santa Perpètua de Mogoda 

per a l'execució del projecte supramunicipal «SINGULARS M45. Dispositiu de suport a la 

inserció»,  expedient 4245/2017.

6. Aprovar el Compte General de l’exercici 2016, integrat pel del propi Ajuntament de 
Caldes de Montbui, el de la societat municipal Gestió Municipal de Serveis, SA i el de la 
societat municipal Caldes Habitatge, SL, expedient 969/2017.

7. Aprovar la modificació de crèdits núm.27/2017, mitjançant suplements de crèdits, 
expedient 4839/2017.

8. Aprovar la modificació de crèdits núm.28/2017, mitjançant suplements de crèdits, 
expedient 4840/2017.

9. Aprovar la modificació de crèdits núm. 29/2017, mitjançant suplements de crèdits, 
expedient 4912/2017.

10. Aprovar la modificació de crèdits núm.30/2017, mitjançant suplements de crèdits, 
expedient 4920/2017.

11. Aprovar la modificació de crèdits núm. 31/2017, mitjançant crèdits extraordinaris, 

expedient 5165/2017.

12. Aprovar la modificació de crèdits núm. 32/2017, mitjançant crèdits extraordinaris, 
expedient 5167/2017.

13. Aprovar la modificació de crèdits núm. 33/2017, mitjançant suplements de crèdits, 
expedient 5168/2017.

14. Aprovar la modificació de crèdits núm. 34/2017, mitjançant transferència de crèdits, 
expedient 5169/2017.
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15. Aprovar 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), per a la creació del servei municipal de recollida de deixalles i el 

Reglament del Servei Públic de Recollida de Deixalles, expedient 2738/2016 TC701-2016-

000031.

16. Aprovar 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, 

elaborats per l'empresa DOYMO, resolent les al·legacions presentades, expedient 

2739/2016 TC701-2016-000032.

17. Prendre en consideració l'Informe econòmic (anàlisi i modelització de la gestió del 

servei de neteja de la via pública del Municipi de Caldes de Montbui), el projecte 

d'establiment per a la gestió del servei, la memòria justificativa i el Reglament del servei 

de neteja viària del municipi de Caldes de Montbui, expedient 576/2017 TC701-2017-

000001.

18. Aprovar la modificació, annex I, del Pla de seguretat i salut de l'obra “Aparcament a 

les Hortes de Baix i urbanització de la plaça del Sindicat. Fase I”, presentat per ACSA 

OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, expedient 481/2017.

19. Estimar parcialment les al·legacions presentades segons l'informe del tècnic de medi

ambient municipal i que es va aprovar per la Comissió per a l'estudi de la modificació de 

l'Ordenança municipal reguladora de tinença d'animals vigent a Caldes de Montbui i 

aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança municipal de control i tinença 

d'animals, expedient 3488/2016 -TS101-2016-000002.

20. Declarar que les obres sol·licitades per l'Escola Pia de Caldes es consideren obres 

d'especial interès per concurrència de circumstàncies socials i culturals, expedient 

3691/2017.

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

Progressista, es consideren obres d'especial interès per concurrència de circumstàncies

socials i culturals, expedient 1611/2017.
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22. Modificar el contingut de l’apartat Tercer de la seva part resolutiva corresponent a 

l’acord aprovat en la sessió del Ple de l’Ajuntament del passat 25 de juny de 2015, en 

relació amb l’establiment de l'assignació econòmica als grups polítics i un règim de 

retribucions i indemnitzacions a favor dels regidors i regidores de la Corporació 

municipal, amb la inclusió d’un nou règim d’indemnitzacions per assistir a les sessions 

de la Junta de Govern Local, expedient número G1215-2015-000015 – 563/2015 de 

Serveis Generals.

23. Acceptar la renúncia a les retribucions fixades pel Ple per l’exercici del seu càrrec, en

règim de dedicació exclusiva, del segon tinent d’alcalde i regidor de l’Ajuntament; i 

modificar l’acord de Ple de 25 de juny de 2015 corresponent, expedient G1215-2015-

000016 - 567/2015 de Serveis Generals. 

24. Establir el règim de dedicació exclusiva a favor de la senyora Núria Carné Navarro, 

membre de la Corporació municipal, per al desenvolupament de les seves funcions, 

expedient G1215-2015-000016 - 567/2015 de Serveis Generals.

25. Establir el règim de dedicació exclusiva a favor de la senyora Maria Pilar Aznar 

López, membre de la Corporació municipal, per al desenvolupament de les seves 

funcions,  expedient G1215-2015-000016 - 567/2015 de Serveis Generals.

26. Aprovar inicialment la modificació del Reglament del Servei de Taxi per a l'adhesió al 

conveni de coordinació intermunicipal entre diferents ajuntaments de les comarques del 

Vallès Oriental i el Vallès Occidental per a la prestació conjunta del servei de taxi en 

l'àmbit territorials d'aquests municipis, expedient 3418/2017.

27. Aprovar les tarifes i els conceptes tarifaris per a l'adhesió de l'Ajuntament de Caldes 

de Montbui al conveni de coordinació intermunicipal entre diferents ajuntaments de les 

comarques del Vallès Oriental i Vallès Occidental per a la prestació conjunta del servei 

de taxi en l'àmbit territorial d'aquests municipis, expedient 3250/2017.

28. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Caldes de Montbui al conveni de col·laboració 

subscrit el 6 de juliol de 2017 entre el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona 

per a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions, expedient 4178/2017 

TIC.

5



29. Donar compte al Ple dels informes de tresoreria corresponents al segon 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 4150/2017.

30. Donar compte de l'acord de Junta de Govern Local de la sessió del dia 8 de setembre 

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

d'informació corresponent al 2n trimestre de 2017 de les entitats que formen la 

Corporació Local, expedient 4335/2017.

31. 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 segon trimestre 

de l’any 2017, expedient 4152/2017.

32. Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de la sessió del dia 15 de 

setembre de 2017 corresponent les Línies Fonamentals del Pressupost de l’exercici 

2018, expedient 4613/2017.

33. Donar compte del Decret d’Alcaldia número 000508/2017, de 18 de setembre de 2017,

mitjançant el qual es resol modificar el contingut dels apartats Primer, Tercer i Sisè de la

part  resolutiva  del  Decret  d’Alcaldia  número  000634/2015,  d’organització  del  cartipàs

municipal 2015-2019, expedient G1215-2015-000002 – 509/2015 de Serveis Generals.

34. Desestimar la sol·licitud d'aturar les obres «Aparcament a les hortes de Baix i 

urbanització de la Plaça del Sindicat. Fase I» i inadmetre a tràmit la sol·licitud per revisar 

d'ofici el plec de clàusules de l'obra «Aparcament a les hortes de Baix i urbanització de 

la Plaça del Sindicat. Fase I», expedient 481/2017.

35. Restar assabentats i acceptar la renúncia voluntària al càrrec de regidora de 

l’Ajuntament de Caldes de Montbui presentada per la senyora Anna Mata Domènech, així

com la seva renúncia als càrrecs que ostenta per la seva condició de regidora del grup 

municipal de SOM CALDES-CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU (SC-

CUP-PA), expedient 5056/2017 de Serveis Generals.

6



36.  Restar  assabentats  i  acceptar  la  renúncia  voluntària  al  càrrec  de  regidor  de

l’Ajuntament de Caldes de Montbui presentada pel senyor Francisco Martínez Boluda,

així com la seva renúncia als càrrecs que ostenta per la seva condició de regidor i per

haver  estat  designat  portaveu  del  seu  grup  municipal  d’UNITS  PER  CALDES

(UPCALDES), expedient 5115/2017 de Serveis Generals.

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

38. Mocions d'urgència

39. Precs, preguntes i interpel·lacions

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

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

ANTERIOR DE DATA 20 DE JULIOL DE 2017.

No hi ha intervencions.

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

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

assentiment l’esborrany de l’acta de la sessió anterior del dia 20 de juliol de 2017.

2. APLICAR L'INCREMENT DE L'1% SOBRE LES RETRIBUCIONS BÀSIQUES I 

COMPLEMENTÀRIES DELS EMPLEATS PÚBLICS AL SERVEI DE L'AJUNTAMENT DE 

CALDES DE MONTBUI, RESPECTE A LES VIGENTS A 31 DE DESEMBRE DE 2016, EN 

ELS TERMES PREVISTOS EN LA LLEI 3/2017, DE 27 DE JUNY, DE PRESSUPOSTOS 

GENERALS DE L'ESTAT, I AMB EFECTES RETROACTIUS A L'1 DE GENER DE 2017, 

EXPEDIENT 5154/2017.

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

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

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

         ACORDA:   

Identificació de l’expedient

Expedient número RH/112/2017/5154/2017, relatiu a l’aprovació de l’increment de l’1 per cent 

de les retribucions dels empleats públics al servei de l’Ajuntament de Caldes de Montbui per a 

l’any 2017.

Antecedents

1. L’article 18, apartat 2 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l’estat per

a l’any 2017, disposa que l’any 2017, les retribucions del personal al servei del sector públic no 

podran experimentar un increment global superior a l’1 per cent respecte a les vigents a 31 de 

desembre de 2016, en termes homogeneïtat per als dos períodes de comparació, tant pel que 

respecta a efectius de personal com  a l’antiguitat del mateix. 

2. La Mesa de Negociació de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, constituïda el dia 15 de 

setembre de 2017, van acordar el vist i plau a l’increment de l’1% de les retribucions d’acord am

la Llei 3/2017 de pressupostos generals de l’estat i que s’intentaria ingressar l’1% de les 

retribucions amb efectes retroactius al dia 01/01/2017.

3. L’informe de la interventora de l’Ajuntament de Caldes de Montbui disposa que aquest 

increment retributiu de l’1% consta pressupostat en el pressupost municipal de l’Ajuntament de 

Caldes de Montbui per a l’any 2017.

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

Fonaments de dret

Article 18, de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l’estat per a l’any 2017

Article 37, apartats 1.a i 1.b) del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre pel qual 

s’aprova el Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

Article 17 de l’Acord de condicions de treball comunes dels empleats públics de l’Ajuntament de

Caldes de Montbui.
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Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Aplicar l’increment de l’1 per cent sobre les retribucions bàsiques i complementàries 

dels empleats públics al servei de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, respecte a les vigents a 

31 de desembre de 2016, en els termes previstos en la Llei 3/2017, de 27 de juny, de 

pressupostos generals de l’estat, i amb efectes retroactius a l’1 de gener de 2017, i d’acord 

amb el Pressupost Municipal de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, el qual es va aprovar de 

forma definitiva el dia 23 de febrer de 2017.

Segon. Publicar aquest acord a la web corporativa, Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,

i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

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

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

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

de la província de Barcelona.

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

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

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

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

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

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

sis mesos.

* La senyora Montserrat Romano i Bosch, regidora del PPC, s'absenta de la sessió plenària.
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3. APROVAR INICIALMENT EL PLA JOVE DE CALDES DE MONTBUI 2017-2021, 

EXPEDIENT 4675/2017.

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:

«Passo la paraula al regidor de joventut, David Través.»

Pren la paraula el senyor Través:

«Moltes gràcies senyor alcalde. Bon vespre a tots plegats. Bé, seré curt i ras.

Com sabeu teníem el Pla Local de joventut que amb anterioritat havíem fet i tocava renovar-lo.

Què és el que hem fet? Preguntar a tots els joves i les joves de Caldes de Montbui, com volem 

que siguin les polítiques de joventut d'aquí a anys enllà. Ells han parlat i així ho han recollit.

Com sempre per qualsevol dubte o aclariment, doncs a disposar.»

Pren la paraula el senyor alcalde:

«Hi ha intervencions per la resta de grups? Hi ha dues. Comencem pel senyor Coral.»

Pren la paraula el senyor Coral:

«Gràcies, bona nit. Volia fer un parell de preguntes al respecte. 

La primera és quina valoració se'n fa per part de la regidoria de la participació que ha hagut 

presencialment dels joves pel que fa a les sessions, quan a les propostes quina valoració en 

feu.

I en segon lloc, comentaves que és una revisió, per tant no és un nou pla. Normalment a l'hora 

de fer un nou pla s'acostuma a fer una avaluació amb indicador de l'anterior pla per conèixer 

com s'ha desenvolupat l'anterior pla, mirar quins indicadors hi havia i quins resultats hi havien, 

quan s'ha fet l'anàlisi de l'anterior pla. Preguntar si heu fet aquest anàlisi i quin és el resultat.»

Pren la paraula el senyor alcalde:

«Farem la següent intervenció. La regidora Anna Mata.»

Pren la paraula la regidora Anna Mata:

«Bon vespre a tothom. En la línia del Francesc volia preguntar per aquesta avaluació, la 

avaluació que s'havia fet de l'anterior Pla de joventut. Entenem que ha hagut una recopilació de

dades i d'indicadors que ha propiciat el darrer, i tenint en compre que joventut és dels pocs 
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àmbits on dóna peu a que hi hagui un procés participatiu i així ens consta que ha estat. 

Comunicar que el nostre vot serà a favor.»

Pren la paraula el senyor alcalde:

«Passo la paraula al regidor de joventut, David Través.»

Pren la paraula el senyor Través:

«Bé, espero no deixar-me res. Són poques però m'agradaria contestar-les bé. Quan a la 

valoració del Pla local de joventut anterior volia fer-te una petita correcció. No és que sigui una 

implementació o un canvi, de fet és un Pla local de joventut totalment nou, de fet també ha 

canviat el format, la manera de com ho hem de presentar en els ens supramunicipals que 

correspongui. 

Valoració de l'anterior pla? L'hem de canviar perquè toca, perquè havia vençut, però també 

perquè havíem arribat a tots els objectius de l'anterior. Arran de tots els plans de joventut, no 

aquest últim anterior sinó els que havia hagut amb més anterioritat s'han anat aconseguint 

diferents fites, si vaig molt endarrere la creació del TOC, si vaig una miqueta més endavant el 

nou TOC. Abans només teníem un sol referent de joventut, ara en tenim dos, tenim inclús 

processos participatius, doncs és tot això pel qual hem d'anar renovant aquest Pla local de 

joventut.

Quan a la valoració de la participació, com molt bé deia l'Anna, des de Som Caldes s'ha fet 

participatiu i de fet des de la regidoria en fem una molt bona valoració.  Si comptem tots el joves

que han tingut algun imput en aquest Pla local de joventuts són més de cinc-centes les 

propostes que s'han rebut. Una bona part gràcies a l'enquesta virtual que es va fer i altre amb 

les diverses sessions que hem fet. El que vam aprofitar són aquells joves que ja tenim 

identificats, sabem on són i sabem que acostumen  a donar propostes. En TOC, allà ho vam 

preguntar i vam tenir una vintena de retorns. Això no vol dir que no arribéssim a més gent. Els 

que ens vam escriure o ens ho van comentar directament. 

A més com sabeu a l'estiu es fa el Club jove i tant a les sessions de matí com a a les de la 

tarda vam parlar més. 

Un cop recollida tota aquesta informació vam anomenar un «foro» jove i vam preguntar de tot el

que havíem recollit si podíem destriar una miqueta més i fer propostes més acorades. I això és 

el que hem fet.

No sé si hem deixo alguna cosa més?»

Pren la paraula el senyor alcalde:

«Senyor Coral.»
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Pren la paraula el senyor Coral:

«No m'ha quedat clar si de l'anterior Pla Local de joventut el nombre d'actuacions que s'han 

arribat a fer, entenc per les teves paraules, que ha estat el cent per cent. Que s'han fet totes les

actuacions que estaven previstes en l'anterior pla? 

Pren la paraula el senyor Través:

«Com a tal, no hi ha indicadors. No hem facis dir si un noranta per cent o un... però sí. I en tot 

cas les que no s'han implementat és perquè no s'ha cregut necessàries o perquè ha hagut 

algun canvi per millorar, com ara, que és una cosa que es va comentar, els pressupostos 

participatius que mirarem que s'ampliïn. En l'anterior podíem tenir una pinzellada i ara ja ho 

reafirmem.»

Pren la paraula el senyor alcalde:

«Passem a la votació.»

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

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

d'UP CALDES (1)],             

         ACORDA:   

Identificació de l’expedient

Expedient número 4675/2017, de Joventut relatiu a l’aprovació Pla Jove de Caldes de Montbui 

2017-2021.

Antecedents

1. L’Ajuntament de Caldes de Montbui, des de l’any 2006, ha aprovat diversos Plans 

locals de Joventut amb l’objectiu de definir les polítiques, les línies estratègiques i les 

actuacions en aquest àmbit.

2. Aquests plans estratègics s’han aprovat en diverses sessions del Ple de l’Ajuntament 

de Caldes de Montbui.

3. És voluntat de la regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Caldes de Montbui iniciar la 

redacció del nou Pla Jove pels propers anys i la seva aprovació.
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4. Per a això, des del setembre de 2016 la regidoria de Joventut va iniciar la redacció del 

Pla Jove 2017-2021 en la col·laboració de grups de joves, de professionals, d’agents 

juvenils i entitats locals. 

5. L'Ajuntament de Caldes de Montbui, va sol·licitar en data 28/01/2016 a la Diputació de 

Barcelona, en el marc del Catàleg de serveis del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-

2019” suport per l'elaboració de la diagnosi i el disseny del Pla local de Joventut.

6. La Diputació de Barcelona, va aprovar concedir a l'Ajuntament de Caldes de Montbui 

l'actuació de la redacció de la diagnosi del Pla Local de Joventut adjudicant-la a la 

Fundació Francesc Ferrer i Guardia.

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

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Aprovar inicialment el Pla Jove de Caldes de Montbui 2017 - 2021 que haurà de regir 

les actuacions en matèria de Joventut de l'Ajuntament de Caldes de Montbui pels propers anys,

el qual consta a l’expedient administratiu corresponent.

Segon. Comunicar l'acord a la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, al 

Servei comarcal de Joventut del Consell Comarcal del Vallès Oriental i a les persones 

interessades.

Tercer. Sotmetre a informació pública el present expedient i el text del Pla Jove de Caldes de 

Montbui 2017 - 2021 per termini de trenta dies hàbils, per tal que s’hi puguin presentar 

al·legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant la inserció de l’anunci corresponents al 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP), al tauler d’anuncis de la web municipal. El 

termini d’informació pública començarà a comptar des de l’endemà de la darrera de les 

publicacions oficials esmentades.
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Quart.  Disposar que,  si  no s’hi  formula cap al·legació,  reclamació  o  suggeriment  durant  el

termini d’informació pública i  d’audiència als interessats, el  Pla Jove de Caldes de Montbui

2017  -  2021  que  ara  s’aprova  inicialment,  es  considerarà  aprovat  definitivament  sense

necessitat de cap tràmit ulterior. 

Un cop aprovat definitivament es publicarà íntegrament al Butlletí  Oficial de la Província, al

tauler d'anuncis de la  web municipal.

4. APROVAR ELS DOS DIUMENGES O FESTIUS ADDICIONALS AMB OBERTURA 

COMERCIAL AUTORITZADA PER A L'ANY 2018 A CALDES DE MONTBUI, EXPEDIENT 

3984/2017.

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:

«Són els diumenges que correspondran al mercat de l'Olla i la fira de Nadal. 

Hi ha algun aclariment? No? Doncs passem a la votació del punt.»

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

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

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

           

         ACORDA:   

Identificació de l’expedient

Expedient número 3984/2017 de Comerç, relatiu a l'aprovació dels dos dies festius addicionals 

d'obertura comercial autoritzada a Caldes de Montbui per a l'any 2018.

Antecedents

1. La Generalitat de Catalunya va aprovar la Llei 3/2014, de 19 de febrer, d'horaris comercials i 

de mesures per a determinades activitats de promoció, i contempla, en la disposició addicional, 

que els ajuntaments puguin tenir la possibilitat de substitució de dates del calendari d'obertura 

comercial autoritzada, i en l'article 1.c) el nombre de diumenges i festius en què poden 

romandre oberts els establiments comercials, en vuit, més dos festius addicionals que podrà 

fixar cada ajuntament.
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2. L'Ordre EMC/127/2017, de 16 de juny, estableix el calendari d'obertura dels establiments 

comercials en diumenge i dies festius per als anys 2018 i 2019, que per a l'any 2018 són:

7 de gener

1 de juliol

12 d’octubre

1 de novembre

6, 8, 16 i 23 de desembre

3. En cas de no comunicar els dos festius addicionals d'obertura comercial autoritzada per a 

Caldes de Montbui, l'article 6 de l'Ordre, estableix s'entendran com a dates escollides i 

aplicables per a l'any 2018, el dia 15 d'agost i el dia 30 de desembre.

4. S'ha realitzat una consulta als comerços de Caldes de Montbui (173) i a la Unió de 

Comerciants i Industrials de Caldes de Montbui (UCIC) sobre els dos diumenges o festius 

addicionals d'obertura comercial per a l'any 2018. S'han elegit els dies 18 de març i 2 de 

desembre com a preferents. Aquestes dates coincideix respectivament amb el Mercat de l'Olla 

(17 i 18 de març) i la Fira de Nadal (1 i 2 de desembre), esdeveniments de gran afluència de 

visitants al municipi.

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

Fonaments de dret 

- Llei 3/2014, del 19 de febrer, d'horaris i de mesures per a determinades activitats de promoció.

- Ordre EMC/127/2017, de 16 de juny, estableix el calendari d'obertura dels establiments 

comercials en diumenge i dies festius per als anys 2018 i 2019.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Aprovar, amb el suport de la UCIC, els dos diumenges o festius addicionals amb 

obertura comercial autoritzada per a l'any 2018 a Caldes de Montbui, el 18 de març i el 2 de 

desembre.
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Segon. Notificar l’acord a la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya abans 

de l’1 de novembre de 2017 i a la resta de persones i entitats interessades.

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

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

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

de la província de Barcelona.

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

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

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

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

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

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

sis mesos.

5. APROVAR EL CONTINGUT ÍNTEGRE DEL CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE ELS 

MUNICIPIS DE CALDES DE MONTBUI, LA LLAGOSTA, PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS, 

POLINYÀ I SANTA PERPÈTUA DE MOGODA PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE 

SUPRAMUNICIPAL «SINGULARS M45. DISPOSITIU DE SUPORT A LA INSERCIÓ», 

EXPEDIENT 4245/2017.

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 vots favorables dels 

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

CALDES (1)],             

         ACORDA:   

Identificació de l’expedient

Expedient número 4245/2017 de Treball, relatiu a l'aprovació del Conveni de cooperació entre 

els municipis de Caldes de Montbui, La Llagosta, Palau-Solità i Plegamans, Polinyà i Santa 

Perpètua de Mogoda, per a l’execució del projecte supramunicipal “SINGULARS M45.Dispositiu

de suport a la inserció”, promogut per l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda.
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Antecedents

1. El Ple de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, en la sessió ordinària del 27 de març de 2014, 

entre altres acords, va aprovar la constitució de l'Associació de Municipis Eix de la Riera de 

Caldes, la finalitat de la qual és aprofitar la proximitat dels sis municipis fundadors, en termes 

de compartir recursos i millorar els serveis que presten a la ciutadania, dins de les 

competències locals. Els sis municipis fundadors són Caldes de Montbui, La Llagosta, Palau-

solità i Plegamans, Polinyà, Santa Perpètua de Mogoda i Sentmenat.

2. En el marc de la convocatòria 2017 del Catàleg de concertació del Pla “Xarxes de Governs 

Locals 2016 – 2019” de la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda,

en representació dels municipis de Caldes de Montbui, La Llagosta, Palau–solità i Plegamans, 

Polinyà i Santa Perpètua de Mogoda, presenta una sol·licitud de subvenció per a l’execució del 

projecte “SINGULARS M45 2017”.

3. Aquest projecte, resultat de l’alineament estratègic i de la coordinació entre tots els serveis 

públics de promoció de l’ocupació al territori, pretén donar resposta a les necessitats de les 

persones majors de 45 anys en situació de desocupació.

4. Atesa l’actual conjuntura econòmica i pressupostària, i atesos els canvis normatius i 

d’orientació estratègica que han experimentat en els darrers temps les polítiques actives 

d’ocupació i de promoció econòmica impulsades per les administracions supralocals, es fa 

necessari iniciar processos de cooperació entre els diferents ajuntaments del territori.

5. Per a l’execució del projecte “SINGULARS M45 2017”, i com ja venen fent en altres projectes

estratègics, els municipis de la Riera de Caldes han decidit unir els seus esforços, per 

incrementar la massa crítica de població beneficiària del projecte, així com per millorar les 

oportunitats d’èxit al territori.

6. L'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, com a ens sol·licitant, coordinarà la globalitat 

d’actuacions del projecte amb el suport tècnic de la resta d’entitats locals, i serà l’únic 

interlocutor de la Diputació de Barcelona en els processos derivats de la sol·licitud, seguiment, 

justificació tècnica i justificació econòmica d’aquest projecte.
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7. L’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda posarà a disposició del programa el personal 

tècnic següent: 1 tècnica, 1 suport administratiu, 1 coordinació. L'Ajuntament de Palau–solità i 

Plegamans posarà a disposició del projecte 1 suport administratiu i 1 coordinació.  L'Ajuntament

de Polinyà posarà a disposició del projecte 1 tècnic.

8. Els ajuntaments de La Llagosta i Caldes de Montbui beneficiaris del projecte, s’encarregaran 

de les següents actuacions: difusió, emissió de derivacions, recollida d’indicadors d’avaluació, 

participació en les accions de coordinació necessàries per al compliment d’objectius.

9. L’import total per a la realització d’aquest projecte és de 83.617,45 euros. La subvenció 

atorgada per la Diputació cobreix el 60% del total, restant el 40% que serà dels ajuntaments de 

Santa Perpètua de Mogoda, Polinyà i Palau–solità i Plegamans, segons la següent distribució:

Santa Perpètua
de Mogoda

Palau-solità i
Plegamans

Polinyà TOTAL

COST TOTAL
PROJECTE

66.877,45 9.675,00 7.065,00 83.617,45

Subvenció
Diputació de

Barcelona
40.126,47 5.805,00 4.239,00 50.170,47

Cofinançament
ajuntaments

26.750,98 3.870,00 2.826,00 33.446,98

% Participació 79,98% 11,57% 8,45% 100%

10. Per tot això, s'ha d'aprovar el Conveni de cooperació entre els municipis de Caldes de 

Montbui, La Llagosta, Palau-solità i Plegamans, Polinyà i Santa Perpètua de Mogoda, per a 

l’execució del projecte supramunicipal “SINGULARS M45. Dispositiu de suport a la inserció”, 

promogut per l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, en el marc de la convocatòria 2017 

del Catàleg de concertació del Pla “Xarxes de Governs Locals 2016 – 2019” de la Diputació de 

Barcelona, el qual consta en l'expedient administratiu.

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

Fonaments de dret 

- Segons la convocatòria 2017 del Catàleg de concertació de la Diputació de Barcelona.

- Segons el Pla «Xarxa de Governs Locals 2016 – 2019» de la Diputació de Barcelona. 
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Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

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

de Caldes de Montbui, La Llagosta, Palau-solità i Plegamans, Polinyà i Santa Perpètua de 

Mogoda, per a l’execució del projecte supramunicipal “SINGULARS M45. Dispositiu de suport a

la inserció”, promogut per l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, en el marc de la 

convocatòria 2017 del Catàleg de concertació del Pla “Xarxes de Governs Locals 2016 – 2019” 

de la Diputació de Barcelona, el qual consta en l'expedient administratiu.

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

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

documents que es puguin derivar dels presents acords.

Tercer. Notificar l’acord als ajuntaments de La Llagosta, Palau-Solità i Plegamans, Polinyà i 

Santa Perpètua de Mogoda i a la regidoria de Desenvolupament Econòmic d’aquest 

Ajuntament.

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

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

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

de la província de Barcelona.

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

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

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

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

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

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

sis mesos.
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6. APROVAR EL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2016, INTEGRAT PEL DEL PROPI 
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI, EL DE LA SOCIETAT MUNICIPAL GESTIÓ 
MUNICIPAL DE SERVEIS, SA I EL DE LA SOCIETAT MUNICIPAL CALDES HABITATGE, SL,
EXPEDIENT 969/2017.

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:

«Bé, aquest expedient ha estat analitzar i aprovat en el marc de la Comissió Especial de 

Comptes i ara pertoca al Ple aprovar el Compte General 2016.

Hi ha algun comentari a fer? No? Passem a la votació del punt. 

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

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

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

         ACORDA:   

Identificació de l’expedient

Expedient número 969/2017 de l’Àrea Econòmica, corresponent a l’aprovació del Compte 

General de l’exercici 2016 de l’Entitat.

Antecedents i Fonaments de dret

Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2016 van ser sotmesos a informe de la 

Comissió Especial de Comptes, la qual va emetre el seu dictamen en data 27 de juliol de 2017.

Exposat el Compte General, al públic, en el Butlletí Oficial de la Província de 3 d’agost de 2017 

i en el tauler d’anuncis de la Casa Consistorial, pel període reglamentari, no se’n varen formular

reclamacions, al·legacions ni observacions.

Articles 208 a 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 

refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, 

mitjançant la qual s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:
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Primer. Aprovar el Compte General de l’exercici 2016, integrat pel del propi Ajuntament de 

Caldes de Montbui, el de la societat municipal Gestió Municipal de Serveis, SA i el de la 

societat municipal Caldes Habitatge, SL.

Segon. Rendir els esmentats comptes a la Sindicatura de Comptes d’acord amb el conveni 

signat, en data 18 de desembre de 2009, entre el president del Tribunal de Comptes i el síndic 

major de la Sindicatura de Comptes, per a la coordinació de la rendició telemàtica dels comptes

generals de les entitats locals.

7. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM.27/2017, MITJANÇANT SUPLEMENTS 
DE CRÈDITS, EXPEDIENT 4839/2017.

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 Martínez:

«Aprofito per dir que els propers punts nosaltres ens abstindrem, ho dic per no reiterar. 

En aquest punt vull posar sobre la taula el tema de la caldera de Biomassa que és del que es 

tracta. Ara es fa aquesta inversió però l'ajuntament té una sentència denunciant i vull saber com

està aquest tema, segurament això requereix bastant explicació, però no tenim molt temps, 

encara que sigui donar la meva opinió personal que després no podré. Que la gent sàpiga que 

hi ha una sentència de nul·litat sobre la caldera de Biomassa per l'adjudicació de fa quatre o 

cinc anys, hi havia un contracte de manteniment, la caldera que ara es reposa, ens trobem en 

el moment just en què s'acabava el contracte de leassing, garanties. 

No ho conec bé, no he tingut temps d'estudiar-ho tot, però em preocupa saber això que la 

modificació de crèdits aquesta. Gràcies. I sé que no és el tema pròpiament  de la modificació.» 

Pren la paraula el senyor Coral:

«Gràcies. Vull fer un parell de preguntes. Respecte el destí d'aquests recursos que van al camí 

orbital i la pregunta seria a què van destinats aquests cinc mil tres-cents euros, si és una millora

en senyalització, que, com ens han comentat unes persones, creiem que podria ser un pas més

a millores al camí orbital, preguntar si és aquesta una de les actuacions que s'han de fer, si 

tenen previst, i l'altra si les millores d'enllumenat públic que estan previstes també en aquesta 

modificació de crèdits, en quins carrers o en  quines actuacions o accions hi ha previstes. 

Gràcies.»
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Pren la paraula el senyor Alcalde:

«No hi ha més intervencions. Passo la paraula per la resposta al regidor Jaume Mauri.»

Pren la paraula el senyor Mauri:

«Gràcies senyor Alcalde, bona nit a tothom. Sobre la planta de biomassa tampoc ens centrem 

gaire, és una qüestió que està en mans del jutjats, han de dictar sentència ferma i, per tant, 

estem a l'espera.  

La planta de biomassa que vam posar a Caldes fa la vora de cinc anys i mig, doncs era una de 

les primeres plantes de caldera de biomassa d'aquest volum que es feia, de 500 quilowatts, 

estàvem obrint camí i estàvem innovant, per dir-ho, segons les converses amb els tècnics que 

hem tingut així m'ho han fet saber que el manteniment no s'ha fet correctament per l'empresa 

que també s'obrirà un contenciós, perquè la renovació del manteniment quan la va agafar una 

altra empresa ens va fer descobrir moltes coses que nosaltres no sabíem per desconeixement. 

En principi hi ha d'haver un principi de confiança amb les empreses que guanyen concursos, 

però després quan veus que no han fet la feina correctament, obrim diligències. 

Aquesta caldera ha estat malmesa per un mal manteniment i la hem de canviar. La canviarem 

per una caldera molt més moderna, molt més eficient, més «intel·ligent» que no tenen tant de 

manteniment que són més senzilles i hem aconseguit una subvenció de la diputació que ens 

paga el 50% de la renovació de la caldera més l'altre 50% del pressupost municipal. 

I la canviem per això, a partir d'aquí nosaltres demanem danys i perjudicis a l'empresa que ha 

estat fent el manteniment que és la mateixa empresa que farà la instal·lació perquè nosaltres 

sempre ens deixem assessorar per tècnics i els tècnics ens diuen que la mateixa empresa que 

fa la instal·lació  que faci el manteniment, és allò més recomanable. Així si hi ha alguna cosa no

es passaran la pilota entre l'empresa d'instal·lació i la de manteniment, i hi ha més fiabilitat. 

Perquè l'empresa de manteniment ha enredat la casa i ho hem descobert quan hem anat a una

altra empresa i ens ha fet veure tot el que ha passat. Tenim la intenció de demanar danys i 

perjudicis i que el jutge ens pugui sufragar les despeses que nosaltres tenim de més a més 

amb aquesta caldera.

A banda d'això el camí orbital hi ha alguna millora de senyalització que està recollit perquè amb

l'ús de la gent ens trobem amb l'experiència de les coses que es posen en funcionament i no va

per això. Va per acabar de pagar alguna factura que teníem pendent del camí orbital. 

I la millora d'enllumenat, jo ara mateix, si la interventora em pot ajudar, la millora d'enllumenat 

ven bé quina és? Jo no la tinc clara ara. Ah, sí, la del Farell. La del Farell la farem amb un Pla 

d'ocupació i amb aquests diners pagarem el material, el cable, la instal·lació i l'ocupació farà 

l'obra civil. 
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D'aquesta manera arreglarem vacus, farem xarxa nova, que és el que més convé perquè està 

més malmès i també algunes actuacions de reasfaltat d'alguns carrers que convé. Gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Si no hi ha més intervencions sobre aquesta modificació farem la votació.»

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

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

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

         ACORDA:   

Identificació de l’expedient

Expedient número 4839/2017, relatiu a la modificació de crèdits número 27/2017 del pressupost

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

Antecedents

1. D’acord amb la sol·licitud del Cap de Serveis Territorials,amb la sol·licitud de modificació de

crèdits núm. 27/2017, mitjançant suplements de crèdits es proposa incrementar el crèdit de les

següents  aplicacions  pressupostàries:  31  4590 60909 Camí  orbital per  import  de  5.300,00

euros,  i la núm. 31 1650 61900 Millora enllumenat públic per import de 57.200,00 euros. 

El finançament d'aquests crèdits es preveu que siguin compensats amb baixes de crèdits de

despeses d’altres projectes d’inversió del pressupost vigent no compromeses, les dotacions de

les  quals  s’estimen  reductibles  sense  pertorbació  del  servei  respectiu.  Aquest  imports

corresponen  a  una  sèrie  de  crèdits  disponibles  no  afectats  al  compliment  d’obligacions

reconegudes i finançats amb romanent afectat. 

Concretament la baixa de crèdit que es sol·licita correspon a l’aplicació pressupostària núm.

31 1720 63300 Caldera planta de biomassa, que degut a la concessió d’una subvenció de la

Diputació de Barcelona per l’import de 62.500,00 euros (modificació de crèdit núm. 25/2017

mitjançant generació de crèdits), hi ha un excés de crèdit a l’aplicació per aquest import.  

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

mitjançant suplements de crèdits per un import total de 62.500,00 euros.

3. Vist  el 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  27/2017,  del  pressupost  de

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

import total de 62.500,00 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 baixa de crèdits de

despeses d’una altra aplicació pressupostària:

Org. Prog. Eco. Descripció Suplements de crèdits 

Baixa de
crèdits

per
anul.lació

31 4590 60909 Camí orbital 5.300,00

31 1650 61900 Millora enllumenat públic                          57.200,00

31 1720 63300 Caldera planta de biomassa 62.500,00

                                                 
TOTAL 62.500,00 62.500,00

Total modificació:  62.500,00 €

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

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

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

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

no presentar-se reclamacions.
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Contra  l'aprovació definitiva es podrà interposar recurs contenciós administratiu, en la forma i 

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

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

hisendes locals. 

Segons l’article 46 la Llei 29/1998 , de 13 de juliol, Reguladora de la jurisdicció del contenciós 

administratiu, el termini per imposar aquest recurs serà de dos mesos a partir de l’endemà de la

publicació en el BOP de l'aprovació definitiva.

8. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM.28/2017, MITJANÇANT SUPLEMENTS 
DE CRÈDITS, EXPEDIENT 4840/2017.

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:

«Hi ha aclariments? Passo la paraula a la senyora Dalmau.»

Pren la paraula la senyora Dalmau:

«Bona nit a tothom. Només comentar que nosaltres en tots els punts que venen de 

modificacions de crèdits, entenem que són qüestions internes de gestió i el nostre vot serà 

l'abstenció.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Passem 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 de SOM CALDES (2) i 5 

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

            

         ACORDA:   

Identificació de l’expedient

Expedient número 4840/2017, relatiu a la modificació de crèdits número 28/2017 del pressupost

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

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

financera estableix:

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

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

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

destinar a la reducció de deute.

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

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

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

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

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

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

pressupostària  i  sostenibilitat  financera  estableix  regles  especials  pel  destí  del  superàvit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

banda de la provisió de saldos de dubtós cobrament.

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

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

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

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

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

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

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

tresoreria per a despeses generals. 

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

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

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

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

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

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

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

recomanable reduir el deute de l'entitat.

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

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

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

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

deute.

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

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

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

En aquest expedient es proposa suplementar l'aplicació pressupostària núm. 21.0110. 91343 

Catalunya Banc 2009 PCL (570.000,00), per un import de 30.000,00 euros,  finançats a càrrec 

de part del  romanent de tresoreria per a despeses generals disponible de l’exercici 2016, 

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

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

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

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

mitjançant suplements de crèdits per un import total de 30.000,00 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.
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Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 28/2017, del pressupost de 

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

import total de 30.000,00 euros, segons el detall següent, on s’especifica l'aplicació 

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

Romanent de tresoreria per a despeses generals disponible del 2016:

Org. Prog. Econ. Descripció Suplements de

crèdits

Romanent 

de tresoreria

despeses 

generals 

disponible 

2016

21 0110 91343 Catalunya Banc 2009 PCL (570.000,00) 30.000,00

Total   30.000,00 30.000,00

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

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

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

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

no presentar-se reclamacions.

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

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

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

hisendes locals. 

Segons l’article 46 la Llei 29/1998 , de 13 de juliol, Reguladora de la jurisdicció del contenciós 

administratiu, el termini per imposar aquest recurs serà de dos mesos a partir de l’endemà de la

publicació en el BOP de l'aprovació definitiva.
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9. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 29/2017, MITJANÇANT SUPLEMENTS 
DE CRÈDITS, EXPEDIENT 4912/2017.

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

s’estableix a l’article 48.3 del ROM.

No hi ha intervencions.

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

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

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

       

         ACORDA:   

Identificació de l’expedient

Expedient número 4912/2017, relatiu a la modificació de crèdits número 29/2017 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
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per tant, mentre no hi hagi una aprovació explícita, s’entén que no està vigent per l’any 2017,

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

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

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

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

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

banda de la provisió de saldos de dubtós cobrament.

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

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

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

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

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

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

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

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

tresoreria per a despeses generals. 

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

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

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

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

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

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

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

recomanable reduir el deute de l'entitat.

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

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

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

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

deute.

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

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

que en el pressupost de la Corporació no hi ha crèdit suficient. 
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En aquest expedient es proposa suplementar l'aplicació pressupostària 44 3410 48001 Conveni

Club Hoquei Caldes, per un import de 5.000,00 euros,  finançats a càrrec de part del  romanent 

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

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

pressupostària de l’exercici 2016:

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

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

mitjançant suplements de crèdits per un import total de 5.000,00 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 29/2017, del pressupost de 

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

import total de 5.000,00 euros, segons el detall següent, on s’especifica l'aplicació 

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

Romanent de tresoreria per a despeses generals disponible del 2016:

Org. Prog. Econ. Descripció Suplements de

crèdits 

Romanent 

de tresoreria

despeses 

generals 

disponible 

2016

44 3410 48001 Conveni Club Hoquei 5.000,00

Total   5.000,00 5.000,00
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Segon. Exposar al públic aquesta modificació mitjançant publicació d’edicte al BOP i en el 

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

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

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

no presentar-se reclamacions.

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

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

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

hisendes locals. 

Segons l’article 46 la Llei 29/1998 , de 13 de juliol, Reguladora de la jurisdicció del contenciós 

administratiu, el termini per imposar aquest recurs serà de dos mesos a partir de l’endemà de la

publicació en el BOP de l'aprovació definitiva.

10. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM.30/2017, MITJANÇANT SUPLEMENTS 
DE CRÈDITS, EXPEDIENT 4920/2017.

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:

«Algun aclariment? Senyora Redondo.»

Pren la paraula la senyora Redondo:

«Bona nit. Des de Som Caldes no acabem de veure que sigui prioritari posar una urna en l'olla, 

tampoc ens desagrada especialment la idea però sí que creiem que haurien temes més 

prioritaris i que es podrien destinar els diners cap a una altra banda.

El que sí que proposaríem en general és poder fer algun projecte integral al parc de Can Rius, 

no només la urna, perquè creiem que hi ha més espais que queden poc utilitzats i que seria 

millor poder-los destinar i donar-los un ús més concrets, hi ha zones que no s'entenen gaire. 

Entenem les entrades i amb això estem d'acord i per això el nostre vot serà l'abstenció.»

Pren la paraula al senyor Pineda:

«Bon vespre. En primer lloc vull comentar que el concepte d'urna m'agrada però no és ven bé 

el que estàvem pensant quan volíem tirar endavant aquest projecte. Es tracta, per situar a la 

gent que ens acompanya, el pas que va del pont de Can Rius i que va al parc de Can Rius 
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creiem que és francament estret i molt concorregut  i es tracta d'una de les portalades del 

costat del parc, poder habilitar-la d'accés al parc i l'altra, la tercera que hi és a l'esquerra, 

habilitar-la amb una gran vidriera per exposar l'olla gegant de Caldes com a símbol de poble. 

Per tant tindrà aquesta doble funció perquè creiem que el pas és molt concorregut  i pot facilitat 

més el pas al parc de Can Rius i s'aprofita per poder exposar un element singular del poble que

a dia d'avui està tancat en un garatge. Gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Si no hi ha més comentaris passem a la votació.»

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

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

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

         ACORDA:

Identificació de l’expedient

Expedient número 4920/2017, relatiu a la modificació de crèdits número 30/2017 del pressupost

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

Antecedents

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

financera estableix:

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

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

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

destinar a la reducció de deute.

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

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

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

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

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

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

pressupostària  i  sostenibilitat  financera  estableix  regles  especials  pel  destí  del  superàvit

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

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

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

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

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

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

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

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

banda de la provisió de saldos de dubtós cobrament.

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

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

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

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

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

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

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

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

tresoreria per a despeses generals. 

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

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

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

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

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

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

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

recomanable reduir el deute de l'entitat.

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

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

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

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

deute.

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

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

que en el pressupost de la Corporació no hi ha crèdit previst.
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En aquest expedient es proposa crear una nova aplicació pressupostària la núm. 31 3360 

61900 Adequació porxos Can Rius com a espai expositiu del patrimoni festiu, per un import de 

30.000,00 euros,  finançats a càrrec de part del  romanent de tresoreria per a despeses 

generals disponible de l’exercici 2016, d’acord amb el decret d’alcaldia núm. 000205/2017 de 

data 31 de març de 2017 pel qual s’aprova la liquidació pressupostària de l’exercici 2016:

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

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

mitjançant crèdits extraordinaris per un import total de 30.000,00 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 30/2017, del pressupost de 

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

import total de 30.000,00 euros, segons el detall següent, on s’especifica l'aplicació 

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

de tresoreria per a despeses generals disponible del 2016:

Org. Prog. Econ. Descripció Crèdits 

extraordinaris

Romanent 

de tresoreria

despeses 

generals 

disponible 

2016

31 3360 61900 Adequació porxos Can Rius com a espai

expositiu del patrimoni festiu 

30.000,00

Total   30.000,00 30.000,00
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Segon. Exposar al públic aquesta modificació mitjançant publicació d’edicte al BOP i en el 

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

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

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

no presentar-se reclamacions.

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

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

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

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

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

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

11. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 31/2017, MITJANÇANT CRÈDITS 

EXTRAORDINARIS, EXPEDIENT 5165/2017.

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

s’estableix a l’article 48.3 del ROM.

No hi ha intervencions.

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

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

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

         ACORDA:   

Identificació de l’expedient

Expedient número 5165/2017, relatiu a la modificació de crèdits número 31/2017 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 31.1532.61902 Arranjaments via pública per un import de 30.000,00 euros per 

poder realitzar diferents actuacions de millora a la via pública. S’adjunta a l’expedient la 

sol·licitud amb l' informe justificatiu.
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2. Es detalla l'aplicació pressupostària que es crea finançada mitjançant la baixa de crèdits de 

despeses no compromeses de l'aplicació pressupostària 31.1600.63900 Millores clavegueram, 

la dotació de la qual es considera reductible sense pertorbació del servei respectiu.

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

mitjançant crèdits extraordinaris per un import total de 30.000,00 euros. 

3. 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 31/2017, del pressupost de 

l’Ajuntament de Caldes de Montbui de l’exercici 2017, per un import total de 30.000,00 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 la baixa de crèdits de despeses d’una altra aplicació 

pressupostària.

Org. Prog. Econ. Descripció Crèdits
extraordinaris

Baixa
crèdits per 
anul·lació

31 1532 61902 Arranjaments via pública  30.000,00

31 1600 63900 Millores clavegueram 30.000,00

Total 30.000,00 30.000,00

      Total modificació: 30.000,00 euros

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

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

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

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

no presentar-se reclamacions.

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

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

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

12. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 32/2017, MITJANÇANT CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS, EXPEDIENT 5167/2017.

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

s’estableix a l’article 48.3 del ROM.

No hi ha intervencions.

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

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

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

         ACORDA:   

Identificació de l’expedient

Expedient número 5167/2017, relatiu a la modificació de crèdits número 32/2017 del pressupost

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

Antecedents

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

financera estableix:

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

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

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

destinar a la reducció de deute.

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

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

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

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

efectes del procediment de dèficit excessiu tal com es defineix en la normativa europea.”
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La  disposició  addicional  sisena  de  la  Llei  orgànica  2/2012,  de  27  d'abril,  d'estabilitat

pressupostària  i  sostenibilitat  financera  estableix  regles  especials  pel  destí  del  superàvit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

banda de la provisió de saldos de dubtós cobrament.

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

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

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

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

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

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

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

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

tresoreria per a despeses generals. 

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

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

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

per a noves despeses no previstes en el pressupost de l'exercici 2017. No obstant, 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
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finançar despeses no previstes en el pressupost de l'any 2017 i per l'amortització anticipada del

deute.

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

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

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

En aquest expedient es proposa crear una nova aplicació pressupostària la núm. 

31.9200.63300 Equips de climatització, per un import de 30.000,00 euros,  finançats a càrrec 

de part del  romanent de tresoreria per a despeses generals disponible de l’exercici 2016, 

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

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

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

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

mitjançant crèdits extraordinaris per un import total de 30.000,00 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 32/2017, del pressupost de 

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

import total de 30.000,00 euros, segons el detall següent, on s’especifica l'aplicació 

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

de tresoreria per a despeses generals disponible del 2016:
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Org. Prog. Econ. Descripció Crèdits 

extraordinaris

Romanent 

de tresoreria

despeses 

generals 

disponible 

2016

31 9200 63300 Equips de climatització 30.000,00 30.000,00

Total   30.000,00 30.000,00

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

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

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.

13. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 33/2017, MITJANÇANT SUPLEMENTS
DE CRÈDITS, EXPEDIENT 5168/2017.

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:

«Passo la paraula al regidor Mauri.»

Pren la paraula el senyor Mauri:

«Gràcies. Això és per poder arranjar el camí del cementiri que va cap a la brigada. Farem 

l'arranjament fins a la última casa d'aquest tram que és a l'arribada de Can Camp. Un treball de
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canalització de les aigües amb un canal formigonat i una capa de sis centímetres d'asfalt. 

Gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Alguna intervenció de la resta de grups? Passem a la votació.»

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

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

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

         ACORDA:   

Identificació de l’expedient

Expedient número 5168/2017, relatiu a la modificació de crèdits número 33/2017 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. 
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2. Degut a que el romanent de tresoreria és una magnitud pressupostària que expressa l’estalvi

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

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

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

banda de la provisió de saldos de dubtós cobrament.

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

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

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

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

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

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

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

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

tresoreria per a despeses generals. 

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

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

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

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

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

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

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

recomanable reduir el deute de l'entitat.

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

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

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

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

deute.

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

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

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

En aquest expedient es proposa suplementar l'aplicació pressupostària 31.4590.61900 Millora 

camí del cementiri per un import de 40.000,00 euros,  finançats a càrrec de part del  romanent 

de tresoreria per a despeses generals disponible de l’exercici 2016, d’acord amb el decret 
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d’alcaldia núm. 000205/2017 de data 31 de març de 2017 pel qual s’aprova la liquidació 

pressupostària de l’exercici 2016:

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

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

mitjançant suplements de crèdits per un import total de 40.000,00 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 33/2017, del pressupost de 

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

import total de 40.000,00 euros, segons el detall següent, on s’especifica l'aplicació 

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

Romanent de tresoreria per a despeses generals disponible del 2016:

Org. Prog. Econ. Descripció Suplements de

crèdits 

Romanent 

de tresoreria

despeses 

generals 

disponible 

2016

31 4590 61900 Millora camí del cementiri 40.000,00

Total   40.000,00 40.000,00

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

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

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

14. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 34/2017, MITJANÇANT 
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS, EXPEDIENT 5169/2017.

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

s’estableix a l’article 48.3 del ROM.

No hi ha intervencions.

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

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

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

         ACORDA:   

Identificació de l’expedient

Expedient número 5169/2017, relatiu a la modificació de crèdits número 34/2017 del pressupost

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

Antecedents

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

crèdit pressupostari l'aplicació pressupostària 31.4590.61900 Millora camí del cementiri per un 

import de 4.000,00 euros i l'aplicació pressupostària 31.9240.62200 Locals socials per un 

import de 60.000,00 euros. El finançament d’aquestes transferències positives és a càrrec 

d’unes transferències negatives de l’aplicació pressupostària número 31.1600.63900 Millores 

clavegueram per un import de 4.000,00 euros i de l'aplicació pressupostària 31.1510.60000 

Expropiació terrenys per un import de 60.000,00 euros,  que tenen un sobrant disponible pels 

imports esmentats. S’adjunta a l’expedient la sol·licitud de modificació de crèdits i l’informe 

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

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

64.000,00 euros.

2. Es detallen les aplicacions pressupostàries de despesa que s’incrementen, així com les 

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

següent. El resum agregat de la modificació de crèdits és el següent:

Tipus de modificació Increments Decrements

Transferència de crèdits MODIFICACIONS CAP.VI  64.000,00  64.000,00

TOTAL MODIFICACIÓ DE 

CRÈDITS

 64.000,00  64.000,00

3. Vist l’informe de la Intervenció Municipal.

Fonaments de dret

- Els articles 179 i 180 del  Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text

refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i els articles 169,170 i 171 de l’ esmentat text.

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

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

en matèria de pressupostos.

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

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 34/2016, del pressupost de 

l’Ajuntament de Caldes de Montbui de l’exercici 2017, per un import total de 64.000,00 euros, 

segons detall del quadre següent, on s’especifiquen les previsions de despesa i el seu 

finançament.

NÚMERO D’APLICACIÓ

ORG. PROG. ECON. DESCRIPCIÓ APLICACIÓ INCREMENT 

SOL·LICITAT

DECREMENT

SOL·LICITAT

31 4590 61900 Millora camí del cementiri 4.000,00

31 1600 63900 Millores clavegueram 4.000,00

Total 4.000,00 4.000,00
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31 9240 62200 Locals socials 60.000,00

31 1510 60000 Expropiació terrenys 60.000,00

Total 60.000,00 60.000,00

Total modificació de crèdits.....  64.000,00 euros

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

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

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

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

no presentar-se reclamacions.

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

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

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

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

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

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

15. APROVAR 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), PER A LA CREACIÓ 

DEL SERVEI MUNICIPAL DE RECOLLIDA DE DEIXALLES I EL REGLAMENT DEL SERVEI 

PÚBLIC DE RECOLLIDA DE DEIXALLES, 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:

«Passo la paraula al senyor Jaume Mauri.»

Pren la paraula el senyor Mauri:

«Aquest és el pas definitiu per poder arribar a la remunicipalització, el rescat, diguem, del servei

de recollida de deixalles i que ho porti l'empresa pública GMSSA. Aprofito per dir que aquesta 

empresa portarà més serveis municipals doncs fem un canvi d'imatge i de nom i es dirà Serveis
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Municipals de Caldes de Montbui. Esperem que això serveixi per tenir un servei més eficient, 

més ben controlat amb lo qual aquells beneficis que podria tenir l'empresa el puguem invertir en

una millora del servei i personalment dir-vos que és una manera de treure'ns empreses Ibex 35 

a Caldes de Montbui. Gràcies.»

Pren la paraula la senyora Dalmau:

«Gràcies. Bona nit. Nosaltres ja hem fet en alguna altra ocasió alguna intervenció en aquesta 

línia en el sentit de dir que creiem que és important que els serveis municipals es puguin 

valorar amb dades objectives. En aquests sentit convidem a que realment es poguessis definir 

unes mesures que puguin tangibilitzar quina és la millora que obtenim amb aquest canvi de 

model de servei. Tant en qualitat com en altres criteris que es puguin definir. Creiem que això 

és una bona manera de procedir per anar millorant en el temps el servei. I que el veïns puguin 

percebre que aquests canvis que es van fer a part que pugin ser una millora econòmica també 

suposi una millora en el seu dia a dia. És més un comentari que una pregunta. Gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Si no hi ha més preguntes passem a l'aprovació del punt.»

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta dels presents [13 vots 

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

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

           

         ACORDA:   

Identificació de l’expedient

Expedient número 2738/2016 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 la sessió de data 25 de maig de 2017, va 

aprovar, entre altres, els acords següents:

«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), per la creació del servei municipal de 

recollida de deixalles, redactat pel senyor Andreu López Castellano i  el Reglament del 

Servei Públic de Recollida de Deixalles redactat pels Serveis tècnics municipals.  
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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 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.»

2. Aquest acord es va anunciar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 9 de juny 

de 2017, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 8 de juny de 2017, al diari Ara 

de data 9 de juny de 2017, al web municipal i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Caldes de 

Montbui.

Durant el termini atorgat per presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments, no se n'ha 

presentat cap.

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

Fonaments de dret

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

aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

• Segons competència atribuïda per delegació a la Junta de Govern Local, mitjançant el 

Decret d'Alcaldia número 000634/2015, dictat en data 15 de juny de 2015, 

d'organització del cartipàs municipal 2015-2019.

• Segons competència atribuïda per delegació a la Junta de Govern Local, mitjançant el 

Decret d'Alcaldia número 000677/2016, dictat en data 30 de desembre de 2016, 

d'organització del cartipàs municipal 2015-2019.
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Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Aprovar 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), per a la creació del servei municipal de recollida de deixalles, redactat pel 

senyor Andreu López Castellano i el Reglament del Servei Públic de Recollida de Deixalles, 

redactat pels Serveis tècnics municipals.

Segon. Publicar aquest acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de

la Província de Barcelona, al diari Ara, al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i al web municipal.

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

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

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

de la província de Barcelona.

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

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

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

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

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

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

sis mesos.

50



16. APROVAR 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, ELABORATS PER L'EMPRESA DOYMO, 

RESOLENT LES AL·LEGACIONS PRESENTADES, 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:

«Passo la paraula al senyor Jaume Mauri.»

Pren la paraula el senyor Mauri:

«La proposta és aprovar definitivament el Pla d'aparcaments, desestimant algunes al·legacions 

i estimant algunes altres que s'ha vist viables i coherents, sense més, posar això a votació.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Si no hi ha més preguntes passem 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 de CiU (2); 3 abstencions de SOM 

CALDES (2) i d'UP CALDES (1); i 2 vots en contra del PSC (2)],       

      

         ACORDA:   

Identificació de l’expedient

Expedient número 2739/2016 (TC701-2016-000032) relatiu a l'aprovació 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 25 de maig de 2017, va 

aprovar, entre altres, els acords següents:

«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 
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el Reglament del Servei Municipal d'Aparcament de Caldes de Montbui, elaborats per 

l'empresa DOYMO.

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.»

2. Aquest acord es va anunciar al Butlletí Oficial de la província de Barcelona de data 9 de juny 

de 2017, al DOGC de data 8 de juny de 2017, al diari Ara de data 9 de juny de 2017, al web 

municipal i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Caldes de Montbui.

Durant el termini atorgat per presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments se n'han 

presentat dues.

3. La primera de les al·legacions va estar presentada, en data 13 de juliol de 2017, per la 

plataforma cívica SALVEM LES HORTES, amb un escrit amb 28 al·legacions. La segona 

al·legació la va presentar la senyora Montserrat Romano Bosch, en nom del grup municipal 

PPC a Caldes de Montbui, el 14 de juliol de 2017.

4. El tècnic d'administració general de l'àrea de desenvolupament territorial ha emès, el dia 15 

de setembre de 2017, informe jurídic que acredita la legalitat de la proposta, amb les 

consideracions següents:

«Consideracions

En resposta a les al·legacions de la plataforma cívica, David Soler Grima, encarregat per 

l'Ajuntament per redactar el Pla d'aparcaments de Caldes de Montbui, ha emès el següent 

informe:
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«RESPOSTA AL·LEGACIÓ SALVEM LES HORTES_ES_L01080333_2017_36235/2017

AL·LEGACIÓ Nº1: Sobre el consens del Pla d’aparcaments.

La Comissió d’aparcament es va reunir en les diferents etapes de la redacció del pla, hi ha 

actes publiques de cada una de les reunions, en cap d’elles va haver cap esmena, proposta de 

millora, modificació, etc, tots els assistents estaven d’acord amb la diagnosis, estructura, 

propostes i conclusions de l’estudi, mes encara, de forma molt raonable, van estar d’acord en 

gestionar la zona blava i l’aparcament de forma conjunta, de forma que tot el sistema funciones

coordinadament.

AL·LEGACIO Nº2: Sobre el desenvolupament de la proposta nº39 de l’Estudi de Mobilitat.

L’estudi de mobilitat urbana (EMU) de Caldes, planteja una “estratègia de mobilitat global” per 

tot el municipi, l’aparcament és una de les parts que componen aquesta estratègia, que primer 

té en compte la comoditat i la seguretat del vianant, de la bicicleta, del transport públic, del 

transport de mercaderies, del vehicle privat, etc.

En aquest marc o estratègia global, l’optimització de les places d’aparcament al carrer es 

completament essencial, donat que els espais d’aparcament ocupen bona part dels nostres 

carrers en contraposició a espais de vorera, de parcs, de jardins, de places públiques, etc.

A la major part dels carrers de Caldes, més del 65% de la secció útil està dedicada al cotxe i 

les voreres o els espais no són accessibles, cosa que cal regularitzar i que per tant suposa 

reordenar l’aparcament al carrer.

LA tendència a tots i cadascun dels pobles i les ciutats del mon es a regular l’aparcament en 

calçada i desplaçar-lo a fora de calçada, només cal consultar documents tècnics públics que 

parlen de la coherència d’aquesta tendència.

El Pla d’aparcaments literalment “millora i optimitza l’oferta d’estacionament lliure i regulat per 

zones de treball” tal com diu la proposta 39 de l’EMU, donat que:

a. Zonifica l’espai de Caldes per seccions censals i analitza l’oferta i la demanda 

d’aparcament en tots els modes.
b. Optimitza l’aparcament per zones, donat que proposa alliberar espais d’aparcament 

que no es mouen (places de zona blava sense rotació) a les zones amb major 

demanda amb la zona blava de rotació i el nou aparcament (zona centre i estació bus) i

millora les condicions de l’aparcament lliure a la zona amb menor demanda.
c. Millora les condicions d’aparcament perquè millora les possibilitat d’aparcar a qui 

realment ho necessita, possibilita la creació de nous espais per vianants, guanya 

espais públics per ampliar voreres i realment dota a Caldes de nous usos a les vies 

públiques, molt més sostenibles, socials i de millora mediambiental.
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AL·LEGACIO Nº3: Condicionar l’oferta lliure

En els temps actuals, on els espais públics estan completament colmatats d’usos i d’activitats, 

es imprescindible gestionar els temps, cada vegada més es gestiona l’oferta disponible 

d’espais.

Gestionar l’oferta és regular els usos de l’espai en funció d’un horari, un temps funciona com a 

zona blava, un altre com a estacionament gratuït, etc.

A les grans ciutats, els carrils de serveis poden funcionar com a carril bus, com a carril de 

càrrega o descàrrega, com a carril d’aparcament en funció de l’hora del dia.

AL·LEGACIO Nº4: Arquitectura de Pla

El que vol dir aquest punt es que cal gestionar la Zona Blava i l’aparcament amb la mateixa 

entitat de gestió, es a dir, cal que hi hagi una coordinació única entre els gestors de 

l’aparcament i els gestors de la zona blava, de forma que:

1. La senyalització convidi als vehicles a entrar a l’aparcament i no facin voltes pel poble 

cercant un espai en la zona blava al carrer.
2. La política tarifaria també convidi als vehicles a entrar a l’aparcament, si el preu de 

l’hora es similar, els vehicles deixaran el seu cotxe a l’aparcament (més seguretat, 

menys calor, perifèric al centre...).
3. Es puguin controlar complementàriament, els vigilants de la zona blava podrien 

solucionar incidències de l’aparcament o al revés, hi ha una optimització de recursos 

tant en la direcció com en l’explotació.

L’aparcament disposarà de places de pupil·latge interiors pels veïns de Caldes que ho 

necessitin.

Els parquímetres estaran al carrer, l’aparcament disposarà de tots els dispositius de qualsevol 

aparcament soterrani, permetrà la telegestió o gestió a distancia i disposarà de vigilància 

durant determinats períodes, per la nit estarà tancat i només es podrà sortir (excepte els 

vehicles de pupil·latge que podran sortir i entrar quan necessitin).

AL·LEGACIO Nº5: Divisió del casc urbà

La divisió del casc urbà s’ha fet per seccions censals, cosa que permet comparar paràmetres 

molt importants com habitants o parc de vehicles, que venen classificats en aquestes divisions 

territorials.

Comparar el Parc de vehicles censat a cada secció censal, permet comparar la oferta i la 

demanda real i així declarar si hi ha dèficit o superàvit d’aparcament a cada secció censal.

La divisió en secció censal es l’habitual als estudis d’aparcaments.
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AL·LEGACIO Nº6: Divisió del casc urbà

Els plànols aportats al document estan a una escala que permet la seva visualització en un 

document de presentació, que cal que sigui entenedor.

La divisió en seccions censals representa a tot el terme municipal de Caldes de Montbui, els 

inventaris i distribució del parc de vehicles es de tota la vila. 

AL·LEGACIO Nº7: Límits del pla d’aparcament

Els plans d’aparcaments dels municipis com Caldes de Montbui, normalment es centren allà on

hi ha problemes d’aparcament, es a dir, als centres urbans on hi ha la màxima demanda.

Simplement la zona 3.3 es la divisió administrativa que té Caldes per les seves seccions 

censals, no hi ha cap altre intenció que no sigui la de fer un treball el més exhaustiu possible.

AL·LEGACIO Nº8: Sobre el quadre d’oferta d’aparcament 

Fer un estudi d’aparcament sense tenir en compte tota l’oferta no es correcte, l’empresa 

DOyMO ha fet més de 200 estudis d’aparcament durant els 35 anys ,per tant, la valoració 

sobre la fiabilitat no serà resposta en aquest document.

Com indica l’estudi per arribar al valor 3133 places, s’han contat tots els guals de veïns de 

Caldes de Montbui, (un per un), i s’han ficat en un full de càlcul, s’han  contrastat amb dades 

urbanístiques sobre usos de cada parcel·la del municipi i s’ha extret la conclusió de que hi ha 

3.133 espais d’aparcament fora de calçada en aparcaments privats de veïns.

Aquesta dada serveix per contrastar amb el cens de vehicles que explicàvem anteriorment i 

així valorar el dèficit o superàvit d’aparcament de residents.

Les places de reserva son les de policia, serveis municipals, etc.

AL·LEGACIO Nº9: Sobre la capacitat teòrica 

Correcta la situació de l’aparcament de residents és bona, això no vol dir que sigui suficient per

la demanda de residents més la forana, que no es el mateix.

AL·LEGACIO Nº10: Sobre les etapes del pla 

L’adaptació de la regulació de la zona blava vol dir que ara hi ha un sistema de gestió amb 

rellotge horari i es passarà a una regulació amb parquímetres.

L’indicador per passar d’una fase a una altre serà el que l’empresa explotadora i gestora del 

servei vegi en els seus balanços de funcionament anual, no es una actuació programada, es un

pla.
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AL·LEGACIO Nº11: Fase 1: immediata 

L’aparcament dissuasiu que es demana s’ha creat al carrer Montserrat Roig, més de 100 

places noves per estacionar en bateria, compensant amb escreix aquestes places regulades, 

també pot ser utilitzar l’aparcament del Pla dels Ànecs amb una disponibilitat de places que 

també compensa àmpliament les places regulades de l’estació.

Com be introdueixen vostès a la seva al·legació, i per ser encara més prudents, la concreció de

les places regulades en aquesta etapa inicial s’ha concretat en les següents, per anar ampliant 

progressivament.
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AL·LEGACIO Nº12: Despeses 

El que volia dir “Parquímetres (manteniment)” es que el preu de 9000 euros a l’any inclou el 

manteniment correctiu. Respecte a la forquilla de preus, és una errata, la forquilla serà de entre

90.000 i 100.000€.

AL·LEGACIO Nº13: Vigilants 

La dotació de vigilants com vostès comprendran depèn de diferents variables:

a. De la mobilitat del vigilant (a peu, en vehicle elèctrics...)
b. De l’horari de control
c. De si la policia local vigila o no vigila
d. Del sistema telemàtic que permeti gestionar els parquímetres.
e. Etc.

Segur que coneix que hi ha sistemes de control de la zona blava que necessiten 0 vigilants i 

sistemes que necessiten molta més vigilància.

En el moment de redacció del Pla, es va disposar d’una oferta de vigilància que entres dins 

dels paràmetres habituals de gestió i control de diferents pobles de mida similar a Caldes de 

Montbui.

Actualment, s’està estudiant amb detall els sistemes de gestió de l’aparcament de Caldes, 

maquinaria, sistemes de control i gestió a distancia, APP, etc i molt aviat podrem dimensionar 

finament el servei.

AL·LEGACIO Nº14: Vigilants C/D

Son recomanacions de passos de vigilants a les zones de càrrega i descàrrega.

AL·LEGACIO Nº15: Respecte per les bonificacions

S’entén que seran superiors a un any, però aquesta conclusió la realitzarà l’equip tècnic i polític

que tingui capacitat de decisió en cada moment.

AL·LEGACIO Nº16: tarifes

Estem parlant de zona blava, no de zona verda. La zona verda es un concepte diferent que a 

Caldes no funcionaria, donat que el resident no té problemes d’invasió d’espai per part de no 

residents com passa a Barcelona.

Recordar que a Barcelona, la zona blava es paga a 
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AL·LEGACIO Nº17: Nom aparcament

El nom de l’aparcament donat al document va ser acceptat a la comissió i com a tot arreu 

s’anomena pel nom del carrer per on s’accedeix.

AL·LEGACIO Nº18: Operacions

Capacitat no vol dir que es realitzin totes, vol dir que són possibles i té relació amb l’oferta total 

calculada.

Una cosa és intensitat d’operacions i una altra cosa es capacitat d’operacions.

AL·LEGACIO Nº19: Pupil·latge

Ometen temes no tècnics, cal respondre que les places de dia poden ser de nit i les de nit 

només són de nit, pel que hi ha sempre hi ha un nombre de places de dia que es comparteixen 

amb altres persones de nit.

El que vol dir exactament es que inicialment hi haurà 35 places a pupil·latge com a màxim, que 

una part poden ser de dia i altres de nit i altres de 24 hores ,sabent que les de dia i nit poden 

ser compartides per dos usuaris diferents.

Si no ha quedat ben redactat demanem disculpes, no es un document senzill, sobretot 

dissenyat dins de l’estratègia d’un EMU de tot el municipi.

AL·LEGACIO Nº20: 

Respecte a la pagina 18: Comentar que son 35 places inicialment a pupil·latge, ni 50 ni 48 

com diuen vostès en la mateixa pagina (és una errata segur).
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Respecte a la pagina 23: Poden consulta la proposta de reforma de Pi i Margall a l’EMU de 

Caldes de Montbui, hi ha amplia informació sobre la proposta de pacificació plantejada per 

aquest eix bàsic de la ciutat.

Explicar que treure aparcaments a Pi i Margall suposaria un increment de trànsit no es 

correcte, donat que el que fem es treure vehicles del cor de la vila i dirigir-los als aparcaments 

perimetrals des de l’entrada a la ciutat, en un recorregut senyalitzat i segur, a més, si s’hagués 

tingut en compte totes els actuacions de l’EMU, tornem a explicar que tot es una estratègia 

conjunta, no es pot analitzar l’aparcament per una banda i la resta per una altra, tot es un 

sistema.

L’EMU contempla i avança en moltíssimes actuacions estratègiques de reducció del nombre de

vehicles circulant per la vila, l’aparcament es una baula més.

Si consulten l’EMU de Caldes veuran exactament el que es pretén fer a Pi i Margall o a Escoles

Pies a mig o llarg termini i poden fer les al·legacions de millora pertinents.

Les propostes de l’EMU de Caldes han estat aprovades en Ple Municipal, estan exposades al 

públic i seran exposades als ciutadans, a les entitats, als partits polítics etc per impulsar un 

Pacte per la Mobilitat que permeti desenvolupar una mobilitat més segura i sostenible 

mediambientalment que l’actual.

AL·LEGACIO Nº21: xifres explotació

El tema del manteniment està inclòs en el cost del parquímetre i val a dir que després de 

diferents anàlisis amb diferents empreses, aquests costos seran inferiors als previstos 

inicialment.

Es correcte que una empresa privada no gestionaria aquest aparcament, es un servei públic, 

no hi ha cap aparcament amb els preus i bonificacions acordades per aquest aparcament, com 

es reconeix, es un privilegi pels Calderins tenir un aparcament en aquestes condicions 

tarifaries.

Exactament, la zona blava compensa l’aparcament es un sistema que no preveu guanys, es un

servei pel poble i només es gestionable per una empresa municipal.

Habitualment els edificis d’aparcament s’amortitzen a 50 anys.

En referencia al dèficit o superàvit econòmic del sistema, val a dir que:

 El Pla no contempla les sancions, es suposa que es realitzarà un us correcte de la 

zona blava.
 El Pla no contempla acords comercials ni dies especials on hi hagi fires, convencions, 

etc on s’incrementaran els ingressos.
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AL·LEGACIO Nº22: previsió ingressos

Els models de creixement de l’oferta i de la demanda son models matemàtics que tenen en 

compte la implementació de les propostes de l’EMU i de l’evolució de les polítiques municipals 

per créixer l’oferta o créixer els preus de la zona blava o l’aparcament.

Si tenim en compte altres municipis de mida similar a la nostra, la zona blava és sempre una 

mica o més rentable i serveix per desenvolupar millores en la mobilitat de les ciutats, potenciant

vianants, bicicletes, etc.

En el cas de Caldes, s’ha seguit una corba similar a la poblacions com Esparreguera, Olesa de 

Montserrat, Granollers, Cardona, Tàrrega, Vic, etc

En el cas de l’aparcament de Raval Canyelles, la corba ha estat menys agressiva per ser més 

conservadors i demostrar que la gestió conjunta es sostenible econòmicament.

Respecte als balanços, voldria fer la reflexió en els beneficis indirectes de treure vehicles de la 

via publica, salut, qualitat de vida, soroll, medi ambient, socials, etc que mai es tenen en 

compte però que sumen molt més que els nombre que es destaquen en aquesta al·legació.

AL·LEGACIO 23 previsió ingressos

L’esquema explica que hi ha tres formes de gestionar el sistema d’aparcament de Caldes:

 Gestió pública (empresa municipal)  una empresa municipal o el propi ajuntament 

gestiona la zona blava.
 Gestió mixta  l’ajuntament gestiona i una empresa privada paga un cànon 

d’explotació a l’ajuntament.
 Gestió privada  l’ajuntament treu un concurs públic per l’explotació del servei.

La millor opció donades les tarifes i condicionants del sistema proposat a Caldes es la gestió 

per una empresa municipal, les altres son inviables.

AL·LEGACIO Nº24: consideracions

Aparcar a l’aparcament serà mes atractiu que aparcar al carrer, serà senyalitzat, segur, cobert, 

etc, pel que els forans de Caldes aniran a aparcar allà.

L’increment de la zona blava serà funció de l’empresa gestora i de l’ajuntament de Caldes, tot 

es realitzarà seguint els procediments habituals a tots els ajuntaments.

El pla no separa l’aparcament de la zona blava perquè son un mateix sistema, per això es diu 

que no te afany recaptatori, cosa que es certa com es diu a la pròpia al·legació. Es habitual que

això passi dins d’un sistema de mobilitat general on l’aparcament es un servei.

Cal que sàpiga que el transport públic està subvencionat en més d’un 50%, el Bicing de 

Barcelona es paga amb la recaptació de la zona blava perquè es extraordinàriament deficitari, 

això que al·leguen es completament parcial.

Afirmacions.
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L’objectiu de l’aparcament de Raval Canyelles es clar i discutible (sense dubte) però te una 

funcionalitat clara dins del sistema de mobilitat  de Caldes de Montbui.

Es clarament més econòmic per Caldes estacionar a l’aparcament que al carrer tenint en 

compte que val el mateix i que els beneficis indirectes són extraordinàriament superiors (salut, 

emissions, seguretat, soroll...).

Tècnicament el nombre de places d’aparcament en zona blava són els adients i no es 

plantegen tots de cop, sinó per fases conservadores.

El tema de l’afany recaptatori ha quedat demostrat reiteradament, si hagués beneficis seria 

genial pel poble, donat que serien inversions en mobilitat sostenible. 

En aquest darrer terme, si consulten l’EMU, veuran que hi ha inversions en arreglar camins 

històrics, itineraris de vianants i de bicicletes, fer places, zones de vianants, etc.

AL·LEGACIO Nº25: estalvis empresa municipal

L’estalvi de gestionar el sistema amb una empresa municipal són meridianament clars, sembla 

incomprensible que calgui justificar que una empresa privada no voldria aconseguir uns 

beneficis clars de la gestió i que els possibles beneficis de la zona blava no repercuteixin sobre 

la ciutat.

Dubtar dels gestors públics també és una afirmació que cal repensar sabent que el 

coneixement del territori i la seva implicació són en la major part dels casos innegables.

 

AL·LEGACIO Nº26: GMSSA

GMSSA es una empresa municipal que s’està dimensionant per aquestes tasques rellevants, 

es una de les moltes empreses municipals que hi ha als ajuntament del nostre entorn.

AL·LEGACIONS Nº27 i 28: escenari concessió

Hi ha moltes formes de gestionar un contracte amb una empresa privada, totes les formules, 

com vostè mateix comprova son molt més cares i impossibiliten una regulació tarifaria tant 

particular com la que tindrem a Caldes.

A part d’això l’ajuntament perd el control del sistema i s’independitza la mobilitat de la vila amb 

la gestió de l’aparcament.

Si el control es municipal, l’estratègia s’adapta anualment o periòdicament a la mobilitat de 

Caldes, de qualsevol altre forma es per el control directe.

Moltes gracies per la seva col·laboració, esperem haver resolt els seus dubtes i que tingui en 

compte que l’aparcament no es pot analitzar independentment de la resta de la mobilitat  de 

Caldes de Montbui i que l’aparcament es un conjunt, en calçada i fora de calçada.»
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Pel que fa a les al·legacions presentades per la senyora Montserrat Romano Bosch, en nom 

del grup municipal PPC de Caldes de Montbui:

a) ARTICLE 15: drets de les persones usuàries.

PROPOSTA D’INCLUSIÓ.

Es proposa incloure una clàusula sobre la indemnització que correspongui pels danys i 

perjudicis que es puguin ocasionar als usuaris del servei, als seus vehicles o a terceres 

persones i que fossin provocats per culpa o negligència de l’empresa, que siguin exigibles 

legalment.

L’equip de redacció del document accepta aquesta inclusió, afegint que hi haurà una 

assegurança que cobrirà aquestes incidències especials.

b) ARTICLE 16. Obligacions de les persones usuàries

PROPOSTA D’INCLUSIÓ.

Deixar el vehicle tancat, llevat d’instrucció en contra del personal encarregat de 

l’estacionament, per tal d’evitar possibles furs o robatoris del vehicle o dels accessoris o 

objectes que contingui .Per la mateixa raó, s’evitarà deixar a la vista els objectes que es trobin 

a l’interior del vehicle.

S’accepta aquesta inclusió.

No subarrendar ni cedir cap dret sobre la plaça d’aparcament a tercers, ni onerosament ni 

gratuïtament.

S’accepta aquesta inclusió

c) ARTICLE 17. facultats i obligacions del titular del servei:

PROPOSTA D’ INCLUSIÓ:

Indemnitzar els danys i perjudicis que es poguessin ocasionar als usuaris del servei, als seus 

vehicles o a terceres persones i que fossin provocats per culpa o negligència exigibles de 

conformitat amb la llei.

S’accepta aquesta inclusió

d) CAPITOL 4, Infraccions i sancions

Es proposa resoldre els expedients sancionadors en base a una llei derogada i que per tant no 

és d'aplicació. No es pot acceptar aquesta inclusió ni cap relacionada en base a la Llei 30/1992,
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de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment 

administratiu comú.

e) REGULACIÓ DEL SERVEI D'ESTACIONAMENT DE VEHÍCLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

A LA VIA PÚBLICA PER TEMPS ILIMITAT I MITJANÇANT CONTROL HORARI

e.1 Article 31 tarifa:

PROPOSTA D’ INCLUSIÓ:

Les taxes del servei seran les que en cada moment estableixi l’Ajuntament mitjançant 

l’ordenança fiscal corresponent.

S’accepta aquesta inclusió

e.2 ARTICLE 25 àmbit d’aplicació:

PROPOSTA D’ INCLUSIÓ:

Cal determinar les zones subjectes a l’àmbit d’aplicació dels present reglament, serà del Ple de 

l’Ajuntament , i sense perjudici de la seva modificació posterior, es delimiten els següents ... .

S’accepta aquesta inclusió

e.3 ARTICLE 42 infraccions i sancions :

PROPOSTA D’ INCLUSIÓ:

El règim sancionador serà el que ve regulat a l'Ordenança municipal de circulació i mobilitat

S’accepta aquesta inclusió»

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. Desestimar íntegrament les al·legacions presentades per la plataforma cívica SALVEM 

LES HORTES.

Segon. Estimar parcialment les al·legacions presentades per la senyora Montserrat Romano 

Bosch, en nom del grup municipal PPC de Caldes de Montbui, en el sentit següent:

a) Estimar les següents propostes d'inclusió:
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1. ARICLE 15: drets de les persones usuàries.

PROPOSTA D’INCLUSIÓ.

Es proposa incloure una clàusula sobre la indemnització que correspongui pels danys i 

perjudicis que es puguin ocasionar als usuaris del servei, als seus vehicles o a terceres 

persones i que fossin provocats per culpa o negligència de l’empresa, que siguin exigibles 

legalment.

2. ARTICLE 16. Obligacions de les persones usuàries

PROPOSTA D’INCLUSIÓ.

Deixar el vehicle tancat, llevat d’instrucció en contra del personal encarregat de 

l’estacionament, per tal d’evitar possibles furs o robatoris del vehicle o dels accessoris o 

objectes que contingui. Per la mateixa raó, s’evitarà deixar a la vista els objectes que es trobin 

a l’interior del vehicle.

No subarrendar ni cedir cap dret sobre la plaça d’aparcament a tercers, ni onerosament ni 

gratuïtament.

3. ARTICLE 17. facultats i obligacions del titular del servei:

PROPOSTA D’ INCLUSIÓ:

Indemnitzar els danys i perjudicis que es poguessin ocasionar als usuaris del servei, als seus 

vehicles o a terceres persones i que fossin provocats per culpa o negligència exigibles de 

conformitat amb la llei.

4. REGULACIÓ DEL SERVEI D'ESTACIONAMENT DE VEHÍCLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 

A LA VIA PÚBLICA PER TEMPS ILIMITAT I MITJANÇANT CONTROL HORARI

4.1 Article 31 tarifa:

PROPOSTA D’ INCLUSIÓ:

Les taxes del servei seran les que en cada moment estableixi l’Ajuntament mitjançant 

l’ordenança fiscal corresponent.

4.2 ARTICLE 25 àmbit d’aplicació:

PROPOSTA D’ INCLUSIÓ:

Cal determinar les zones subjectes a l’àmbit d’aplicació dels present reglament, serà del Ple de 

l’Ajuntament , i sense perjudici de la seva modificació posterior, es delimiten els següents ... .
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4.3 ARTICLE 42 infraccions i sancions :

PROPOSTA D’ INCLUSIÓ:

El règim sancionador serà el que ve regulat a l'Ordenança municipal de circulació i mobilitat

Es desestimen la resta de propostes.

 

Tercer. Aprovar 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, elaborats per l'empresa 

DOYMO.

Quart. Publicar aquest acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de 

la Província de Barcelona, al diari Ara, al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i al web municipal.

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

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

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

de la província de Barcelona.

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

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

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

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

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

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

sis mesos.
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17. PRENDRE EN CONSIDERACIÓ L'INFORME ECONÒMIC (ANÀLISI I MODELITZACIÓ DE

LA GESTIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DE LA VIA PÚBLICA DEL MUNICIPI DE CALDES DE 

MONTBUI), EL PROJECTE D'ESTABLIMENT PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI, LA 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA I EL REGLAMENT DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA DEL 

MUNICIPI DE CALDES DE MONTBUI, EXPEDIENT 576/2017 TC701-2017-000001.

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

s’estableix a l’article 48.3 del ROM.

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Té la paraula el senyor Mauri.»

Pren la paraula el senyor  Mauri:

«En la línia de la meva regidoria i del govern municipal en concret, el rescat dels serveis 

municipals també és el servei de neteja viària. Aquí sí creiem que a part d'una qüestió 

econòmica hi ha moltes coses que des d'una gestió directa podem arribar a millorar molt el 

servei en eficiència i en control. A més a més l'informe econòmic ens diu que l'oferta més 

avantatjosa per portar la gestió també seria l'empresa de serveis municipals de Caldes de 

Montbui.  I recollim aquest informe econòmic juntament amb el reglament del servei i el poso a 

la valoració del Ple perquè puguem rescatar aquest servei. Gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Hi ha alguna intervenció més? Senyor Martínez.»

Pren la paraula el senyor Martínez:

«És com el punt 15. Tractem el mateix però aquí estem començant. 

Jo trobo a faltar una cosa, justificar uns números de futur o fer un compte de resultats 

provisional de futur, al final és una cosa que els números es creen i es preveuen, i que la 

realitat sigui o no sigui aquella... bé, ja ho veurem. 

En tot cas, igual que en el punt 15, estem parlant de diferències relativament petites i sobre tot 

es juga amb un tema de l'IVA, de si és deduïble o no és deduïble. 

En aquest cas es preveu que GMSSA es dedueixi l'IVA , però entenc que no el facturarà i per 

tant no s'ho hauria de deduir. 

En tot cas, sense entrar en una qüestió tan econòmica, fins i tot podria ser més car. 

Potser que es faci un informe econòmic i que el resultat fent-ho des de l'ajuntament és més car.

Bé, no passa res. Si el resultat és millor, vull dir, si fent-ho nosaltres el ciutadà estar més 

content, doncs seria una cosa que s'hauria de tenir en compte. 
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No en aquest informe i en aquesta presa de dedició de cara a la remunicipalització no veig un 

anàlisis del servei en el sentit de com feia la reflexió la nostra companya Maria Dalmau. No hi 

ha aquest anàlisi del servei, ens basem únicament en una qüestió econòmica. És una miqueta 

més econòmic. En aquest cas 50,000 euros en l'altre cas, en el punt 15, estàvem parlant d'un 

milió de 30.000 euros o 50,000 euros, ara no recordo, però és molt poc. I no és fa força en la 

qüestió de la gestió i de servei al ciutadà. Quina és la millora que percebrà el ciutadà perquè 

aquest servei el presti el municipi. Gràcies.»

Pren la paraula el senyor Mauri:

«Gràcies senyor Alcalde. A veure! Aquí no entrem en un concepte de supòsits, perquè aquest 

informe l'ha fet un economista, fiscalista, treballant estretament amb els tècnics per anotar 

partida per partida el servei que es dóna, per la creació del servei. La creació del servei 

t'explica què es fa i sobre això es valora el preu de mercat a nivell de l'empresa explotadora 

actual i com li sortirà a GMSSA. 

Hi ha una qüestió d'IVA que és clara, quan una empresa externa factura a l'Ajuntament i dins 

del preu de les nòmines aplica l'IVA també, aquí no caldria, d'acord? Hi ha un benefici industrial 

del 6%, aquí tampoc hi hauria el benefici industrial, per tant què podem fer amb aquests diners?

Que no són pocs, vostè diu d'un milió però són seixanta, setanta... al final són molts calés que 

es poden invertir en millores en el servei. Fins i tot en millores en més personal que això a 

vegades és al més important. 

Jo li puc posar un exemple; nosaltres ara mateix tenim una empresa que ens porta el servei i 

tenim un tècnic de Medi ambient que a més de tenir la feina de coordinar i inspeccionar el 

servei en té altres feines i en té moltes, no? No cal dir que aquest ajuntament al meu entendre i 

això ens ho fan saber els treballadors som un ajuntament molt actiu i molt dinàmic, generem 

molta feina. Per tant és molt important saber... tot i així hem detectat maquinària que s'ha 

espatllat i que ens ho ham cobrat i que han trigat un mes i mig en arreglar-la, per tant no estava

fent el servei i ens ho cobraven, ho hem detectat perquè tenim els ulls posats en això i la 

ciutadania també ens ajuda molt i haurà de ser així. Hem detectat a algú que es donava de 

baixa i no se'l substituïa, i ens els seguien cobrant. 

Clar, ja entenc que quan fent un concurs públics i es presenten empreses privades per 

concursar tothom fa la millor oferta de preu i l'administració pública el que més puntua és 

l'oferta de preu i n'hi ha empreses que no arriben al 10% de la baixa temerària però fan una 

baixa molt importat i aquí la meva experiència després de 6 anys i mig en aquesta regidoria és 

que aquí ningú ve a regalar res. I segurament que el que deixen per un costat te la intentaran 

compensar d'una manera no gaire transparent i la manera de treure'ns això de sobre i tenir un 
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control més eficient i no haver de sospitar que te la vulguin fotre d'una manera o altra la 

municipalització ja és un mètode per acabar amb tot això. 

Perquè és un empresa pública que només juga a favor de l'Ajuntament. Perquè no té afany de 

lucre, és públic. I tot això que podem generar de més ja és una millora de servei i tot el que 

podem generar a nivell econòmic serà per invertir en maquinària més eficients, elèctrics, que  

no facin tant de soroll o fins i tot augmentar persona perquè tinguem més gent en el carrer a 

treballar.  

En general, des de fora es pot veure d'una manera però quan ets dins veus el dia a dia i t'està 

dient municipalitza els serveis. Sortirem guanyant tots, l'administració i  el ciutadà.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Passem a la votació d'aquest punt.» 

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta dels presents [13 vots 

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

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

        

         ACORDA:   

Identificació de l’expedient

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

viària de Caldes de Montbui. 

Antecedents

1. El Ple de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, en sessió de data 29 de juny de 2017, 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 neteja 

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

de la memòria.

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

memòria per a l'establiment del servei de neteja viària de Caldes de Montbui, que 

estarà integrada per:
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Membres de la corporació:

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

2. Isidre Pineda Moncusí, regidor de Cultura i Patrimoni

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

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

5. Alexandra Redondo Ibañez, regidora de Som Caldes

6. Maria Dalmau Xalabarder, regidora de CiU

7. Carla Millan Peñaranda, regidora del PSC

8. Francesc Martínez Boluda, regidor d'UPC

9. Montserrat Romano Bosch, regidora del PPC

Personal tècnic:

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

2. Marc Freixa Boixader, tècnic de Medi Ambient

3. Gemma Riera Termes, interventora

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

5. Raquel Costa Soler, tècnica de Turisme

6. Olga Peralta Orta, cap de foment econòmic

7. Jordi Pagès Martínez, arquitecte tècnic

8. Eduard Magrassó Górriz, cap de brigades

9. Jaume Francisco Sans, gerent de GMSSA

Secretari: Vicenç Conejos Sáez

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

Quart. Comunicar aquest acord als interessats.

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

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

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

contenciosos administratius de la província de Barcelona.
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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.»

2. El senyor Andreu López Castellano, encarregat per l'Ajuntament per a redactar l'informe 

econòmic, el projecte d'establiment, la memòria justificativa i el reglament del servei de neteja 

viària de Caldes de Montbui, ha presentat el seu treball el mes de setembre de 2017.

3. La Comissió d'estudi s'ha reunit en data 14 de setembre de 2017 i va acordar per unanimitat 

dels membres de la Comissió, amb l'observació realitzada per la senyora Montserrat Romano 

que el seu grup municipal ha d'acabar d'estudiar els documents, el següent:

«1. Aprovar l'informe econòmic d'anàlisi i modelització de la gestió del servei de neteja 

de la via pública del municipi de Caldes de Montbui.

2. Aprovar el Reglament regulador del servei de neteja viària del municipi de Caldes de

Montbui.

3. Aprovar el Projecte d'establiment per a la gestió del servei de neteja viària de Caldes

de Montbui.

4. Aprovar la Memòria justificativa de l'establiment del servei de neteja viària del 

municipi de Caldes de Montbui.

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

anteriors.»

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

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

70



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 (anàlisi i modelització de la gestió del 

servei de neteja de la via pública del Municipi de Caldes de Montbui), el projecte d'establiment 

per a la gestió del servei, la memòria justificativa i el Reglament del servei de neteja viària del 

municipi de Caldes de Montbui presentat pel senyor Andreu López Castellano.

Segon. Sotmetre l'Informe econòmic (anàlisi i modelització de la gestió del servei de neteja de 

la via pública del Municipi de Caldes de Montbui), el projecte d'establiment per a la gestió del 

servei, la memòria justificativa i el Reglament del servei de neteja viària del municipi 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.

*La senyora Maria Dalmau Xalabarder, regidora de CiU, s'absenta de la sessió.
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18. APROVAR LA MODIFICACIÓ, ANNEX I, DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA

“APARCAMENT A LES HORTES DE BAIX I URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL SINDICAT. 

FASE I”, PRESENTAT PER ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, EXPEDIENT 

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.

No hi ha intervencions.

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 (2);  de CiU (1); 

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

         ACORDA:   

Identificació de l’expedient

Expedient número 481/2017 relatiu a l'aprovació de la modificació del Pla de seguretat i salut 

del contracte de les obres “Aparcament a les Hortes de Baix i urbanització de la plaça del 

Sindicat. Fase I”, a Caldes de Montbui.

Antecedents

1. El Ple de l'Ajuntament, en sessió de data 29 de juny de 2017, va aprovar els acords 

següents:

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

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

INFRAESTRUCTURAS SAU, el dia 22 de juny de 2017, amb informe d'aprovació del 

pla per a la seva aprovació, de data 22 de juny de 2017, signat per la responsable de 

coordinació de seguretat en la fase d'execució de l'obra, la senyora Luz Helena Cano 

Vargas.

Segon. Comunicar aquest acord a les persones interessades.

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

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

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

contenciosos administratius de la província de Barcelona.
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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.»

2. A l'hora de començar les obres s'han detectat alguns aspectes millorables en el Pla de 

seguretat i salut de l'obra “Aparcament a les Hortes de Baix i urbanització de la plaça del 

Sindicat. Fase I” aprovat.

Es canvia la implantació definitiva dels mòduls d'obra per una distància mínima a les obres a 

realitzar, situats en front al carrer Raval Canyelles, provisionalment de dues direccions,  

alliberant d'aquesta forma l'aparcament del sindicat impedint a la vegada el trànsit interior de 

camions pel nucli urbà. En el present annexe de modificació del pla de seguretat i salut es 

defineixen l'avaluació de riscos per realitzar els nous sondejos i retirar el material d'amiant 

existent.

3. ACSA Obres e Infraestructuras, SA ha presentat un annex de modificació del Pla de 

seguretat i salut de l'obra “Aparcament a les Hortes de Baix i urbanització de la plaça del 

Sindicat. Fase I”.

4. Consta l'informe d’aprovació d'aquest annex de modificació de la responsable de coordinació

de seguretat en la fase d'execució de l'obra, la senyora Luz Helena Cano Vargas.

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

Fonaments de dret

Text refós de la Llei de Contractes del Sector públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, 

de 14 de novembre.
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Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Aprovar la modificació, annex I, del Pla de seguretat i salut de l'obra “Aparcament a les 

Hortes de Baix i urbanització de la plaça del Sindicat. Fase I”, presentat per ACSA Obras e 

Infraestructuras SAU, el dia 12 de setembre de 2017, amb informe d'aprovació d'aquesta 

modificació per a la seva aprovació, de data 7 de setembre de 2017, signat per la responsable 

de coordinació de seguretat en la fase d'execució de l'obra, la senyora Luz Helena Cano 

Vargas.

Segon. Comunicar aquest acord a les persones interessades.

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

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

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

de la província de Barcelona.

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

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

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

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

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

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

sis mesos.

*La senyora Maria Dalmau Xalabarder, regidora de CiU, s'incorpora a la sessió.
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19. ESTIMAR PARCIALMENT LES AL·LEGACIONS PRESENTADES SEGONS L'INFORME 

DEL TÈCNIC DE MEDI AMBIENT MUNICIPAL I QUE ES VA APROVAR PER LA COMISSIÓ 

PER A L'ESTUDI DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE 

TINENÇA D'ANIMALS VIGENT A CALDES DE MONTBUI I APROVAR DEFINITIVAMENT LA 

MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE CONTROL I TINENÇA D'ANIMALS, 

EXPEDIENT 3488/2016 -TS101-2016-000002.

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:

«Per desenvolupar aquest punt passo la paraula al regidor Jaume Mauri.»

Pren la paraula el senyor Mauri:

«Gràcies senyor Alcalde. Aquesta proposta que porto és una proposta que em fa especial 

il·lusió  de la mateixa manera que les altres de la remunicipalització perquè penso que resoldrà 

un dels problemes d'incivisme que més pateix la gent i que més impotència ens creava. Perquè

no sabíem com posar-li fil a l'agulla que és l'abandonament dels excrements a la via pública 

dels gossos i d'alguna manera resolem que és en defensa del benestar dels animals i la 

seguretat dels animals que era l'extracció del xip d'animals morts que es deixaven abandonats i

se'ls hi posava a altres animals  de forma domèstica. 

Hem vist que amb aquesta mesura i l'anàlisi de l'ADM tots els gossos censats a Caldes de 

Montbui podrem resoldre aquest tema i ja no es podran fer migracions de xips d'una forma 

il·lícita i temerària, entenem que si tots els animals estan controlats mitjançant el genoma caní 

doncs aquells propietaris de gossos que deixen els excrements a la via pública i que tan 

molesten, segurament, ho recolliran perquè poden ser destinataris d'una sanció econòmica.

Per tant posem a disposició aquest reglament sobre la tinença d'animals que s'ha modificat en 

algunes clàusules que teníem antigues i que les hem posat al dia recollim algunes al·legacions 

de molt sentit comú que ha fet una ciutadana de Caldes de Montbui i ho poso a la votació del 

Ple. Gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Hi ha algunes preguntes abans de la votació? No? Doncs votem.»
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En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta dels presents [12 vots 

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

CALDES (1); i 4 abstencions de CiU (2) i del PSC (2)], 

            

         ACORDA:   

Identificació de l’expedient

Expedient TS101-2016-000002 (3488/2016) relatiu a l'aprovació de la modificació de 

l'Ordenança municipal de control i tinença d'animals.

Antecedents

1. El Ple de l'Ajuntament, en la sessió de data 29 de juny de 2017, va aprovar inicialment la 

modificació de l'Ordenança municipal de control i tinença d'animals.

Aquest acord va ser publicat en el BOPB de data 25 de juliol de 2017, en el DOGC de data 24 

de juliol de 2017, en el diari Ara de data 18 de juliol de 2017, en el tauler d'anuncis de 

l'Ajuntament i en el web municipal.

2. El text aprovat inicialment ha estat corregit pel Consorci per a la Normalització Lingüística.

3. Durant el termini atorgat la senyor Blanca Pérez Uñó ha presentat un escrit d'al·legacions.

4. El tècnic de medi ambient de l'Ajuntament ha emès un informe en relació a les al·legacions 

presentades amb el següent contingut:

“Motiu. Al·legacions presentades a l'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança 

municipal reguladora. Presentades per Blanca Pérez Uño amb registre electrònic E/9426/2017

Informe

Es  passa  a  fer  valoració  de  les  al·legacions  presentades  a  condició  que  l'informe  jurídic

complementari ho corrobori i la comissió d'estudi redactora de les ordenances les faci seves. 
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Al·legacions relatives a les referències al sacrifici d'animals

El text refós de la Llei de protecció dels animals prohibeix el sacrifici dels animals excepte per

motius humanitaris i sanitaris que s'estableixin per via reglamentària.

En relació a les referències al sacrifici presentades amb les al·legacions:

• Article 4.5.b (i no el 4.3.b) Un cop comissats els animals l'Ajuntament ha de procedir a

la  seva  tutela.  No  cal  especificar  destins  finals  que  evidentment  han  de  ser  els

permesos per la llei. Per tant proposo estimar aquesta al·legació i deixar l'articulat 4.5.b

com: «Comissar definitivament l'animal, la totalitat dels animals o part d'ells i procedir a

la seva tutela»

• Article 18.1 Com en el cas anterior, no cal especificar quin és el destí final de l'animal.

Per tant proposo estimar aquesta al·legació i deixar l'articulat com: «Es considerarà

que un animal  està  abandonat  si  no  va acompanyat  de  cap persona i  no du cap

identificació  o  ressenya  que  permeti  la  localització  del  seu  propietari.  En  aquest

supòsit, seran recollits pels serveis municipals o concertats, d'acord amb la legislació

vigent, i es traslladaran a centre d'acollida o a d'altres establiments adequats.»

• Article 20.5. Sempre ens podem trobar en algun cas, que per motius humanitaris i

sanitaris  establerts  per  via  reglamentària  sigui  necessari  el  sacrifici  de l'animal.  En

aquest article es recull que en aquest cas es farà sota control veterinari i seguint les

indicacions contingudes al respecte a la legislació vigent i evitar provocar patiments

innecessaris a l'animal. Per això, proposo desestimar l'al·legació i mantenir el redactat

aprovat inicialment.

• Article  37.3  es  considera  convenient  estimar  l'al·legació  presentada  per  evitar

interpretacions  errònies  dels  objectius  de  l'ordenança.  A  part,  s'observa  un  error

tipogràfic  i  on  posa  «somicats»  ha de  posar  «comissats»  per  tant  es  proposa   el

següent articulat: «Els animals comissats es mantindran en centres d'acollida o altres

establiments adequats i poden ser cedits en adopció, sense perjudici que l'Ajuntament

reclami al propietari de l'animal les despeses ocasionades per tenir-ne cura mitjançant

els procediments legalment establerts».

Al·legacions relatives a l'article 7è:

Es considera que en determinats casos per comportament o per circumstàncies especials pot

ser  justificat  mantenir  algun  animal  subjectat  de  forma  temporal  per  això  es  convenient

mantenir  l'ús de mitjans de subjecció i regular-los com fa l'article 7.

En relació al temps màxim de subjecció, sóc incapaç de valorar quin és el temps més adequat i

trasllado l'estimació d'aquest punt a la comissió redactora o a qui aquesta consideri..
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En relació a la utilització de morrió de cistella, de tela o altres i desconeixen quins són més

segurs i quins es poden usar en unes circumstàncies o altres, recomano seguir les directrius

establertes per llei i, per tant, no entrar a especificar més si no ho fa la llei.

Incorporació d'un article dedicat a la presència d'animals en transport públic

Observant  els  consells  d'ús  i  convivència  de  TMB  es  proposa  recollir  un  article  amb  els

mateixos condicionants, així, és proposa: 

«Estan autoritzats a viatjar sense limitacions els gossos d'assistència, els que acompanyen els

treballadors de seguretat o els animals domèstics que es transportin amb cistella de transport

degudament preparats perquè no puguin embrutar ni incomodar la resta d'usuaris.»

Tot i això, tenint en compte que Caldes de Montbui no disposa d'un servei de transport urbà

sinó  d'un  servei  que  és  una  fillola  d'un  transport  interurbà  caldrà  valorar  jurídicament  si

l'ordenança pot recollir aspectes relatius al transport públic.

Augmentar el nombre d'animals permesos de 3 a 5.

Matisar que la ordenança no posa límit a la tinença, sinó que recull que a partir de 3 animals

caldrà una autorització expressa. Analitzant la feina realitzada per l'Agent Rural Municipal en

els  conflictes entre  veïns per  molèsties derivades de soroll,  pudors o  altres i  que aquests

s'agreugen  en  funció  del  nombre  d'animals,  es  proposa  mantenir  la  necessitat  d'una

autorització expressa amb un seguit de condicionants a partir de 3 animals.

No autoritzar l'entrada al municipi de circs que utilitzin animals de fauna salvatge

La llei ja ho contempla. Llei 22/2015 de 29 de juliol, de modificació de l'article 6 del text refós de

la Llei de protecció dels animals.

Animals d'explotacions ramaderes

La ordenança fa referència a animals domèstics per les explotacions ramaderes ja hi ha una

normativa específica.  Es recomana desestimar l'al·legació.

Control de plagues

Es  considera  una  plaga  aquella  espècie  que  al  proliferar  interfereix  negativament  en  les

activitats humanes, ocasionant danys i generant riscos per a la salut de les persones. El seu

control es farà sempre seguint les prescripcions legals vigents.

Dit això, es considera que aquestes no són objecte de la present ordenança.

A  part,  l'Ajuntament  pot  intentar  controlar  altres  poblacions  d'animals  salvatges  per  les

problemàtiques o molèsties ocasionades i en aquest cas ho farà seguint la normativa vigent i
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recollint les directrius i recomanacions dels diferents Departaments de la Generalitat i de la

l'Àrea de salut pública de la Diputació de Barcelona. En aquest cas, tampoc serien objecte de

la present ordenança.

Colònies controlades de gats

Actualment a Caldes ja es controlen les colònies seguint el mètode de captura, esterilització i

alliberament (el mètode CES citat a l'al·legació). Per tal de recollir  convenientment aquesta

pràctica és proposa estima l'al·legació i  es proposa incorporar un 4t punt  a l'article 18 que

reculli:  «En el cas de colònies de gats de carrer, l'Ajuntament els controlarà amb l'ajuda de

voluntaris, i  en concret,  capturarà els animals, en farà un control  veterinari,  esterilitzarà els

animals i si el veterinari ho considera convenient per la salut les persones i de la resta de la

colònia de gats es tornaran a alliberar a la colònia.

L'Ajuntament vetllarà en tot moment perquè les condicions d'higiene i salubritat de la colònia

siguin les correctes»

Error numeració article 32 i menció a l'annex de la llei

Com observen a les al·legacions s'observa un error en la numeració de l'article 32 que cal

corregir. En relació a l'aclariment d'incorporar la referència de l'annex, es considera correcte fer

menció de l'origen de l'annex si bé ja es fa referència al mateix article que són infraccions de

les  disposicions  del  Decret  legislatiu  2/2008  pel  qual  s'aprova  el  Text  refós  de  la  Llei  de

protecció dels animals.

Nombre mínim de m2 establiments

L’Ordre de 28 de novembre de 1988, de creació del Registre de nuclis zoològics de Catalunya

parla  de  condicions  de  confort  i  emplaçament  adequat  entre  altres.  No  crec  que  des  de

l'Ajuntament estiguem en consideració de fixar correctament aquestes superfícies si bé segons

l'article 1.2 es pot entendre que forma part de l'objecte de l'ordenança. Per això, es proposa

desestimar l'al·legació.

Proposta de recollir un avís en punts de venda de fauna salvatge en captivitat.

Tot i  la recomanació ser encertada, segons les definicions de la present ordenança, resten

exclosos els animals de fauna salvatge, art 3.4.

Creació d'una taula de participació per treballar la present ordenança

En el present informe no es valora la sol·licitud de la creació d'una taula de participació per

treballar la ordenança.»
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5. En data 19 de setembre de 2017 es va reunir la Comissió per a l'estudi de la modificació de

l'Ordenança municipal reguladora de tinença d'animals vigent a Caldes de Montbui i va prendre

els acords que es recullen literalment a l'acta següent:

«Ordre del dia 

Primer. Revisar l'informe del tècnic de Medi Ambient on fa menció als punts de l'aprovació 

provisional de la modificació de l'Ordenança municipal reguladora de la tinença d'animals 

al·legats per la senyora Blanca Pérez Uñó  amb registre electrònic E/9426/2017.

Segon. Nova publicació de l'ordenança amb el nou text que ens ha fet trasllat el Consorci per la

Normalització lingüística.    

                                

Desenvolupament de la sessió 

La secretària obre la sessió a les 12:15 h. i llegeix les al·legacions presentades per la senyora 

Blanca Pérez Uñó i es passa a fer la valoració pels membres de la Comissió.

Respecte a la part de les al·legacions on es parla sobre: 

• Referències al sacrifici d'animals

La senyora Blanca Pérez Uñó al·lega:

"Exposo que la present ordenança no està actualitzada ni s'adequa a les bases que enumera el

Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el text Refós de la Llei de protecció 

dels animals referent al sacrifici d'animals el qual està expressament prohibit per l'article 11 que

diu:

11.1 El sacrifici d'animals s'ha de fer, en la mesura que sigui tècnicament possible, de manera 

instantània, indolora i amb atordiment previ de l'animal, d'acord amb les condicions i els 

mètodes que s'estableixin per via reglamentària.

11.2. Es prohibeix el sacrifici de gats, gossos i fures a les instal·lacions per al manteniment 

d'animals de companyia i als nuclis zoològics en general, excepte pel motius humanitaris i 

sanitaris que s'estableixin per via reglamentària.
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En la present ordenança es fa referència al sacrifici diverses vegades, concretament a l'article 

4, punt 3, apartat b):

Comissar definitivament l'animal, la totalitat dels animals o parts d'ell i procedir a la seva 

donació en adopció o sacrifici.

A l'article 18, punt 1: Es considerarà que un animal està abandonat (...) es traslladaran a 

centres d'acollida o a d'altres establiments adequats fins que sigui recuperat, adoptat o 

sacrificat.

Article 20, punt 5: en cas que s'hagi de procedir al sacrifici d'animals que no hagin estat retirats 

o adoptats es farà sota control veterinari (...)

Article 37, punt 3: els animals somicats es mantindran en instal·lacions habilitades a l'efecte i 

seran preferentment cedits a tercers en adopció i, en última instància, sacrificats.

Reitero que la llei ja no permet sacrificar-los i que per tant aquests punts s'han de reformular."

I el tècnic de Medi ambient al seu informe exposa:

"El text refós de la Llei de protecció dels animals prohibeix el sacrifici dels animals excepte per

 motius humanitaris i sanitaris que s'estableixin per via reglamentària.

En relació a les referències al sacrifici presentades amb les al·legacions:

• Article 4.5.b (i no el 4.3.b) Un cop comissats els animals l'Ajuntament ha de procedir a

la  seva  tutela.  No  cal  especificar  destins  finals  que  evidentment  han  de  ser  els

permesos per la llei. Per tant proposo estimar aquesta al·legació i deixar l'articulat 4.5.b

com: «Comissar definitivament l'animal, la totalitat dels animals o part d'ells i procedir a

la seva tutela»

• Article 18.1 Com en el cas anterior, no cal especificar quin és el destí final de l'animal.

Per tant proposo estimar aquesta al·legació i deixar l'articulat com: «Es considerarà

que un animal  està  abandonat  si  no  va acompanyat  de  cap persona i  no du cap

identificació  o  ressenya  que  permeti  la  localització  del  seu  propietari.  En  aquest

supòsit, seran recollits pels serveis municipals o concertats, d'acord amb la legislació

vigent, i es traslladaran a centre d'acollida o a d'altres establiments adequats.»

• Article 20.5. Sempre ens podem trobar en algun cas, que per motius humanitaris i

sanitaris  establerts  per  via  reglamentària  sigui  necessari  el  sacrifici  de l'animal.  En

aquest article es recull que en aquest cas es farà sota control veterinari i seguint les

indicacions contingudes al respecte a la legislació vigent i evitar provocar patiments
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innecessaris a l'animal. Per això, proposo desestimar l'al·legació i mantenir el redactat

aprovat inicialment.

Article 37.3 es considera convenient estimar l'al·legació presentada per evitar interpretacions 

errònies dels objectius de l'ordenança. A part, s'observa un error tipogràfic i on posa 

«somicats» ha de posar «comissats» per tant es proposa  el següent articulat: «Els animals 

comissats es mantindran en centres d'acollida o altres establiments adequats i poden ser cedits

en adopció, sense perjudici que l'Ajuntament reclami al propietari de l'animal les despeses 

ocasionades per tenir-ne cura mitjançant els procediments legalment establerts».

Els membres de la Comissió acorden estimar les al·legacions referents als punts esmentats 

referents al sacrifici d'animals, excepte el que fa referència a l'article 20.5 que es desestima.

• Al·legacions relatives a l'article 7  è  :

La senyora Blanca Pérez Uñó al·lega:

"Demano: que davant les constants referències al sacrifici dins els capítols de l'ordenança i 

perquè està prohibit es revisi i modifiqui aquesta ordenança per adequar-la a la normativa 

vigent.

Que es modifiqui l'article 7 sobre ubicació i mitjans de subjecció temporals: prohibit l'ús de 

cadenes (ni fixes ni corredisses) a gossos de guarda i a qualsevol animal de companyia que 

estigui lligat la major part del temps. Que el límit horari per mantenir-lo lligat es redueixi a 4 

hores en lloc de 6 en qualsevol cas.

Que s'inclogui aquest punt a l'article 7 sobre ubicació i mitjans de subjecció temporals. Els 

morrions han de ser de cistella, per tal de permetre al gos obrir la boca a dins, però tancats per 

davant amb reixa per impedir la mossegada. Es prohibeixen els morrions que impedeixin al gos

obrir la boca al seu interior."

I el tècnic de Medi ambient al seu informe exposa:

"Es considera que en determinats casos per comportament o per circumstàncies especials pot

ser  justificat  mantenir  algun  animal  subjectat  de  forma  temporal  per  això  es  convenient

mantenir  l'ús de mitjans de subjecció i regular-los com fa l'article 7.
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En relació al temps màxim de subjecció, sóc incapaç de valorar quin és el temps més adequat i

trasllado l'estimació d'aquest punt a la comissió redactora o a qui aquesta consideri.

En relació a la utilització de morrió de cistella, de tela o altres i desconeixen quins són més

segurs i quins es poden usar en unes circumstàncies o altres, recomano seguir les directrius

establertes per llei i, per tant, no entrar a especificar més si no ho fa la llei."

Els membres de la Comissió acorden desestimar les al·legacions referents als punts esmentats

anteriorment excepte l'últim punt en relació a la utilització de morrions on el regidor Jaume 

Mauri diu que els morrions amb cinta no haurien d'estar permesos.

• Incorporació d'un article dedicat a la presència d'animals en transport públic

La senyora Blanca Pérez Uñó al·lega:

" Que s'inclogui un article pel trasllat d'animals en transport públic i que es permeti la utilització 

del transport públic per part d'amos i animals de companyia a tot el municipi a partir de la 

normativa vigent de les condicions del transport dels animals."

I el tècnic de Medi ambient al seu informe exposa:

"Observant  els  consells  d'ús  i  convivència  de  TMB es  proposa  recollir  un  article  amb  els

mateixos condicionants, així, és proposa: 

«Estan autoritzats a viatjar sense limitacions els gossos d'assistència, els que acompanyen els

treballadors de seguretat o els animals domèstics que es transportin amb cistella de transport 

 degudament preparats perquè no puguin embrutar ni incomodar la resta d'usuaris.»

Tot i això, tenint en compte que Caldes de Montbui no disposa d'un servei de transport urbà

sinó  d'un  servei  que  és  una  fillola  d'un  transport  interurbà  caldrà  valorar  jurídicament  si

l'ordenança pot recollir aspectes relatius al transport públic."

Els membres de la Comissió acorden desestimar l'al·legació referent al punt sobre la presència

d'animals al transport públic perquè no es competència de l'Ajuntament regular el transport 

interurbà.

 

• Augmentar el nombre d'animals permesos de 3 a 5.
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La senyora Blanca Pérez Uñó al·lega:

"Que s'augmenti el nombre d'animals permesos de 3 a 5, ja que hi ha persones que realitzen 

tasques d'acollida solidària de forma temporal o permanent a les seves llars i fàcilment poden 

superar aquest nombre i, ja que la restricció de 3 animals podria ocasionar l'abandonament 

d'aquests que se superen en nombre en alguns domicilis"

I el tècnic de Medi Ambient diu al seu informe:

"Matisar que l'ordenança no posa límit a la tinença, sinó que recull que a partir de 3 animals

caldrà una autorització expressa. Analitzant la feina realitzada per l'Agent Rural Municipal en

els  conflictes entre  veïns per  molèsties derivades de soroll,  pudors o  altres i  que aquests

s'agreugen  en  funció  del  nombre  d'animals,  es  proposa  mantenir  la  necessitat  d'una

autorització expressa amb un seguit de condicionants a partir de 3 animals."

Els membres de la Comissió acorden desestimar l'al·legacions referent al punt esmentat 

referent a augmentar el nombre d'animals permesos de 3 a 5.

• No autoritzar l'entrada al municipi de circs que utilitzin animals de fauna salvatge

La senyora Blanca Pérez Uñó al·lega:

"No autoritzar dins l'ordenança l'entrada al municipi de circs que utilitzin animals de fauna 

salvatge com ja han fet aquests pobles que s'han declarat lliures de circs amb animals, ja que 

aquests vulneren diverses lleis de seguretat, sanitat i benestar animal així com de conservació 

incloses també en aquesta ordenança."

I el tècnic de Medi Ambient diu al seu informe:

"La llei ja ho contempla. Llei 22/2015 de 29 de juliol, de modificació de l'article 6 del text refós

de la Llei de protecció dels animals."

Els membres de la Comissió acorden desestimar l'al·legació referent al punt esmentat referent 

a no autoritzar l'entrada al municipi de circs que utilitzin animals de fauna salvatge.

• Animals d'explotacions ramaderes

La senyora Blanca Pérez Uñó al·lega:
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"Que l'ordenança empari i protegeixi de forma expressa tots els animals del municipi inclosos 

els que habiten en explotacions ramaderes per tal de salvaguardar el seu benestar i evitar-ne el

maltractament."

I el tècnic de Medi Ambient diu al seu informe:

"La ordenança fa referència a animals domèstics per les explotacions ramaderes ja hi ha una

normativa específica.  Es recomana desestimar l'al·legació."

Els membres de la Comissió acorden desestimar l'al·legació referent al punt esmentat sobre 

animals d'explotacions ramaderes.

• Control de plagues

La senyora Blanca Pérez Uñó al·lega:

"Que es determini el control de plagues, periodicitat, metodologia, i que, si fos possible, 

s'adoptessin mètodes alternatius a l'extermini d'espècies com per exemple utilització de pinsos 

esterilitzadors en el cas de coloms i porcs-senglars."

I el tècnic de Medi Ambient diu al seu informe:

"Es  considera  una  plaga  aquella  espècie  que  al  proliferar  interfereix  negativament  en  les

activitats humanes, ocasionant danys i generant riscos per a la salut de les persones. El seu

control es farà sempre seguint les prescripcions legals vigents.

Dit això, es considera que aquestes no són objecte de la present ordenança.

A  part,  l'Ajuntament  pot  intentar  controlar  altres  poblacions  d'animals  salvatges  per  les

problemàtiques o molèsties ocasionades i en aquest cas ho farà seguint la normativa vigent i

recollint les directrius i recomanacions dels diferents Departaments de la Generalitat i de la

l'Àrea de salut pública de la Diputació de Barcelona. En aquest cas, tampoc serien objecte de

la present ordenança."

Els membres de la Comissió acorden desestimar les al·legacions referent al punt esmentat
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 referent a control de plagues.

• Colònies controlades de gats

La senyora Blanca Pérez Uñó al·lega:

" Que s'estableixi en aquesta ordenança la regulació de les colònies de gats ferals a través del 

mètode CES"

I el tècnic de Medi Ambient diu al seu informe:

"Actualment a Caldes ja es controlen les colònies seguint el mètode de captura, esterilització i

alliberament (el mètode CES citat a l'al·legació). Per tal de recollir  convenientment aquesta

pràctica és proposa estima l'al·legació i  es proposa incorporar un 4t punt  a l'article 18 que

reculli:  «En el cas de colònies de gats de carrer, l'Ajuntament els controlarà amb l'ajuda de

voluntaris, i  en concret,  capturarà els animals, en farà un control  veterinari,  esterilitzarà els

animals i si el veterinari ho considera convenient per la salut les persones i de la resta de la

colònia de gats es tornaran a alliberar a la colònia.

L'Ajuntament vetllarà en tot moment perquè les condicions d'higiene i salubritat de la colònia

siguin les correctes»"

Els membres de la Comissió acorden estimar l'al·legació referent al punt esmentat sobre 

colònies controlades de gats.

• Error numeració article 32 i menció a l'annex de la llei

La senyora Blanca Pérez Uñó al·lega:

" Modificar el punt: Al títol V del règim sancionador l'article 44 és en realitat l'article 32. Pàg. 20. 

en aquest article al punt m es fa referència a l'annex el qual no figura a l'ordenança, caldria 

especificar que es tracta de l'annex del decret legislatiu 2/2008 i on es pot consultar amb les 

dades correctes."

I el tècnic de Medi Ambient diu al seu informe:
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"Com observen a les al·legacions s'observa un error en la numeració de l'article 32 que cal

corregir. En relació a l'aclariment d'incorporar la referència de l'annex, es considera correcte fer

menció de l'origen de l'annex si bé ja es fa referència al mateix article que són infraccions de

les  disposicions  del  Decret  legislatiu  2/2008  pel  qual  s'aprova  el  Text  refós  de  la  Llei  de

protecció dels animals."

Els membres de la Comissió acorden estimar l'al·legació referent al punt esmentat sobre error 

de numeració a l'article 32 i menció a l'annex de la llei.

• Nombre mínim de m  2   establiments

La senyora Blanca Pérez Uñó al·lega:

" Que s'ampliï l'article 23 de venda d'animals en establiments afegint:

El nombre mínim de m2 per establiment comercial amb animals.

Als establiments de venda que tinguin animals salvatges en captivitat han de col·locar un rètol 

en un lloc visible on consti que no s'aconsella la tinença a causa dels riscos per a la salut i per 

a la seguretat de les persones i que el manteniment en condicions no naturals per a la seva 

espècie els pot suposar patiment."

I el tècnic de Medi Ambient diu al seu informe:

"L’Ordre de 28 de novembre de 1988, de creació del Registre de nuclis zoològics de Catalunya

parla  de  condicions  de  confort  i  emplaçament  adequat  entre  altres.  No  crec  que  des  de

l'Ajuntament estiguem en consideració de fixar correctament aquestes superfícies si bé segons

l'article 1.2 es pot entendre que forma part de l'objecte de l'ordenança. Per això, es proposa

desestimar l'al·legació."

Els membres de la Comissió acorden desestimar l'al·legació referent al punt esmentat sobre 

error de numeració a l'article 32 i menció a l'annex de la llei.

• Proposta de recollir un avís en punts de venda de fauna salvatge en captivitat.

La senyora Blanca Pérez Uñó al·lega:

"Que l'ordenança empari els animals de fauna salvatge que habiten al municipi essent protegits

de qualsevol maltractament i sacrifici i s'estableixin sancions a l'incompliment"
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I el tècnic de Medi Ambient diu al seu informe:

"Tot i la recomanació ser encertada, segons les definicions de la present ordenança, resten 

exclosos els animals de fauna salvatge, art 3.4."

Els membres de la Comissió acorden desestimar l'al·legació referent al punt esmentat sobre la 

proposta de recollir un avís en punts de venda de fauna salvatge en captivitat.

• Creació d'una taula de participació per treballar la present ordenança

La senyora Blanca Pérez Uñó al·lega:

"Que, a causa de les modificacions que ha de patir aquesta ordenança, es treballi desde 

l'Ajuntament amb taules de participació i on es pugui treballar còmodament per ampliar aquesta

ordenança i posar-la al nivell de les ciutats més avançades, per tractar els temes sensibles en 

profunditat"

I el tècnic de Medi Ambient diu al seu informe:

"En el present informe no es valora la sol·licitud de la creació d'una taula de participació per

treballar la ordenança."

Els membres de la Comissió acorden desestimar l'al·legació referent al punt esmentat sobre la 

creació d'una taula de participació per treballar la present Ordenança.

Acords

1. Acceptar parcialment les al·legacions presentades per la senyora Blanca Pérez Uñó que 

modificaran l'articulat de l'Ordenança, quedant de la següent manera:

-Article 4.5.b :

"Comissar definitivament l'animal, la totalitat dels animals o part d'ells i procedir a la seva 

tutela".

-Article 18.1 :
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"Es considerarà que un animal està abandonat si no va acompanyat de cap persona i no duu 

cap identificació o ressenya que permeti que la localització del seu propietari. En aquest 

supòsit, seran recollits pels serveis municipals o concertats, d'acord amb la legislació vigent, i 

es traslladaran a centre d'acollida o a d'altres establiments adequats.".

- Article 37.3 :

"Els animals comissats es mantindran en centres d'acollida o d'altres establiments adequats i 

poden ser cedits en adopció, sense perjudici que l'Ajuntament reclami al propietari de l'animal 

les despeses ocasionades per tenir-ne cura mitjantçant els procediments legalment establerts"

-Article 18:

"En el cas de colònies de gats de carrer, l'Ajuntament els controlarà amb l'ajuda de voluntaris, i 

en concret, capturarà els animals, en farà un control veterinari, esterilitzarà els animals i si el 

veterinari ho considera convenient per la salut les persones i de la resta de la colònia de gats

 es tornaran a alliberar a la colònia.

L'Ajuntament vetllarà en tot moment perquè les condicions d'higiene i salubritat de la colònia 

siguin les correctes"

-L'article 32.m) del títol V del règim sancionador:

" Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç, l'exhibició pública 

i la taxidèrmia d'exemplars de les espècies incloses a l'annex amb la categoria D i també de 

parts, d'ous, de cries o de productes obtinguts a partir d'aquests exemplars, del decret legislatiu

2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la llei de protecció dels animals."

2. Tenir en compte l'observació del regidor Jaume Mauri que vol que es posi a l'Ordenança que 

els morrions amb cinta no haurien d'estar permesos.

3. Al títol V del règim sancionador l'article 44 és en realitat l'article 32. S'hauria de corregir 

l'errada.

4. Incorporar el nou text corregit pel Consorci per la Normalització lingüística.»

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

- El  Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i el ROAS estableixen el 

procediment d'aprovació de les ordenances i reglaments municipals que exigeix l'aprovació 

inicial, la submissió a informació pública , la concessió d'audiència pública als interessats i 

l'aprovació definitiva amb publicació íntegra del text. També disposen que les ordenances i 

reglaments s'entendran aprovats definitivament amb caràcter automàtic si no s'hi presenta cap 

reclamació ni al·legació durant la informació pública.

- Article 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local 

estableix que és competència del Ple municipal l'aprovació de les ordenances.

Aquesta modificació de l'ordenança es pot aprovar per majoria simple (art. 47 LBRL).

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Estimar parcialment les al·legacions presentades per la senyora Blanca Pérez Uñó en 

el sentit que es recull a l'informe del tècnic de medi ambient municipal i es va aprovar per la 

Comissió per a l'estudi de la modificació de l'Ordenança municipal reguladora de tinença 

d'animals vigent a Caldes de Montbui.

Segon. Desestimar la resta d'al·legacions presentades per la senyora Blanca Pérez Uñó.

Tercer. Recollir les modificacions del text com a conseqüència de la correcció realitzada pel 

Consorci per a la Normalització Lingüística.

Quart. Aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança municipal de control i tinença 

d'animals, amb el següent text: 
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 "             ORDENANÇA MUNICIPAL DE CONTROL I TINENÇA D’ANIMALS

TÍTOL PRELIMINAR

En els darrers anys s'ha incrementat considerablement el nombre d'animals de companyia. La 

tinença d'animals domèstics comporta beneficis des del punt de vista afectiu i emocional, però 

també comporta unes obligacions i responsabilitats que cal observar, tant pel que fa als 

problemes que pot generar l'animal com pel que fa a la seva protecció.

Un d'aquests problemes és la molèstia i els problemes sanitaris que poden ocasionar la 

presència d'excrements a la via pública.

Amb l'objectiu d'incorporar eines que ens permetin reduir aquestes i altres molèsties, s'han fet 

algunes modificacions en aquesta Ordenança que es recullen en els articles següents. 

Darrerament ha anat canviat la sensibilitat dels ciutadans i ciutadanes envers la tinença 

d’animals de companyia i s’han aprovat un seguit de noves lleis i decrets tendents a regular, 

amb més eficàcia, la tinença responsable. Per això, creiem oportú aprovar una Ordenança 

municipal que, entre altres aspectes, reguli les conductes que han de tenir les persones 

propietàries o posseïdores d'animals, per garantir l'exercici de la lliure iniciativa i de la 

circulació, tinença i control dels animals i, en general, de tots els aspectes relacionats amb la 

millora de la convivència ciutadana i la qualitat de vida de les persones i dels animals, d'acord 

amb el que estableixen la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals, la Llei 10/1993,

de 8 d'octubre, que regula l'accés a l'entorn de les persones amb disminució visual 

acompanyades de gossos pigall, el Decret 328/1998, del 24 de desembre, que regula la 

identificació i el registre general d'animals de companyia, el Decret 6/1999, de 26 de gener, que

estableix les condicions de manteniment dels animals de companyia, la Llei 10/1999, de 30 de 

juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, el Reial decret 

287/2002, de 22 de març, que desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim 

jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos i el Decret 170/2002, d'11 de juny, sobre 

mesures en matèria de gossos potencialment perillosos.

TÍTOL I Disposicions generals

Capítol I Objecte, àmbit, subjectes i responsabilitats

Article 1 Objecte i àmbit d’aplicació

1. Aquesta Ordenança té per objecte regular, dins el terme municipal de Caldes de Montbui, la 

tinença d’animals, en especial, les interrelacions entre les persones i els animals, tant amb 

animals de convivència humana com els utilitzats amb fins esportius o lucratius, respectant en 
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tots els casos els drets dels animals i tenint cura dels aspectes relacionats amb la seguretat i la

salut pública; regular les condicions mínimes exigibles que han de tenir els centres i 

establiments dedicats a l’acollida, manteniment o comercialització d’animals, amb la finalitat de 

preservar els seus drets, i potenciar la participació de les associacions de protecció i defensa 

dels animals i d’altres amb incidència en aquest àmbit, per implementar les actuacions 

municipals en relació amb la tinença cívica d’animals.

2. Aquesta Ordenança és d’aplicació a la tinença d’animals, d’acord amb la legislació vigent i la 

normativa específica d’aplicació.

Article 2 Subjectes i responsabilitats

1. Aquesta Ordenança és de compliment obligatori per a tots aquells propietaris i posseïdors 

d’animals.

2. Constitueixen infracció administrativa d’aquesta Ordenança les accions i omissions que en 

vulnerin els preceptes, tal com apareixen tipificats en el Títol V d’aquesta Ordenança.

3. Són responsables de les infraccions administratives les persones físiques que les cometin a 

títol d’autors i coautors, i es podran estendre a aquelles persones físiques o jurídiques a qui per

llei s’atribueixi el deure de preveure la infracció administrativa comesa per uns altres.

4. De les infraccions relatives a actes subjectes a llicència o autorització administrativa 

preceptiva que es produeixin sense l’obtenció prèvia d’aquestes o amb incompliment de les 

condicions, en són  responsables les persones físiques i jurídiques que siguin titulars de la 

llicència i, si no n’hi hagués, la persona física o jurídica sota la dependència de la qual actués 

l’autor material de la infracció.

5. El posseïdor d’un animal, sense perjudici de la responsabilitat subsidiària del seu propietari, 

és el responsable dels danys, els perjudicis i les molèsties que ocasioni a les persones i als 

objectes, a la via pública i al medi natural en general, d’acord amb el que estableix l’article 1905

del Codi Civil.

6. Sense perjudici de la normativa específica que els és d’aplicació, són responsables del 

compliment d’aquesta Ordenança, en el que els afecti, els titulars de botigues o establiments 

de venda, ja siguin persones físiques o jurídiques.

Capítol II Definicions d’animals

Article 3

1. Es considera animal domèstic el que pertany a espècies que habitualment es crien, es 

reprodueixen i conviuen amb persones i que no pertanyen a la fauna salvatge. Tenen també 
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aquesta consideració els animals que es crien per a la producció de carn, de pell o d’algun altre

producte útil per a l’ésser humà, els animals de càrrega i els que treballen en l’agricultura.

2. Es considera animal de companyia l’animal domèstic que les persones mantenen 

generalment a la llar amb la finalitat d’obtenir-ne companyia. A l’afecte  d’aquesta Ordenança i 

d’acord amb la Llei, gaudeixen sempre d’aquesta consideració els gossos, els gats i les fures.

3. De conformitat amb la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats 

potencialment perillosos, s’entenen com a gossos potencialment perillosos aquells que 

presentin una o més de les circumstàncies següents:

a) Gossos que han tingut episodis d’agressivitat amb persones o altres gossos.

b) Gossos que han estat ensinistrats per a l’atac o la defensa.

c) Gossos que pertanyen a les races i a l’encreuament especificats en la normativa vigent.

4. Resten exclosos d’aquestes denominacions, condicionats a la seva normativa específica, els

animals salvatges de la fauna autòctona i els animals salvatges de la fauna no autòctona.

TÍTOL II De la tinença d’animals de companyia

Capítol I Limitacions a la tinença

Article 4 Requeriments i condicionants de la tinença

1. La tinença d’animals de companyia està condicionada al compliment per part del propietaris 

o posseïdors dels requisits següents:

a) De conformitat amb l’espècie o raça, cal tenir més de 16 anys o ser major d’edat o tenir 

plena capacitat d’obrar o tenir-la complementada en els termes previstos per les normes civils.

b) Cal reunir les condicions sanitàries adequades per al seu allotjament i altres condicions de 

maneig i tracte.

c) Cal evitar el risc sanitari, perill o molèsties als veïns, a altres persones o al mateix animal.

d) S’han de tenir les autoritzacions administratives i requeriments sanitaris, de seguretat o 

altres establerts per les autoritats competents, si s’escauen.

e) Els propietaris de gossos considerats potencialment perillosos han de tenir  la llicència 

administrativa corresponent, que es regeix pel Reial decret 287/2002, de 22 de març, que 

desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals 

potencialment perillosos o la norma que la substitueixi.
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2. La tinença d’animals de companyia està condicionada, amb  l’autorització administrativa 

prèvia i de conformitat amb el que s’estableixi reglamentàriament, a les característiques de 

l’habitatge i de la zona, sempre que pel seu nombre no s’hagi de catalogar com a activitat 

econòmica tipificada.

3. La tinença en domicilis particulars d'altres animals no qualificats de companyia i la d'animals 

salvatges, està condicionada, en tot el terme municipal, a l'autorització expressa d'aquest 

Ajuntament, que determinarà les obligacions del propietari de l'animal no considerat de 

companyia. Es farà referència a les condicions higienicosanitàries i a l'absència de molèsties i 

perillositat per part de l'animal. 

a) Queda prohibida la tinença d'animals d'espècies protegides, d'acord amb la Llei 3/1988, de 

protecció dels animals, amb les particularitats establertes per la normativa vigent.

b) S’ha d’acreditar la procedència legal amb la documentació pertinent dels animals de fauna 

no autòctona, permesos pels tractats internacionals ratificats per l'Estat espanyol, normativa 

europea o autonòmica.

c) No és permesa la tinença d'animals d'agressivitat manifesta o que puguin provocar 

enverinaments per una mossegada o picada.

4. La tinença d’animals que les autoritats corresponents hagin catalogat de potencialment 

perillosos o de perillositat constatada o molestos, està condicionada als requeriments i 

exigències que per a aquests animals s’estableixin específicament.

5. No tenir les autoritzacions pertinents, la inobservança dels requeriments o l’incompliment de 

les obligacions i prescripcions contingudes en el apartats anteriors, pot ser raó suficient per 

emprendre les mesures provisionals de limitació de la tinença següents:

a) Comissar temporalment l’animal fins que els propietaris o encarregats dels animals resolguin

el problema o compleixin els requeriments i condicions que se’ls imposin.

b) Comissar definitivament l’animal, la totalitat dels animals o part d'ells i procedir a la seva 

tutela.

Capítol II Condicions de manteniment i tracte

Article 5 Tracte i manteniment dels animals

Queda prohibit expressament:

1. Maltractar o agredir físicament els animals o sotmetre’ls a qualsevol altra pràctica que els

provoqui sofriments o danys físics o psicològics. Altrament, no es considera una infracció per
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maltractament  quan  s’actua  per  autodefensa  o  defensa  de  qualsevol  persona  que  sigui

atacada per un animal.

2. Subministrar-los substàncies que puguin causar-los alteracions de la salut o del 

comportament.

3. Abandonar-los.

4. Mantenir-los en instal·lacions indegudes des del punt de vista higienicosanitari, de benestar i

de seguretat animal.

5. Practicar-los mutilacions, extirpar-los ungles, cordes vocals o altres parts o òrgans, llevat de 

les intervencions fetes amb assistència veterinària en cas de necessitat terapèutica, per 

garantir-ne la salut o per limitar-ne o anul·lar-ne la capacitat reproductiva. Per motius científics 

o de maneig, es poden fer aquestes intervencions amb l’obtenció prèvia de l’autorització de 

l’autoritat competent.

6. Fer-ne donació com a premi, recompensa, gratificació o regal de compensació per altres 

adquisicions de naturalesa diferent a la transacció onerosa d’animals.

7. Vendre’ls a les persones menors de setze anys i a les persones incapacitades sense 

l’autorització dels qui en tenen la potestat o la custòdia.

8. Exhibir-los de forma ambulant com a reclam.

9. Mantenir-los lligats durant la major part del dia o limitar-los de forma duradora el moviment 

necessari per a ells.

10. Mantenir-los en locals públics o privats en condicions de qualitat ambiental, lluminositat, 

soroll, fums i similars que els puguin afectar tant físicament com psicològicament.

11. Matar-los.

12. Vendre'ls a laboratoris o clíniques, sense control de l'Administració.

13. Caçar-los, capturar-los i pescar-los, en tot el terme municipal, excepte en les activitats 

esportives amb autorització administrativa prèvia. 

14. Realitzar actes públics o privats de baralles d'animals o paròdies en les quals se'ls mati, 

fereixi o hostilitzi, i també els actes públics no regulats legalment, l'objectiu dels quals sigui la 

mort de l'animal.
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Article 6 Condicions d’allotjament i alimentació de l’animal

1. Els propietaris o posseïdors d’un animal han de proporcionar-li l’alimentació, l’aigua, 

l’allotjament i les condicions ambientals d’espai, ventilació, humitat, temperatura, llum i aixopluc

adequats i les cures necessàries, per evitar que pateixi cap sofriment, per satisfer les seves 

necessitats vitals i garantir-li el benestar mitjançant el seu manteniment, incloent-hi l’activitat 

física, en condicions adequades a la seva espècie o raça.

2. S’estableixen les condicions d’allotjament que s’indiquen a continuació sense perjudici de les

que poden determinar les autoritats competents per a casos particulars i d’acord amb les 

especials característiques del lloc d’ubicació, de l’animal i de la seva funcionalitat:

a) Els animals han de disposar d’espai suficient i d’aixopluc contra la intempèrie, especialment 

els que es mantenen en zones exteriors i en caneres. L’aixopluc ha de ser impermeable i d’un 

material que aïlli de forma suficient tant del fred com de la calor i que, a la vegada, no pugui 

produir lesions a l’animal; ha d’estar convenientment airejat i s’ha de mantenir permanentment 

en un bon estat de conservació i de neteja.

b) Els animals d’un pes superior als 25 kg no poden tenir com a habitacle espais inferiors a 6 

m2, sens perjudici del que determinin les autoritats competents per a casos excepcionals i/o per

animals de pes inferior a 25 kg, amb excepció dels que romanguin temporalment a les caneres 

municipals.

c) Els animals exposats en establiments de venda en gàbies i/o espais reduïts han de poder-se

moure a l’interior d’aquests espais o gàbies.

d)  Està expressament prohibit deixar en patis, terrasses, balcons o habitacions amb finestres 

obertes animals que puguin pertorbar  el descans dels veïns o ocasionar-los  molèsties 

evidents amb els seus sons, crits o cants. Els animals de companyia mai no poden tenir com a 

allotjament habitual els celoberts o balcons.

e) En el cas de gossos i gats es requereix  una autorització expressa de l’Ajuntament per tenir 

més de 3 animals. Per a aquesta autorització cal tenir un  nucli zoològic o llicència d’activitats si

és necessari, complir els requisits de condicions d’allotjament d’aquest mateix article, tenir els 

animals correctament xipats i censats i no provocar molèsties als veïns. En cas de causar  

molèsties, si es considera necessari, cal acceptar una mediació amb els veïns. El fet de no 

acceptar la mediació i/o no acabar amb les molèsties suposa la revocació de l'autorització. En 

el cas de les propietats horitzontals es pot atorgar l'autorització si els estatuts de les comunitats

de propietaris no ho prohibeixen expressament.
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f) Es prohibeix mantenir els animals de companyia en un lloc sense ventilació, sense llum o en 

condicions climàtiques extremes. La retirada dels excrements i de les orines s'ha de fer de 

forma regular i s'han de mantenir els allotjaments nets, desinfectats, desratitzats i desinsectats 

convenientment.

g) L’Ajuntament pot  establir un nombre màxim d’animals per habitatge en funció de l’espai 

disponible, les condicions higienicosanitàries per al manteniment d’aquest nombre d’animals i 

la problemàtica que puguin generar als veïns.

h) Els gossos que s’allotgin de forma habitual a l’interior d’un habitatge han de poder sortir a 

l’exterior com a mínim dos cops al dia.

i) Les comunitats de propietaris poden preveure a les normes de la comunitat allò que estimin 

convenient respecte de la tinença d’animals a l’edifici.

3.La tinença d'aus de corral, conills, coloms i altres animals domèstics anàlegs en domicilis 

particulars, tant en terrasses com en patis o coberts, està  condicionada que les circumstàncies

de l'allotjament i l'adequació de les instal·lacions ho permetin, tant en l'aspecte higienicosanitari

com per la inexistència d'incomoditats o perills per als veïns o altres persones. Amb caràcter 

general i sempre que es compleixi l’apartat anterior, es limita la tinença d’aquests tipus 

d’animals a 6 per habitatge, llevat que es disposi d’una autorització expressa de l’Ajuntament

Article 7 Ubicació i mitjans de subjecció temporals

1. El mètode de subjecció habitual són les cadenes corredisses que han d’anar sobre un cable 

horitzontal. Les cadenes fixes només s’han d’utilitzar  quan la impossibilitat d’instal·lar una 

cadena corredissa estigui justificada.

2. El collar i la cadena han de ser proporcionats a la talla i a la força de l’animal. Llevat dels 

casos degudament justificats, la longitud de la cadena no ha de ser  inferior a 3 metres i, en tot 

cas, ha de permetre que l’animal pugui jeure i pugui arribar a l’aixopluc. En cap cas el collar 

que el manté lligat ha de ser la mateixa cadena que el lliga, ni un collar de força o que provoqui

patiment a l’animal. Els gossos potencialment perillosos, en llocs i espais públics, se’ls ha  de 

conduir o controlar amb una cadena o corretja no extensible de menys de 2 metres, i una 

persona només pot conduir un d’aquests gossos. 

3. Les cadenes de tipus fix han de portar un dispositiu que eviti la torsió o l’enrotllament i la 

immobilització de l’animal.
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4. El morrió ha de permetre la respiració i la transpiració de l'animal.

5. El manteniment temporal dels animals en vehicles particulars s’ha d’ajustar  al que estableix 

l’article 16 d’aquesta Ordenança.

6. Excloent el transport d’animals, no és permès el manteniment temporal d’animals en gàbies 

o espais reduïts que no els permetin moure’s o els limitin considerablement el moviment per 

l’interior, incloent-hi els exposats en establiments de venda, llevat que l’autoritat competent 

disposi una altra cosa per a casos concrets.

7. Els gossos de guarda i, de forma general, els animals de companyia que es mantenen lligats

o en un espai reduït no poden restar en aquestes condicions més de sis hores seguides. En 

aquest cas, han de poder fer  exercici físic durant un període mínim de vint minuts. Els animals 

de companyia d’edat subadulta han de tenir un grau superior de llibertat de moviment i no es 

poden mantenir lligats o en un espai reduït més de dues hores seguides.

Capítol III Condicions de seguretat

Article 8 Animals potencialment perillosos i de perillositat constatada

1. Es consideren animals potencialment perillosos i de perillositat constatada els següents:

a) Animals potencialment perillosos: els definits a l’article 3.3. d’aquesta Ordenança.

b) Animals de perillositat constatada: aquells animals que les autoritats competents així ho 

decideixin, ateses en cada cas i de manera individualitzada les circumstàncies concurrents que

així ho recomanin, per haver mossegat, causat lesions a persones, animals o danys a les 

coses, més de dues vegades en el transcurs de la vida de l’animal, llevat que es determinin 

altres criteris.

2. No s’inclouen en les classificacions anteriors i, per tant, no sotmesos als requeriments 

especials, els animals que pertanyin a les forces armades, forces i cossos de seguretat de 

l’Estat, cossos de policia autonòmica i local, així com els de les empreses de seguretat amb 

autorització oficial.

3. Les operacions de compravenda, traspàs, donació o qualsevol altra que suposi canvi de 

titularitat d’animals potencialment perillosos han de complir els requeriments establerts en la 

normativa vigent per a la transmissió d’aquest tipus d’animals.

4. Els propietaris o posseïdors d’animals potencialment perillosos han  de complir acuradament

les prescripcions de seguretat establertes en aquesta  Ordenança, tant en el seu allotjament 

com per circular per espais i vies publiques.
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5. Els propietaris de gossos perillosos i/o de vigilància han de tenir-los de manera que els 

vianants no prenguin cap mal ni que l'animal pugui abandonar el recinte i atacar qui circuli per 

la via pública. A més han  de complir els següents requisits:

a.  Han de col·locar en lloc visible un rètol advertint del perill de l'existència d'un gos 

potencialment perillós al recinte, així com de la presència d’un gos de vigilància.

b.    Les parets i les tanques han de  ser suficientment altes i consistents i han d’estar 

ben fixades per tal de suportar el pes i la pressió de l’animal.

c. Les portes de les instal·lacions han de  ser tan resistents i efectives com la resta 

del  contorn i s’han de dissenyar per evitar que els animals puguin desencaixar o 

obrir ells mateixos els mecanismes de seguretat.

El titular ha de comunicar la sostracció o pèrdua de l’animal al responsable del registre 

municipal d’animals potencialment perillosos en un termini màxim de 48 hores.

6. Els propietaris o posseïdors d’animals de perillositat constatada han  de complir els 

requeriments de seguretat especials que els  imposin.

7. La tinença d’animals considerats potencialment perillosos requereix  l’obtenció prèvia d’una 

llicència administrativa que atorga l’autoritat competent.

8. Els propietaris o posseïdors d’animals potencialment perillosos han d’acreditar la 

formalització d’una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura 

no inferior a cent cinquanta mil dos-cents cinquanta-tres EUR (150.253 EUR).

9. La castració per mesures de seguretat d’animals que presentin comportaments agressius no 

solucionats amb tècniques d’ensinistrament, es pot fer  de forma voluntària a petició del 

propietari o posseïdor, o en el seu cas, instada per les autoritats competents i sempre a través 

d’un veterinari col·legiat.

10. En tot cas, aquest fet s’ha d’inscriure en el cens municipal,  un cop presentada  la 

certificació veterinària corresponent.
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Capítol IV Normes sanitàries

Article 9 Condicions higienicosanitàries

1. Els propietaris o posseïdors estan obligats a proporcionar als animals les cures adequades, 

tan pel que fa a tractaments preventius de malalties com a guariments, així com a aplicar-los 

les mesures sanitàries preventives i controls sanitaris que l’autoritat competent o la legislació 

vigent disposi.

2. L’autoritat competent, per qualsevol de les formes de gestió admeses en la legislació vigent, 

ha de dur  a terme la planificació i execució corresponent dels programes i les campanyes 

d’aplicació de les mesures sanitàries preventives i controls sanitaris de compliment obligatori. 

En aquests casos, i en la mesura que sigui possible, ha de prevaldre  la col·laboració dels 

veterinaris que tinguin  la seva activitat i estiguin donats d’alta al municipi.

3. En cas de malaltia contagiosa que afecti un gran nombre d’animals els propietaris dels 

animals han de complir  les disposicions preventives sanitàries que estableixin les autoritats 

competents.

Article 10 Protecció de la salut de les persones

1. Els animals afectats de malalties que suposin un perill per a la salut de les persones o que 

pateixin afeccions cròniques incurables d’aquesta mena, s’han de   sacrificar  a criteri de les 

autoritats sanitàries. En aquest últim cas, prèviament s’ha de  requerir  l’informe per escrit d’un 

veterinari designat pel propietari i al seu càrrec.

2. Qualsevol veterinari radicat al municipi està obligat a comunicar a les autoritats competents 

tota malaltia inclosa a les considerades de declaració obligatòria, perquè independentment de 

les mesures zoosanitàries individuals es puguin prendre mesures col·lectives, si s’escau.

3. Les persones que amaguin casos de ràbia o altres malalties de declaració obligatòria, o 

deixin en llibertat els animals que les pateixen, es posaran  a disposició de les autoritats 

judicials corresponents.

4. Si cal sacrificar un animal, s’ha de fer sota control i responsabilitat d’un veterinari. 

L’enterrament, incineració o qualsevol altre mètode d’eliminació de l’animal sacrificat o mort, 

s’ha de fer  en establiments autoritzats o d’acord amb les especificacions que estableixin les 

autoritats sanitàries.
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Article 11 Actuació en casos de lesions de persones o animals

1. Els posseïdors o propietaris d’animals que hagin mossegat o causat lesions a persones o a 

altres animals estan obligats a:

a) Facilitar les dades de l’animal agressor i les seves pròpies a la persona agredida o als 

propietaris de l’animal agredit, als seus representants legals i a les autoritats competents.

b) Comunicar-ho, en un termini màxim de 24 hores posteriors als fets, a les autoritats sanitàries

locals i posar-se a la seva disposició.

c) Sotmetre l’animal agressor a observació veterinària durant el període de 15 dies o el que 

estableixi la legislació vigent o les autoritats sanitàries competents.

d) Presentar a les autoritats sanitàries locals la documentació sanitària de l’animal i un certificat

veterinari en un termini no superior a les 48 hores després de la lesió i un altre certificat 

veterinari al final del període d’observació que s’hagi determinat.

e) Comunicar a les autoritats sanitàries locals qualsevol incidència que es produeixi (mort, 

robatori, pèrdua, desaparició, trasllat de l’animal) durant el període d’observació veterinària.

2. Si l’animal té propietari conegut, les despeses de transport i d’estada de l’animal reclòs en 

les dependències o establiments indicats, durant el període d’observació veterinària, són  al 

seu càrrec i han  de ser abonades pel responsable de l’animal en el moment de retirar-lo.

3. Si l’animal agressor no té propietari conegut, els serveis municipals s’han de fer càrrec de 

capturar-lo i que l’observi un veterinari. 

4. Les persones agredides per qualsevol animal s’han de posar immediatament en contacte 

amb les autoritats sanitàries locals i facilitar-los  totes les dades que coneguin sobre l’animal 

per tal de donar compliment al que preveu aquesta Ordenança.

Capítol V Convivència i via pública

Article 12 Molèsties als veïns

1. Els posseïdors d’animals estan obligats a adoptar les mesures necessàries per impedir que 

la tranquil·litat dels seus veïns no sigui alterada pel comportament d’aquests animals i evitar les

molèsties o incomoditats constatades, derivades del seu manteniment i allotjament, en tot 

horari, diürn i nocturn.
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2. Es prohibeix, des de les 22 hores fins a les 8 hores, deixar en patis, terrasses, galeries i 

balcons o altres espais oberts, animals que amb els seus sons, crits o cants destorbin el 

descans dels veïns.

Article 13 Animals molestos

1.Té  la qualificació d’animal molest aquell animal que de forma reiterada  provoqui  molèsties 

als veïns per sorolls, olors, agressivitat, males condicions higièniques o d’altres.

2. En cas que els propietaris o responsables dels animals incompleixin les obligacions 

establertes a la normativa vigent o en aquesta Ordenança, i especialment quan hi hagi risc per 

a la seguretat o la salut de les persones, o generin molèsties als veïns per sorolls, olors, 

agressivitat, males condicions higièniques o altres circumstàncies, l'Administració municipal pot

requerir els propietaris o encarregats dels animals perquè solucionin el problema. En cas que 

no ho facin, l'Administració municipal, seguint les pautes que assenyala la legislació vigent, pot 

comissar l'animal i disposar-ne el trasllat a un establiment adequat a càrrec del propietari i pot  

adoptar qualsevol altra mesura addicional que consideri necessària sense perjudici de 

l’expedient sancionador que s’inclogui a aquest efecte.

3. Els propietaris o posseïdors d'animals han de facilitar l'accés a l’allotjament de l’animal als 

serveis sanitaris municipals per realitzar la inspecció i comprovar el compliment de les 

disposicions d'aquesta Ordenança.

Article 14 Circulació dels animals a la via pública

1. A les vies o espais públics els animals han  d’anar proveïts de corretja o cadena i collar o 

d’un altre mitjà de subjecció escaient d’acord amb l’espècie o raça amb la identificació pròpia 

de l’animal que permeti la localització del titular.

2. L’Ajuntament pot  determinar horaris i espais  on  deixar els animals sense cadena, amb 

l’obligació del propietari o posseïdor de vigilar especialment l’animal  i  d’evitar molèsties a les 

persones i altres animals que comparteixin l’espai. Els gossos perillosos en aquests espais han

d’anar lligats i amb morrió.

3. Tots aquells animals considerats potencialment perillosos o de perillositat constatada han de 

circular amb morrió i se’ls ha de conduir  amb cadena o corretja no extensible de menys de 2 

metres. Una persona només pot conduir un animal i en cap cas no el pot conduir un menor de 

18 anys.  A més, les mesures preventives les pot ordenar  l’autoritat competent, per a tot tipus 

d’animal, quan es donin les circumstàncies de perill manifest i mentre aquestes durin, així com 

en espais on puguin produir-se concentracions d’un nombre elevat d’animals.
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4. Els propietaris dels animals estan  obligats a respectar les indicacions contingudes als rètols 

informatius col·locats al municipi, especialment quan es tracti dels requeriments d’ús de les 

zones públiques destinades a l’esbarjo dels animals.

5. Es prohibeix la presencia d’animals a les àrees i zones de joc infantil i s’ha de mantenir una 

distància suficient entre els animals i aquestes zones per no ocasionar molèsties i evitar-hi les 

miccions i deposicions dels animals.                 

6. Amb l’objecte de prevenir la proliferació i increment de colònies d’animals incontrolats al 

municipi, es prohibeix donar aliments als animals a les vies o espais públics, destinats 

directament a l’ús comú general dels ciutadans, a excepció de les persones autoritzades 

expressament per l’Ajuntament de Caldes de Montbui en el cas de colònies controlades 

específicament. La persona advertida formalment de les conseqüències de la seva acció pot  

ser sancionada, si hi persisteix.

7. És prohibeix que l’animal begui a les fonts públiques, així com també rentar-lo a la via 

pública, fonts i lleres del riu.

Article 15 Deposicions a la via pública

1. Els posseïdors o propietaris d’animals han d’adoptar mesures per no embrutar amb les 

deposicions fecals dels animals les vies o espais públics i evitar-ne les miccions a les façanes 

d’edificis i en el mobiliari urbà.

2. Els posseïdors o propietaris d’animals estan obligats a recollir i retirar els excrements de 

l’animal immediatament i de forma convenient, i netejar , si fos necessari, la part de via, espai 

públic o mobiliari que n’ hagi  resultat afectat.

3. Les deposicions fecals recollides s’han de dipositar de forma higiènicament correcta dintre 

d’embolcalls impermeables i llençar-les als contenidors d’escombraries o en els recipients 

específics per a aquest ús.

4. En cas que es produeixi la infracció d’aquesta norma, els agents de l’autoritat municipal 

poden  requerir al propietari o a la persona que condueixi l’animal que reculli les deposicions, 

sense perjudici de la imposició de la sanció que correspongui.

Article 16 Transport i manteniment temporal en vehicles particulars

1. Els animals han de disposar d’espai suficient si se’ls trasllada d’un lloc a un altre. Els mitjans 

de transport han de ser concebuts per protegir els animals de la intempèrie i de les diferències 

climàtiques fortes.
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2. Està prohibit mantenir els animals en vehicles estacionats sense adoptar les mesures 

necessàries perquè a l’interior del vehicle no s’assoleixin  temperatures que puguin provocar 

alteracions a l’animal i s’hi ha de facilitar en tot moment la ventilació. En cap cas pot ser el lloc 

que els albergui de forma habitual.

3. Durant els mesos d’estiu, els vehicles que alberguin en l’interior algun animal s’han 

d’estacionar en una zona d’ombra, i s’hi ha de facilitar  en tot moment la ventilació.

4. Està prohibit tancar els animals en el maleter dels cotxes i en remolcs estacionats, llevat que

s’adeqüi un sistema apropiat que garanteixi un aireig eficaç i que, alhora, eviti una possible 

intoxicació dels animals deguda al gasos originats pel mateix vehicle.

5. Si l’autoritat competent comprova l’incompliment de les normes anteriors d’aquest article, 

s’han d’adoptar  les mesures escaients per evitar el patiment o la mort dels animals afectats, en

la forma que procedeixi en cada cas.

Article 17 Presència d’animals en establiments i altres indrets

1. Queda totalment prohibida l’entrada amb animals domèstics o de companyia, excepte els 

animals pigall i els animals declarats d’utilitat pública o propietat d’entitats públiques, als 

següents llocs:

a) Piscines d’ús públic.

b) Locals destinats a la fabricació, venda, emmagatzematge, transport o manipulació 

d’aliments.

c) Locals d’espectacles públics, esportius, culturals i recreatius, en horari d’obertura al públic, 

llevat que es tractin de competicions, concursos i/o concentracions d’animals i altres que 

l’autoritat competent així ho determini i autoritzi.

d) Edificis públics on la presència d’animals no estigui específicament autoritzada.

2. La prohibició d’entrada i permanència d’animals, excepte els pigall, en establiments públics, 

com restaurants, bars, cafeteries i similars, és discrecional del titular. Dins d’aquests llocs, està 

totalment prohibida la presència d’animals a les zones on s’elaborin i manipulin aliments, 

inclosos els animals pigall. Fins i tot, encara que es tingui  l’autorització del titular de 

l’establiment, és  necessari que els animals vagin proveïts amb les mesures de seguretat 

escaients i subjectats per una corretja o un altre mitjà que n’asseguri la subjecció i contenció.

3. Els propietaris dels locals referenciats al punt anterior han  de col·locar a l’entrada de 

l’establiment i en lloc visible una placa indicadora de la prohibició.
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4. La presència d’animals en els ascensors, exceptuant els pigall, no ha de coincidir  amb l’ús 

que en puguin fer les persones, llevat que els veïns o la comunitat de propietaris ho acceptin.

Article 18 Abandonament d’animals i animals perduts

1. Es considera  que un animal està abandonat si no va acompanyat de cap persona i no du 

cap identificació o ressenya que permeti la localització del seu propietari. En aquest supòsit 

seran recollits pels serveis municipals o concertat, d'acord amb la legislació vigent, i es 

traslladaran a un centre d'acollida o a d'altres establiment adequats

2. Es considera  que un animal està perdut si no va acompanyat de cap persona, però porta 

identificació o ressenya que permeti la localització del seu propietari. En aquest supòsit, els 

serveis municipals o concertats el recolliran, d’acord amb la legislació vigent, i el  traslladaran  

a un centre d’acollida o a un altre establiment adequat fins que sigui recuperat pel seu 

propietari. Les despeses que això generi són  a càrrec del propietari.

3. En cas de pèrdua d’un animal de companyia, la persona posseïdora ha de comunicar-la  de 

forma que en quedi constància a l’Ajuntament del terme municipal on s’ha produït la pèrdua i a 

l’Ajuntament on està censat l’animal en un termini màxim de 48 hores o 72 hores en casos de 

força major. Qualsevol persona que s’adoni de l’existència d’animals sols, abandonats o 

perduts per les vies o espais públics ha  de comunicar-ho a la Policia Municipal perquè els 

puguin recollir.

4. En el cas de colònies de gats al carrer, l'Ajuntament els controlarà amb l'ajuda de voluntaris, i

en concret, capturarà els animals, en farà un control veterinari, esterilitzarà i si el veterinari ho 

considera convenient per la salut de les persones i de la resta de la colònia de gats. 

L'Ajuntament vetllarà en tot moment perquè les condicions d'higiene i salubritat de la colònia 

siguin les correctes.

Article 19 Recollida d’animals

1.  Els serveis municipals o concertats han de retirar de la via pública els animals abandonats, 

malalts, ferits o morts, sense perjudici de l’abonament de les corresponents taxes i despeses 

pel propietari de l’animal. En aquest sentit, qualsevol ciutadà ha  d’avisar a la Policia Municipal 

perquè pugui retirar  l’animal al més aviat possible.

2. En el cas d’un animal mort al domicili del propietari, aquest pot  sol·licitar-ne la recollida a 

l’Ajuntament, abonant les taxes fixades a aquest efecte.

3. Les despeses que es generin de recollida, cures, manteniment, sacrifici i eliminació, en tots 

els casos, són  a càrrec del propietari de l’animal, d’acord amb les despeses i taxes establertes.
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Article 20 Recuperació d’animals

1. El termini per recuperar un animal sense identificació és de vint dies -llevat que legalment es 

disposi d’un altre termini- abonant prèviament les taxes i despeses que hagi originat el  

manteniment de l’animal.

2. Si l’animal porta identificació, s’ha d’avisar  el propietari que  té un termini de deu dies per 

recuperar-lo i abonar prèviament totes les despeses originades. Aquest pagament no exclou la 

possible imposició d’una sanció econòmica motivada per la inobservança d’aquesta 

Ordenança. Un cop transcorregut aquest termini, si la persona propietària no ha recollit 

l’animal, se l’ha d’avisar una altra vegada i reobrir un nou termini de deu dies, que un cop 

transcorregut, si la persona propietària tampoc no ha recollit l’animal, aquest pot ésser cedit, 

acollit temporalment o adoptat.

3. En cap cas s’ha de lliurar  al propietari un animal que no porti la identificació d’acord amb els 

mètodes legalment establerts. Prèviament al lliurament de l’animal, s’ha de requerir el propietari

per a la identificació de l’animal pel servei veterinari del centre, seguint la normativa vigent.

4. L’Ajuntament ha de promoure  l’adopció d’animals abandonats, directament o mitjançant 

convenis amb entitats protectores d’animals.

5. En cas que s’hagin de sacrificar  animals que no s’hagin  retirat o adoptat, s’ha de fer  sota 

control veterinari, seguint les indicacions contingudes al respecte en la legislació vigent i evitant

provocar patiments innecessaris a l’animal.

Capítol VI Fiscalitat inherent a la tinença d’animals

Article 21 De la fiscalitat inherent a la tinença

L’Ajuntament de Caldes de Montbui, en el marc de les seves competències, d’acord amb la 

classificació establerta a l’article 3 d’aquesta Ordenança, i en funció de les seves 

característiques, usos i funcionalitats regula a les Ordenances Fiscals Municipals les taxes 

inherents a la tinença, per als diversos tipus d’animals, així com les despeses derivades dels 

diferents supòsits establerts en l’articulat d’aquesta Ordenança.

Capítol VII Importació, cria, venda, donacions i altres

Article 22 Venda d’animals a la via pública o mercats 

1. Està prohibida la venda a la via pública o mercats  de qualsevol classe d’animal, així com 

també utilitzar-los  als carrers amb fins comercials, llevat que es tingui   un permís específic 

atorgat per les autoritats competents.
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2. Els animals que es venguin a la via pública o mercats  sense les autoritzacions 

corresponents poden  ser comissats.

Article 23 Venda d’animals en establiments

1. Està  prohibida la venda de qualsevol classe d’animal en establiments que no  tinguin les 

autoritzacions  administratives corresponents o no compleixin les prescripcions establertes a la 

legislació vigent i a les disposicions específiques d’aquesta Ordenança.

2. Segons l’espècie i la raça, està prohibit vendre animals a menors de 16 anys o a menors 

d’edat i a persones incapaces de valer-se per si mateixes, sense l’autorització dels que en 

tenen la pàtria potestat o la tutela, d’acord amb la limitació a la tinença establerta a l’article 4.1 

d’aquesta Ordenança.

3. Els animals s’han de vendre desparasitats i lliures de tota malaltia. L’existència d’un servei 

veterinari depenent de l’establiment que atorga certificats de salut per a la venda dels animals 

no eximeix el venedor de responsabilitat davant malalties d’incubació no detectades en el 

moment de la venda.

4. La venda d’animals potencialment perillosos únicament es pot fer  si l’adquirent acredita 

l’acompliment dels requeriments legalment exigibles per a la tinença d’aquests tipus d’animals.

Article 24 Altres vendes, donacions i transferències

De conformitat amb la legislació vigent, està  prohibit:

1.a Vendre animals a laboratoris o centres d’experimentació, sense el control de  l’administració

competent.                                                               

1.b Vendre els particulars les cries dels seus animals, amb caràcter periòdic no justificable  o 

fer-ne  donacions a altres persones físiques o jurídiques privades, que no siguin centres 

d’adopció legalment establerts. En aquest cas, se’ls considerarà criadors i hauran de complir 

les especificacions legalment establertes. En qualsevol cas, el donant i el nou propietari han  

de complir les disposicions específiques establertes en aquesta Ordenança per a la donació 

d’animals de companyia.

 2. Igualment, els particulars que transfereixin la propietat del seu animal, amb caràcter onerós 

o gratuït, són  responsables, juntament amb l’adquirent, del compliment de les disposicions 

específiques d’aquesta Ordenança per a la transferència de la propietat d’animals de 

companyia i especialment en relació amb la transferència d’un animal considerat potencialment

perillós o de perillositat constatada.
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Article 25 De l’acreditació de l’origen i destinació dels animals

1. S’ha d’acreditar  l’origen i destinació d’un animal mitjançant la documentació que disposi la 

legislació autonòmica o estatal vigent.

2. En qualsevol cas, s’han  de complir les disposicions específiques establertes en l’article 26 

d’aquesta Ordenança per a l’acreditació de l’origen i destinació d’animals de companyia.

TÍTOL III Disposicions específiques per a animals de companyia

Article 26 Acreditació de l’origen i de la destinació dels animals de companyia

1. Per a cada animal de companyia, s’ha  de demostrar , si s’escau, les dades següents:

a) L’origen de l’animal s’ha d’acreditar mitjançant la factura de compra o certificació veterinària 

de naixement, si es tracta d’un centre de cria, o document de cessió, si es tracta d’una donació 

d’un particular.

b) La destinació de l’animal s’ha d’acreditar  amb la factura de venda corresponent.

c) La baixa per mort o per un altre motiu d’un animal s’ha d’acreditar amb la certificació 

veterinària corresponent.

2. Les persones físiques, propietàries  o posseïdores d’un animal de companyia, han 

d’acreditar  l’origen d’un animal mitjançant:

a) Factura de compra o certificat veterinari de naixement de cries d’animals propis.

b) Document de cessió o document d’adopció i document acreditatiu de la identificació que 

s’esmenta en l’article 27 d’aquesta Ordenança.

c) La baixa per mort o per un altre motiu, o la transferència de l’animal s’ha d’acreditar  d’acord 

amb el que estableix  l’article 28.2 d’aquesta Ordenança.

Article 27 Identificació d’animals de companyia

1. Obligació d’identificar.

a) Les persones propietàries o posseïdores  d’animals de companyia han de proveir els seus 

animals amb algun dels sistemes d’identificació establert legalment, dins els tres mesos 

següents a la data de naixement de l’animal.

b) La identificació dels animals de companyia  és un requisit previ obligatori que s’ha de fer 

abans de realitzar qualsevol transacció amb  l’animal, incloses les donacions i altres 

transferències entre particulars.
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c) Aquesta marca que identifica l’animal ha  de figurar en qualsevol documentació que hi faci 

referència.

2. Sistemes d’identificació.

La identificació dels animals de companyia s’ha de realitzar mitjançant la implantació d’un 

transponedor  que contingui un dispositiu electrònic (microxip) amb un codi que permeti, en tot 

cas, identificar l’animal i garantir-ne la no duplicitat o  per aquells sistemes que prevegi  la 

normativa vigent.

 La identificació dels animals s’ha d’inscriure al Registre d’Animals de Companyia de la 

Generalitat de Catalunya, mitjançant l'aplicació informàtica ANICOM o la que la substitueixi.

3. Acreditació de la identificació.

a) El marcatge dels gats i gossos l’ha de fer personal qualificat que pertanyi a una entitat 

reconeguda per l’organisme autonòmic competent, per a la gestió dels sistemes d’identificació i

d’acord amb les especificacions i requeriments que estableix la legislació autonòmica.

b) La persona o entitat responsable del marcatge de l’animal ha de lliurar al posseïdor o 

propietari de l’animal un document acreditatiu d’aquest fet en què  han de constar, almenys, les

dades següents: el sistema d’identificació utilitzat i el lloc on s’ha aplicat, el codi d’identificació, 

les dades de la persona o l’entitat que realitza aquest marcatge, l’espècie, la raça, el sexe i la 

data de naixement de l’animal.

c) En qualsevol transacció d’un animal de companyia estricte, s’ha  de lliurar al nou posseïdor 

de l’animal el document acreditatiu de la seva identificació que estableix l’apartat anterior.

d) En cas d’il·legibilitat d’una marca, s’ha de fer  un remarcatge de l’animal. En aquest cas, la 

persona o entitat que faci  el remarcatge ha de fer  constar en el document acreditatiu que 

estableix l’apartat b d’aquest article les dades de la marca anterior.

e) Són  vàlides les identificacions que provinguin de fora de la comunitat autònoma, sempre 

que s’ajustin als sistemes que estableixen els apartats 2 i 3 d’aquest article, d’acord amb la 

normativa aplicable en el lloc de procedència de l’animal, i s’acrediti la identificació mitjançant 

un document en què constin, almenys, les dades que preveu l’apartat 3.b d’aquest article. En 

cas contrari, els animals s’han  d’identificar d’acord amb el que estableix aquesta Ordenança.

Article 28 Cens d’animals de companyia

1. Obligatorietat d’inscripció.

a) Les persones posseïdores  de gats i gossos estan obligades a inscriure els seus animals al 

Registre General d’Animals de Companyia mitjançant l'ampliació informàtica ANICOM o la que 
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la substitueixi que actua  per als animals inscrits a Caldes de Montbui de  cens municipal. 

Aquesta inscripció pot realitzar-se a través de l'Ajuntament o a través de veterinaris i 

protectores d'animals autoritzats per la Generalitat de Catalunya, en el termini màxim de trenta 

dies comptats a partir de la data de naixement, d’adquisició o de canvi de residència de 

l’animal, facilitant les dades i documents següents:

• Dades de la persona propietària o posseïdora  de l’animal: nom i cognoms, document 

nacional d’identitat, domicili i, si és possible, telèfon. En el cas dels gossos cal  

presentar també les dades genètiques de l’animal.

• Dades de l’animal: espècie i raça, sexe, data de naixement, sistema utilitzat 

d’identificació, codi d’identificació i domicili habitual de l’animal.

b) Document acreditatiu de la identificació d’acord amb el que estableix  l’article 28.3 d’aquesta 

Ordenança.

c) En cas de gossos classificats com a potencialment perillosos, s’ha  de presentar la pòlissa 

de l’assegurança de responsabilitat civil, així com la resta de documentació que sigui 

imprescindible per a la inscripció en el cens d’aquest tipus d’animals.

2. Modificacions i baixes:

a) Els propietaris o posseïdors de gossos i gats estan obligats a notificar a l’Ajuntament, en el 

termini d’un mes, la cessió o el canvi de residència de l’animal, el canvi en el sistema de codi 

d’identificació, així com qualsevol altra modificació de les dades que figurin en el cens 

corresponent.

b) En el cas de transferència de propietat cal  indicar les dades del nou propietari i la nova 

adreça.

c) Les baixes per mort o desaparició de l’animal s’han de comunicar  a l’Ajuntament en el 

termini d’un mes a partir del fet, portant la cartilla sanitària de l’animal o document acreditatiu 

de la identificació o el certificat del veterinari en cas de mort o document acreditatiu de 

l’eliminació de l’animal en establiments autoritzats.

3. Placa identificativa:

El registre censal de l’animal s’ha de completar,  en el cas dels gossos, mitjançant una placa 

identificativa que ha  de dur l’animal a la corretja o al collar. Aquesta placa l’ha de subministrar  

l’Ajuntament i s’identificarà amb el número de microxip i altres dades que decideixi 

l'Ajuntament. Aquesta placa no eximeix  de tenir l’animal correctament identificat mitjançant els 

sistemes legals establerts. Un cop l’animal es doni de  baixa del cens, cal  retornar la placa a 

l’Ajuntament.
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4.Taxes censals:

L’Ajuntament pot  percebre per la prestació d’aquest servei les taxes que s’assenyalin a 

l’ordenança fiscal corresponent.

5. Registre municipal d’animals molestos, perillosos i de perillositat constatada.

En el Cens d’Animals de Companyia -gats i gossos- s’han de reflectir  les incidències de  cada 

animal censat i el propietari o posseïdor que comportin sancions per molèsties i altres 

requeriments que s’imposin, amb la finalitat de dur un control acurat dels animals catalogats 

com a molestos, potencialment perillosos o de perillositat constatada, així com dels 

incompliments del propietari o posseïdor dels preceptes establerts en aquesta  Ordenança per, 

si s’escau, promoure’n la inhabilitació per a la tinença d’animals.

Article 29 Del control sanitari dels animals de companyia

1. Els propietaris o posseïdors han  de sotmetre els seus animals de companyia a un control 

veterinari, que inclou  proves diagnòstiques, anàlisis, vacunacions, tractaments preventius o 

d’altres, quan així  ho estableixin les autoritats competents o la legislació vigent i d’acord amb 

la periodicitat que es determini.

2. Els veterinaris responsables de l’execució del control sanitari que s’estableixi han  de reflectir

a la corresponent targeta o cartilla sanitària de l’animal els resultats de les proves 

diagnòstiques, tractaments, etc., duts a terme.

Títol IV Associacions protectores i clubs de races

Article 30 De les entitats col·laboradores amb l’Administració local

1. D’acord amb aquesta Ordenança són associacions de protecció i defensa dels animals les 

associacions sense finalitat de lucre legalment constituïdes que tenen per objectiu únic la 

defensa i protecció dels animals.

2. L’Ajuntament de Caldes de Montbui pot establir ajuts o convenis amb les entitats protectores 

d’animals i amb els clubs de races, el Col·legi de Veterinaris de Barcelona i els centres 

veterinaris de la població, per fer  activitats i campanyes relatives a la protecció i la defensa 

dels animals per al compliment del que estableix  aquesta Ordenança.

Article 31 Nuclis zoològics

1. Els nuclis zoològics són les agrupacions zoològiques per a l'exhibició d'animals, les 

instal·lacions per al manteniment d'animals, els establiments de venda i cria d'animals, els 

centres de recollida d'animals, el domicili dels particulars on es fan vendes o altres 

transaccions amb animals i els de característiques similars que es determinin per via 
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reglamentària. En queden excloses les instal·lacions que allotgin animals que es crien per a la 

producció de carn, de pell o d'algun altre producte útil per a l'ésser humà i els animals de 

càrrega i els que treballen a l'agricultura.

2. Els establiments dedicats a la venda d'animals, els centres de cria i les residències han de 

comptar amb un veterinari assessor i portar un registre detallat d'entrades i sortides d'animals a

disposició dels serveis municipals. També han  d'estar inscrits en el Registre Oficial de Nuclis 

Zoològics de Catalunya. Els criadors aficionats d'ocells queden exempts del compliment 

d'aquests requisits.

3. El venedor d'un animal ha  de lliurar al comprador el document que n'acrediti la raça, l'edat, 

la procedència, l'estat sanitari i altres característiques d'interès.

4. Només s’autoritza la cria de gossos, considerats potencialment perillosos, als centres de cria

autoritzats i inscrits en el Registre Oficial de Nuclis Zoològics de Catalunya. Els animals que es 

vulguin utilitzar per a la reproducció han de superar els tests de comportament que garanteixen

l’absència de comportaments agressius anòmals.

5. Les activitats relacionades amb l’ensinistrament de gossos només es poden realitzar  en els 

centres o les instal·lacions legalment autoritzats i per professionals que tinguin la formació i els 

coneixements necessaris avalats per la titulació reconeguda oficialment. L’ensinistrament 

d’atac i de defensa només es pot autoritzar en les activitats de vigilància i de guarda 

d’empreses i dels diferents cossos de seguretat.

Títol V Del règim sancionador

Article 32 Infraccions de la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals

Les infraccions de les disposicions de la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals, 

es classifiquen en lleus, greus o molt greus.

 Són infraccions lleus:

a) Tenir en possessió un gos o un gat no inscrits en el registre censal o tenir altres animals 

que s'han de registrar obligatòriament.

b) No portar un arxiu amb les fitxes clíniques dels animals que s'han de vacunar o tractar 

obligatòriament, d'acord amb el que estableix aquesta llei.

c) Vendre animals de companyia a persones menors de setze anys i a persones 

incapacitades sense l'autorització dels qui en tenen la potestat o la custòdia.

d) Fer donació d'un animal com a premi o recompensa.
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e) Transportar animals que incompleixin els requisits que estableix  l'article 8.

f) No dur identificats els gats, els gossos i els altres animals que s'hagin d'identificar d'acord

amb el reglament, o incomplir els requisits establerts per aquesta llei i la normativa que la 

desenvolupa amb relació a aquesta identificació.

g) No posseir, el personal dels nuclis zoològics que manipuli animals, el certificat 

corresponent al curs de cuidador o cuidadora d'animals, reconegut oficialment.

h) Filmar escenes fictícies de crueltat, maltractament o sofriment d'animals, sense 

l'autorització administrativa prèvia.

i) Usar coles o substàncies enganxoses com a mètode de control de poblacions d'animals 

vertebrats.

j) No tenir en lloc visible l'acreditació de la inscripció en el Registre de Nuclis Zoològics.

k) No tenir actualitzat el llibre de registre oficial o diligenciat per l'administració competent 

establert per als nuclis zoològics.

l) Exhibir animals als aparadors dels establiments de venda d'animals.

m) Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç, l'exhibició 

pública i la taxidèrmia d'exemplars de les espècies incloses a l'annex amb la categoria D i 

també de parts, d'ous, de cries o de productes obtinguts a partir d'aquests exemplars, del 

Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de protecció 

dels animals.

n) Practicar la caça i la captura d'ocells vius de longitud inferior a 20 cm fora dels supòsits 

de l'article 9.2.

o) Fer exhibició ambulant d'animals com a reclam.

p) Mantenir els animals en instal·lacions inadequades des del punt de vista de llur 

benestar, si no els comporta un risc greu per a la salut. Es consideren  instal·lacions 

inadequades les que infringeixen allò establert als articles 6 i 7 d’aquesta Ordenança.

q) No evitar la fugida d'animals.

r) Maltractar animals, si no els produeix resultats lesius.

s) Subministrar a un animal substàncies que li causin alteracions lleus de la salut o del 

comportament, llevat dels casos emparats per la normativa vigent.

t) No donar als animals l'atenció veterinària necessària per garantir-ne la salut, si això no 

els causa perjudicis greus.

113



u) Vendre o fer donació d'animals per mitjà de revistes de reclam o publicacions 

assimilables sense la inclusió del número de registre del nucli zoològic.

v) Qualsevol altra infracció de les disposicions d'aquesta llei o de la normativa que la 

desenvolupi que no hagi estat tipificada de greu o molt greu.

2. Infraccions de caràcter greu:

a) Mantenir els animals sense l’alimentació necessària o en instal·lacions inadequades 

des del punt de vista higienicosanitari, de benestar i de seguretat si els comporta risc greu 

per a la salut.

b) No vacunar els animals domèstics de companyia o no aplicar-los els tractaments 

obligatoris.

c) Anul·lar el sistema d’identificació sense prescripció ni control veterinaris.

d) Fer tir al colom.

e) Maltractar o agredir físicament els animals si els comporten conseqüències greus per a 

la salut.

f) Fer matances públiques d’animals.

g) No donar als animals l’atenció veterinària necessària per a garantir-ne la salut.

h) Abandonar animals, si s’ha fet en unes circumstàncies que no comporten cap risc per a 

l’animal.

i) No tenir el llibre de registre oficial o diligenciat per l'administració competent establert per

als nuclis zoològics.

j) Incomplir, en els nuclis zoològics, qualsevol de les condicions i els requisits establerts en

el títol IV, de la Llei 22/2003, de 4 de juliol.

k) No lliurar la documentació exigida en tota transacció d'animals.

l) Oposar resistència a la funció inspectora o posar entrebancs a la inspecció 

d'instal·lacions que allotgin animals.

m) Reincidir en la comissió d’infraccions lleus durant l’últim any.

3. Són infraccions molt greus:

a) Maltractar o agredir físicament els animals, si els comporta conseqüències molt greus 

per a la salut.
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b) Abandonar animals, si s’ha fet en unes circumstàncies que els puguin comportar danys 

greus.

c) Organitzar baralles de gossos, de galls o d’altres animals, i també participar en aquest 

tipus d’actes.

d) Mantenir els animals sense l'alimentació necessària o en instal·lacions inadequades 

des del punt de vista higienicosanitari i de benestar, si els perjudicis als animals són molt 

greus.

e) Reincidir en la comissió d’infraccions greus durant l’últim any.

Article 33 Infraccions de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre gossos potencialment 

perillosos

Les infraccions de les disposicions de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre gossos 

potencialment perillosos, es classifiquen en lleus, greus o molt greus.

 Són infraccions lleus:

a) No inscriure el gos al registre específic del municipi corresponent.

b) No senyalitzar les instal·lacions que alberguin gossos potencialment perillosos.

2. Són infraccions greus:

a) No complir les mesures de seguretat establertes per a les instal·lacions que 

alberguin gossos potencialment perillosos.

b) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil.

c) Fer  activitats d’ensinistrament sense acreditació professional oficial.

d) No dur a terme els tests de comportament dels gossos progenitors en els centres de

cria.

e) Portar els gossos deslligats i sense morrió a les vies públiques, a les parts comunes 

dels immobles col·lectius i als llocs i als espais públics en general.

f) Adquirir un gos potencialment perillós per a persones menors d’edat o privades 

judicialment o governativament de tenir-ne.

3. Són infraccions molt greus:

a) Fer activitats d’ensinistrament d’atac no autoritzades.
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b) Participar en la realització de combats de gossos, en els termes que s’estableixen 

legalment.

Article 34 Infraccions de l’Ordenança

1. Les infraccions de les disposicions d’aquesta Ordenança es classifiquen en lleus, greus o 

molt greus, d’acord amb allò establert a l’article 140 de la Llei 7/1985, de Bases de Règim 

Local, en la seva redacció donada per la Llei 57/2003, de 27 de novembre, de mesures per a la

modernització del govern local.

2. Són infraccions lleus:

a) No evitar les miccions dels animals a façanes i/o mobiliari urbà o en cas que aquestes 

es produeixin no netejar-les correctament.

b) No dipositar les deposicions fecals recollides de forma higiènicament correcta dintre 

d’embolcalls impermeables i/o no dipositar-les en els contenidors d’escombraries o en els 

recipients específics per a aquest ús.

c) Deixar els animals en les àrees i zones de joc infantil i/o no mantenir una distancia 

suficient per tal de no ocasionar molèsties i evitar les miccions i deposicions dels animals 

en aquests espais.

d) Accedir amb animals a edificis públics on la seva presència no estigui específicament 

autoritzada, llevat que es tracti de competicions, concursos i/o concentracions d’animals i 

altres que l’autoritat competent així ho determini i autoritzi.

e) Deixar en patis, terrasses, balcons o habitacions amb finestres obertes animals que 

amb els seus sons, crits o cants puguin perjudicar el descans dels veïns o els ocasionin 

molèsties evidents.

f) Qualsevol altra acció o omissió contrària a aquesta Ordenança no prevista 

expressament en els apartats anteriors i que no pugui ser considerada greu o molt greu 

d’acord amb els apartats següents.

g) No retornar la xapa identificativa un cop l’animal es doni de baixa.

3. Són infraccions greus les que suposin:

a) Qualsevol pertorbació de la convivència mitjançant la utilització d’animals que afecti de 

manera immediata i directa la tranquil·litat o l’exercici de drets legítims d’altres persones, 
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el normal desenvolupament d’activitats de tota classe conformes amb la normativa 

aplicable o a la salubritat o ornaments públics.

b) Dificultar l’ús d’un servei públic per altres persones amb dret a utilitzar-lo,  mitjançant la 

utilització d’animals.

c) Dificultar el funcionament normal d’un servei públic, mitjançant la utilització d’animals.

d) Qualsevol deteriorament d’equipaments, infraestructures, instal·lacions o elements d’un 

servei públic, mitjançant la utilització d’animals.

e) Dificultar l’ús d’un espai públic per altres persones amb dret a utilitzar-lo,  mitjançant la 

utilització d’animals.

f) Qualsevol acte de deteriorament d’espais públics o de qualsevol de les seves 

instal·lacions i elements, siguin mobles o immobles, mitjançant la utilització d’animals, no 

derivat d’alteracions de la seguretat ciutadana.

g) No facilitar les dades genètiques dels gossos.

h) No retirar els excrements de l’animal immediatament i de forma convenient, netejant, si 

fos necessari, la part de via, espai públic o mobiliari que hagués resultat afectat.

i) Reincidir en la comissió d'infraccions lleus durant l'últim any.

4. Són infraccions molt greus les que suposin:

a) Una pertorbació rellevant de la convivència, mitjançant la utilització d’animals que afecti 

de manera greu, immediata i directa la tranquil·litat o l’exercici de drets legítims d’altres 

persones, el normal desenvolupament d’activitats de tota classe conformes a la normativa 

aplicable o a la salubritat o ornaments públics.

b) L’impediment de l’ús d’un servei públic per altres persones amb dret a utilitzar-lo,  

mitjançant la utilització d’animals.

c) L’impediment o  l’obstrucció greu i rellevant al normal funcionament d’un servei públic, 

mitjançant la utilització d’animals.

d) Els actes de deteriorament greu i rellevant d’equipaments, infraestructures, 

instal·lacions o elements d’un servei públic, mitjançant la utilització d’animals.

e) L’impediment de l’ús d’un espai públic per altres persones amb dret a utilitzar-lo,  

mitjançant la utilització d’animals.
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f) Els actes de deteriorament greu i rellevant d’espais públics o de qualsevol de les seves 

instal·lacions i elements, siguin mobles o immobles, mitjançant la utilització d’animals, no 

derivats d’alteracions de la seguretat ciutadana.

g) Reincidir en la comissió d'infraccions greus durant l'últim any.

Article 35 De les sancions

1. Les infraccions de la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals es sancionen:

a. Les infraccions lleus són  sancionades amb multes de 100 fins a 400 €.

b. Les infraccions greus són  sancionades amb multes de 401 fins a 2.000 €.

c. Les infraccions molt greus són  sancionades amb multes de 2.001 fins a 20.000 €.

2. Les infraccions de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre gossos potencialment perillosos es 

sancionen:

a. Les infraccions lleus són  sancionades amb multes de 60,10 fins a 150,25 €.

b. Les infraccions greus són  sancionades amb multes de 150,25 fins a 1.502,53 €.

c. Les infraccions molt greus són  sancionades amb multes de 1.502,53 fins a 30.050,61 

€.

3. Les infraccions de l’Ordenança, d’acord amb l’article 237 del Decret Legislatiu 2/2003, de la 

Llei municipal i de règim local de Catalunya, es sancionen:

a. Les infraccions lleus són  sancionades amb multes de fins a 150 €.

b. Les infraccions greus són  sancionades amb multes de 151 fins a 300 €.

c. Les infraccions molt greus són  sancionades amb multes de 301 fins a 400 €.

Article 36 De l’Administració competent per sancionar

1. La competència per imposar sancions per les infraccions de la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de

protecció dels animals correspon, sense perjudici de les modificacions legislatives que 

s’aprovin al respecte:

a) Als alcaldes, les qualificades de lleus.

b) Als delegats territorials del Departament de Medi Ambient, les qualificades de greus.

c) Al conseller o consellera de Medi Ambient, les qualificades de molt greus.
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2. La competència per imposar sancions per les infraccions de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, 

sobre gossos potencialment perillosos correspon, sense perjudici de les modificacions 

legislatives que s’aprovin al respecte:

a) Als alcaldes i  als delegats territorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, les 

qualificades de lleus.

b) Al Ple de l’Ajuntament i al director general de Medi Natural, les qualificades de greus.

c) Al conseller o consellera d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, les qualificades de molt greus.

3. La competència per imposar sancions per les infraccions de l’Ordenança correspon en tots 

els casos a Alcaldia.

 Els expedients sancionats que constatin  la comissió d’una infracció per la qual no sigui

competent l’Ajuntament per imposar sancions, s’han de transmetre  a l’autoritat 

competent perquè les imposi.

Article 37 Altres mesures provisionals i sancionades

1. L’Ajuntament pot  comissar o instar altres administracions per comissar temporalment un 

animal fins que els propietaris o encarregats  solucionin el problema o compleixin els 

requeriments i condicions que se’ls imposin.

2. La resolució sancionada ha d’ordenar  el comès de l’animal  objecte de la infracció quan 

sigui necessari garantir la integritat física de l’animal.

3. Els animals comissats s’han de mantenir  en centres d'acollida o d'altres establiments 

adequats i poden ser cedits en adopció, sense perjudici que l'Ajuntament reclami al propietari 

de l'animal les despeses ocasionades per tenir-ne cura mitjançant els procediments legalment 

establerts. 

4. Les infraccions molt greus o la reiteració d’infraccions greus poden  comportar el tancament 

temporal de les instal·lacions, locals o establiments respectius, així com la inhabilitació per a la 

tinença d’animals per un període de 2 mesos a 5 anys.

Article 38 De la graduació de les sancions

Per a la graduació de les sancions s’han e tenir  en compte les  circumstàncies següents:

1. La transcendència social o sanitària i el perjudici causat per la infracció comesa.

2. L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la infracció.

3. La reiteració en la comissió d’infraccions.
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4. Qualsevol altra circumstància que pugui incidir en el grau de responsabilitat de la infracció 

comesa en un sentit atenuant o agreujant.

5. En el supòsit que uns mateixos fets siguin constitutius de dues o més infraccions 

administratives, tipificades en diferents normes, s’ha d’imposar  la sanció de més  quantia,  i 

per instruir i resoldre l’expedient, és competent l’òrgan en el qual resideixi la potestat 

sancionada.

6. Les sancions imposades per infracció de l’Ordenança tenen una bonificació del 50 % si 

s’abonen  abans que transcorrin 15 dies des de la incoació de l’expedient sancionador.

Article 39 Procediment sancionador

1. El procediment sancionador aplicable és el que regula el  Decret 278/1993, de 9 de 

novembre, sobre el procediment sancionador aplicable als àmbits de competència de la 

Generalitat, així com la Llei 39/2015, d’1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques o normes que les substitueixin.

Disposició transitòria

L'Ajuntament pot  subvencionar en el procés d'implantació dels perfils genètics individualitzats 

dels gossos el cost de la presa de mostres i l'analítica.

Disposició derogatòria

 L’aprovació d’aquesta Ordenança  deroga tota la normativa municipal que hi pugui ser 

contradictòria.

Disposició final

Tot allò que no regula  aquesta Ordenança, ho regula el que  disposa  la legislació autonòmica

específica i/o la normativa sectorial d’aplicació.»

Cinquè. Publicar l'ordenança aprovada de la forma següent:

a) Al BOPB i al tauler d'edictes de l'Ajuntament: El text de l'acord plenari adoptat i el text íntegre

de la modificació.

b) Al DOGC: la referència al BOPB on s'hagi publicat l'acord plenari adoptat i el text íntegre de 

la modificació.

Sisè. Donar trasllat, de l'acord definitiu de l'ordenança i la còpia íntegra i fefaent d'aquesta, a 

l'Administració de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya en el termini màxim de quinze dies, i 

l'Ordenança entrarà en vigor quan s'hagi publicat íntegrament el seu text al Butlletí Oficial de la 
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Província i hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils  previst a l'article 65.2 de la Llei 

7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local."

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

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

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

de la província de Barcelona.

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

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

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

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

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

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

sis mesos.

20. DECLARAR QUE LES OBRES SOL·LICITADES PER L'ESCOLA PIA DE CALDES ES 

CONSIDEREN OBRES D'ESPECIAL INTERÈS PER CONCURRÈNCIA DE 

CIRCUMSTÀNCIES SOCIALS I CULTURALS, EXPEDIENT 3691/2017.

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 vots favorables dels 

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

CALDES (1)],             

         ACORDA:   

Identificació de l’expedient

Expedient 3691/2017 relatiu a una sol·licitud de bonificació de l'impost sobre construccions, 

instal·lacions i obres de l'Escola Pia de Caldes de Montbui.
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Antecedents

1. El senyor Gregori Martínez Ruiz, en nom de l'Escola Pia de Caldes, va presentar, en data 5 

de juliol de 2017 amb ID Registre ME/007527-2017, un escrit en aquest Ajuntament en el qual 

exposa que en data 14 de juny de 2017 es va presentar una sol·licitud de permís per a realitzar 

una reparació parcial del revestiment de la façana de l'Escola Pia de Caldes  i sol·licita que 

s'apliqui el benefici fiscal que estableix l'art, 6.1 de l'Ordenança de l'Impost sobre 

Construccions, Instal·lacions i Obres i es declarin obres d'especial interès o utilitat municipal 

per concórrer circumstàncies socials, culturals o històriques.

2. El senyor Jacint París, en nom de l'Escola Pia de Caldes, en data 14 de juny de 2017, va 

sol·licitar una llicència urbanística per a realitzar una reparació parcial del revestiment de la 

façana de l'Escola Pia de Caldes.

El senyor Gregori Martínez Ruiz en data 5 de juliol de 2017 sol·licita que s'apliqui el benefici 

fiscal que estableix l'art, 6.1 de l'Ordenança de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 

Obres per les obres sol·licitades i es declarin obres d'especial interès o utilitat municipal per 

concórrer circumstàncies socials, culturals o històriques.

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

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

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

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

quota de l'impost.

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

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

membres.”

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

Fonaments de dret

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

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

Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Declarar que les obres sol·licitades per l'Escola Pia de Caldes, amb expedient número 

3691/2017 es consideren obres d'especial interès per concurrència de circumstàncies socials i 

culturals.

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

d'expedient 3691/2017, a l'empara de l'article 6è de la vigent Ordenança fiscal reguladora de 

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

Tercer. Comunicar els presents acords a l'àrea de Serveis Econòmics i a l'Escola Pia de 

Caldes.

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

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

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

de la província de Barcelona.

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

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

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

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

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

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

sis mesos.
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21. DECLARAR QUE LES OBRES SOL·LICITADES PER L'ASSOCIACIÓ ATENEU CENTRE 

DEMOCRÀTIC I PROGRESSISTA, ES CONSIDEREN OBRES D'ESPECIAL INTERÈS PER 

CONCURRÈNCIA DE CIRCUMSTÀNCIES SOCIALS I CULTURALS, EXPEDIENT 1611/2017.

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 vots favorables dels 

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

CALDES (1)],   

             ACORDA:   

Identificació de l’expedient

Expedient 1611/2017 relatiu a una sol·licitud de bonificació de l'impost sobre construccions, 

instal·lacions i obres del Centre Democràtic i Progressista, al carrer Corredossos de Baix, 7.

Antecedents

1. El senyor Jaume Josep Pieres Garcés, en nom de l'Associació Ateneu Centre Democràtic i 

Progressista, va presentar, en data 29 de juny de 2017 i amb ID Registre ME/008182-2017, un 

escrit en aquest Ajuntament en el qual exposa que el Centre Democràtic és propietari d'una 

finca situada al carrer Corredossos de Baix, 9-11, que l'Ajuntament ha acordat donar llicència, 

número d'expedient 1611/2017 i que l'article 6 de l'Ordenança reguladora de l'Impost sobre 

construccions i obres, indica que en el cas que el Ple de la corporació determini que les obres 

es consideren d'especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, 

culturals, històriques, artístiques o de foment de l'ocupació, s'aplicarà una bonificació sobre la 

quota de l'impost del 75%. Manifesta que les obres tenen per objecte la millora dels edificis 

dedicats a fomentar la cultura i la participació ciutadana de Caldes de Montbui, per 

antecedents, es consideren d'especial interès per concurrència de circumstàncies de caire 

social i cultural. També esmenta que el Centre és una entitat declarada d'utilitat pública per 

resolució del Dept. de Justícia de la Generalitat de Catalunya JUS/1140/2013, de 22 de maig i 

que també s'acull a la Llei de mecenatge 49/2002, i demana que es declarin les obres 

d'especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals o 
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històriques i s'apliqui el benefici fiscal que estableix l'art, 6.1 de l'Ordenança de l'Impost sobre 

Construccions, Instal·lacions i Obres.

2. L'Associació Ateneu Centre Democràtic i Progressista, en data 20 d'abril de 2017, va 

sol·licitar una llicència d'obres per la reforma dels banys de la planta baixa del local situat carrer

Corredossos de Baix, 9-11.

El senyor Jaume Josep Pieres Garcés, en nom de l'Associació Ateneu Centre Democràtic i 

Progressista en data en data 29 de juny de 2017 sol·licita que s'apliqui el benefici fiscal que 

estableix l'art, 6.1 de l'Ordenança de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres per les

obres sol·licitades i es declarin obres d'especial interès o utilitat municipal per concórrer 

circumstàncies socials, culturals o històriques.

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

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

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

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

quota de l'impost.

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

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

membres.”

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

Fonaments de dret

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

obres.

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

Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:
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Primer. Declarar que les obres sol·licitades per l'Associació Ateneu Centre Democràtic i 

Progressista, amb expedient número 1611/2017 es consideren obres d'especial interès per 

concurrència de circumstàncies socials i culturals.

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

d'expedient 1611/2017, a l'empara de l'article 6è de la vigent Ordenança fiscal reguladora de 

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

Tercer. Comunicar els presents acords a l'àrea de Serveis Econòmics de l'Ajuntament i a  

l'Associació Ateneu Centre Democràtic i Progressista.

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

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

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

de la província de Barcelona.

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

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

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

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

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

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

sis mesos.

22. MODIFICAR EL CONTINGUT DE L’APARTAT TERCER DE LA SEVA PART RESOLUTIVA

CORRESPONENT A L’ACORD APROVAT EN LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

DEL PASSAT 25 DE JUNY DE 2015, EN RELACIÓ AMB L’ESTABLIMENT DE 

L'ASSIGNACIÓ ECONÒMICA ALS GRUPS POLÍTICS I UN RÈGIM DE RETRIBUCIONS I 

INDEMNITZACIONS A FAVOR DELS REGIDORS I REGIDORES DE LA CORPORACIÓ 

MUNICIPAL, AMB LA INCLUSIÓ D’UN NOU RÈGIM D’INDEMNITZACIONS PER ASSISTIR A

LES SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, EXPEDIENT NÚMERO G1215-2015-

000015 – 563/2015 DE SERVEIS GENERALS.

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

s’estableix a l’article 48.3 del ROM.
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Pren la paraula el senyor alcalde:

«Els següents quatre punts tenen a veure amb canvis al cartipàs municipal que hem fet aquest 

mes de setembre, en tot cas ho explico tot seguit i posteriorment anirem aprovant, votant punt 

per punt. 

Ha hagut un canvi de competències en determinades regidories, en concret la regidora Núria 

Carné assumeix la regidoria de Desenvolupament Econòmic a les quals es suma les que ja 

tenia d'esports i comunicació. El regidor Josep Ramon Marañés assumeix la regidoria de 

Recursos Humans que fins ara portava el regidor Vicenç Personat que alhora seguirà portant 

l'altre regidoria que d'Urbanisme i planejament, i la regidora Pilar Aznar assumeix la regidoria 

de Participació ciutadana i voluntariat, i continuarà portant les regidories que ja portava. 

Quant a la dedicació, passen al 100% tant la regidora Núria Carné, com la regidora Pilar Aznar.

I el regidor Vicenç Personat  atès que ha passat al règim de jubilació deixa de cobrar 

assignació en tant a sou i passarà a cobrar per assistència efectiva a plens i a les Juntes de 

Govern Local.

Aquests són els canvis que ja hem materialitzat quant a cartipàs a travès d'un decret i d'altres 

que requereixen ser ratificats pel Ple. 

Hi ha alguna intervenció? Hi ha diverses. Ho farem de menys a més. Començarem pel senyor 

Martínez Boluda.»

Pren la paraula el senyor Martínez:

«Gràcies. Un parell de qüestions. I amb aquesta proposta ja vam manifestar el nostre 

posicionament en el seu moment.

No hem queda clar una cosa. Si no m'equivoco una de les modificacions que el seu govern en 

el seu moment va fer a principis d'aquest mandat va ser que a les persones que no estaven 

alliberades, s'alliberaven un 12%, o no sé quin tant per cent, que amb diferència amb un regidor

que estava a l'oposició que si no veníem a un ple no cobràvem la indemnització i en canvi els 

regidors del seu equip de govern seguissin cobrant, ara pel que hem llegit deixa de ser així? 

Perquè ha parlat de dedicació efectiva, presència efectiva, disculpi. No tant sols, pel que he 

llegit, a la Junta de Govern sinó en el Ple.»

Pren la paraula el senyor alcalde:

«En tot cas fem la ronda d'intervencions i després faré les respostes.»

Pren la paraula la senyora Millan:

«Bon vespre a tothom. Nosaltres tenim diverses preguntes i aprofitaré per fer-les totes ara i 

pels següents punts.
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La meva primera pregunta és què motiva aquest canvi i entenem que s'està fent la modificació 

en base a una persona i en base a una situació concreta, no per una necessitat d'una 

generalització. Quina és la mitjana de Juntes de Govern que es realitzen en aquest 

ajuntament? Per què no s'està marcant un límit de Juntes de Govern com sí tenim els regidors 

per les assistències a Ple, posant una limitació, i si entenem que és una modificació que es 

podria quedar pels següents mandats, entenem que és una manera de fiscalitzar i de posar-nos

límits de possibles sous o remuneracions que es poden rebre per, tal com deia el regidor 

Boluda, feina efectiva.

Per un altre cantó, que va relacionat amb la primera ja que entenem que aquesta modificació 

s'està fent per un cas personal i per què no es va fer al principi del mandat quan en realitat es 

van fer totes les modificacions quan a les cotitzacions dels regidors i les regidores. Quan es van

fer totes les parts de les cotitzacions per complir la llei.

Hi ha un altre cas, sí que s'està fent aquesta modificació en aquesta situació però tal com a 

mencionat el company Boluda es va fer la part de cotització a l'inici del mandat, es va demanar 

al govern que no només l'oposició estigués condicionada a l'aparició en el Ple o no, ja que és 

una feina que la fas més tems i es va prendre el compromís, per part del govern, estudiar de 

quina manera s'hauria de fer de forma legal i que no fos arribar i que sí o que no. En cap 

moment s'ha fet cap plantejament quant ja que estem en una modificació hagués estat bé que 

en aquests dos anys i mig s'hagués pogut estudiar la situació i no només d'un membre de 

l'equip de govern sinó dels vuit restant que estem a l'oposició. Gràcies.»

Pren la paraula el senyor Coral:

«Gràcies. Ja entenc que des del govern, el senyor alcalde ha fet una explicació global de tots 

aquests canvis. Ho entenc, però nosaltres anirem punt per punt i anirem fent alguna pregunta 

per tenir els aclariments i tenir les respostes corresponents.

En aquest cas del punt 22 i per aclarir al públic o qui ens pugui estar escoltant, entenc que hi ha

certa nomenclatura de consistori i que ha vegades no queden clares les coses. 

En aquest punt s'està posant a votació que hi hagui una retribució per assistència a una Junta 

de Govern Local, a aquesta sessió només assisteixen els membres de l'equip de govern. 

Llavors nosaltres la pregunta que fem és, en la línia de la pregunta de la regidora Carla del 

PSC, és com és que aquesta modificació la fem ara i no es va preveure aquesta retribució al 

seu moment a l'inici de mandat. Ho trobem una mica estrany i volem saber quina és la 

necessitat d'aquesta modificació per fer-la en aquest moment.»
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Pren la paraula la senyor Sandra Redondo:

«La nostra pregunta anava referida a que si hi havien quatre persones amb dedicació 

exclusiva, una era a mitja jornada, o sigui que entenc que  tres i mitja, ara passen a ser quatre 

jornades complertes amb l'increment de 20,000 euros de més i en canvi les regidories són les 

mateixes. S'ha modificat qui les porta però són les mateixes. La nostra pregunta és a què ve 

aquest increment? Perquè si realment són les mateixes regidories que es canvien per què s'ha 

incrementat aquest import fent la dedicació exclusiva en general.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Molt bé gràcies per les seves intervencions i preguntes. Això evidentment no és per un cas 

personal concret, el cartipàs és una distribució de competències que depèn d'alcaldia i aquesta 

alcaldia ha cregut convenient de manera consensuada pels meus companys i companyes de 

govern fer una reestructuració de competències i passar algunes regidories de determinats 

regidors cap a altres. La competència que té l'alcalde, jo mateix, i la puc exercir en qualsevol 

moment, no per alternar qualsevol circumstància personal sinó perquè políticament ha arribat el

moment de fer aquests canvis. 

Quan jo parlava de dedicació efectiva parlava que hi haurà quatre regidors alliberats que 

cobraran no per assistència efectiva a plens sinó que cobraran un sou per la feina que faran 

desenvolupant les tasques de les seves regidories, l'únic sí que introduïm la novetat que es 

pugui cobra per assistència efectiva a Plens i Juntes de Governs, però evidentment no a 

regidors que estiguin alliberats, està clar. En tot cas aquells regidor que no estigui alliberat. 

Per entrene'ns Juntes de Govern en fem cada divendres, com a molt  quatre al mes, i crec que 

amb això he respòs tot. 

Agraeixo el seu interès, sempre genera molt interès tot això de les retribucions dels sous i de 

les competències.

Hem aprovat la municipalització dels serveis municipals que hem aprovat abans, hem aprovat 

l'aparcament i no ha hagut debat i en aquest punt han hagut quatre intervencions, els hi 

agraeixo molt el seu interès. 

Hi ha alguna intervenció? No? Doncs passo a la votació.

Abans de la votació també hi ha una modificació i és que la regidora Núria Carné passa a ser 

cinquena tinent d'alcalde i per tant passarà a formar part de la Junta de Govern Local. Anem a 

fer la votació del punt 22.»

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

dels membres del grup municipal d’ERC (9); 3 vots en contra de SOM CALDES (2) i d'UP 

CALDES (1); i 4 abstencions de CiU (2) i del PSC (2)],     
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         ACORDA:   

Identificació de l’expedient

Expedient  número G1215-2015-000015 – 563/2015 de Serveis Generals,  d’organització del

cartipàs municipal 2015-2019. Establir l'assignació econòmica als grups polítics i un règim

de retribucions i indemnitzacions.

Modificació Acord Ple 25.06.2015.

Antecedents

1. En relació amb l’establiment d’un règim de retribucions i indemnitzacions a favor dels 

regidors i regidores de la Corporació municipal, en data 25 de juny de 2015 el Ple de 

l’Ajuntament va aprovar, entre d’altres acords, el següent:

“ (…)

Tercer. Establir a favor dels regidors i regidores de la Corporació, sempre que no tinguin

una  altra  remuneració  per  dedicació  exclusiva  o  parcial  a  l’Ajuntament,  el  règim

d’indemnitzacions següent:

a) Per assistència als Plens: un import de: 350 euros/sessió, amb una quantia màxima

al mes de: 350 euros. 

Aquestes quanties es contemplen com a fixes i liquidades a compte, mensualment, 

sense perjudici de que abans del final d’any es faci el còmput individual per cada regidor, 

que haurà o no de retornar les assignacions mensuals d’escreix, si per a la seva falta 

d’assistència a alguna de les sessions, fos necessari.”

 2. L’Ajuntament considera necessari establir un nou règim d’indemnitzacions per assistència a 

les sessions de Junta de Govern Local.

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

Fonaments de dret

- L’article 73 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
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- Article 166 i 167 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 

la Llei municipal i de règim local de Catalunya 

- Articles 13 i concordants del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 

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

- De conformitat amb el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les

bases de règim local,  i  amb l’article 13 del  Reglament d’organització, funcionament i  règim

jurídic de les entitats locals, aprovat per Decret 2568/1986, de 28 de novembre, els membres

de  les  Corporacions  Locals  tenen  el  dret  de  percebre  indemnitzacions  per  les  despeses

efectives ocasionades en l’exercici del seu càrrec. 

Tanmateix,  els  regidors  i  regidores  de  la  Corporació  que  no  tinguin  dedicació  exclusiva  ni

dedicació parcial  percebran indemnitzacions en concepte d’assistències per la concurrència

efectiva  a  les  sessions  dels  òrgans  col·legiats  dels  quals  formen  part,  en  la  quantia

assenyalada pel Ple.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Modificar el contingut de l’apartat Tercer de la seva part resolutiva corresponent a 

l’acord aprovat en la sessió del Ple de l’Ajuntament del passat 25 de juny de 2015, en relació 

amb l’establiment de l'assignació econòmica als grups polítics i un règim de retribucions i 

indemnitzacions a favor dels regidors i regidores de la Corporació municipal, amb la inclusió 

d’un nou règim d’indemnitzacions per assistir a les sessions de la Junta de Govern Local, de la 

manera següent:

“Tercer. Establir a favor dels regidors i regidores de la Corporació, sempre que no tinguin una

altra remuneració per dedicació exclusiva o  parcial a l’Ajuntament, el règim d’indemnitzacions

següent:

a) Per assistència als Plens: un import de: 350 euros/sessió, amb una quantia màxima al mes

de: 350 euros. 

b) Per  assistència  a  les  sessions  de  Junta  de  Govern  Local:  un  import  de: 300

euros/sessió.
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Aquestes quanties es contemplen com a fixes i liquidades a compte, mensualment, sense 

perjudici de que abans del final d’any es faci el còmput individual per cada regidor, que haurà o 

no de retornar les assignacions mensuals d’escreix, si per a la seva falta d’assistència a alguna 

de les sessions, fos necessari.”

Segon. Comunicar l’acord a l’Àrea Econòmica de l’Ajuntament i notificar-lo a les persones 

interessades.

Tercer. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Tauler d’anuncis

municipal.

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

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

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

de la província de Barcelona.

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

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

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

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

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

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

sis mesos.

*El senyor Vicenç Personat i Pallarès, regidor d'ERC, s'absenta de la sessió plenària.

23. ACCEPTAR LA RENÚNCIA A LES RETRIBUCIONS FIXADES PEL PLE PER L’EXERCICI

DEL SEU CÀRREC, EN RÈGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA, DEL SEGON TINENT 

D’ALCALDE I REGIDOR DE L’AJUNTAMENT; I MODIFICAR L’ACORD DE PLE DE 25 DE 

JUNY DE 2015 CORRESPONENT, EXPEDIENT G1215-2015-000016 - 567/2015 DE SERVEIS

GENERALS.

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

s’estableix a l’article 48.3 del ROM.

No hi ha intervencions.
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En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  dels presents [8 vots favorables

dels membres dels grups municipals d’ERC (8); i  7 abstencions de SOM CALDES (2);  de CiU 

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

         ACORDA:   

Identificació de l’expedient

Expedient G1215-2015-000016 -  567/2015 de Serveis Generals, d’organització del cartipàs 

municipal 2015-2019. Establir el règim de dedicació i les seves retribucions.

Renúncia del senyor Vicenç Personat Pallarès a les retribucions corresponents al règim de 

dedicació exclusiva.

Antecedents

1. El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 25 de juny de 2015, va acordar que el senyor 

Vicenç Personat Pallarès, segon tinent d’alcalde i regidor de l’Ajuntament de Caldes de Montbui

exerciria el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva, amb efectes del dia 16 de juny de 2015,

data en la qual és executiu el decret d’alcaldia número 634/2015.

2. El dia 14 de setembre de 2017, el senyor Vicenç Personat Pallarès, mitjançant l’escrit amb 

número de registre general d’entrada número E/11170/2017, ha comunicat la seva renúncia a 

les retribucions assignades pel Ple de l’Ajuntament per l’exercici del seu càrrec en règim de 

dedicació exclusiva, ja que segons consta a l’esmentat escrit, a partir del 12 de setembre 

d’enguany passarà a tenir la condició de jubilat.

Així mateix, també fa constar que ha de causar baixa de la Seguretat Social com a Regidor 

alliberat d’aquest Ajuntament per tal de no produir una situació d’incompatibilitat. No obstant 

això, continua com a regidor d’aquesta Corporació municipal sense dedicació exclusiva.

3. En data 12 de setembre de 2017 el senyor Vicenç Personat Pallarès ha estat donat de baixa 

del règim de la Seguretat Social.

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

5. A l’expedient administratiu hi consta l’informe emès i signat per la secretària i la interventora 

municipals.
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Fonaments de dret

- Articles 73 i 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

- Articles 2 i 3 de la Llei  53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei
de les administracions públiques.

- Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la
Generalitat.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Acceptar la renúncia del segon tinent d’alcalde i regidor de l’Ajuntament, senyor Vicenç 

Personat Pallarès, a les retribucions fixades pel Ple per l’exercici del seu càrrec en règim de 

dedicació exclusiva.

Segon. Modificar l’acord de Ple de 25 de juny de 2015, retirant la retribució de 40.000,- euros

bruts anuals, amb efectes del dia 12 de setembre de 2017.

Tercer. Notificar aquest acord al senyor Vicenç Personat Pallarès, a la Intervenció Municipal i al 

Departament de Recursos Humans. 

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

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

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

de la província de Barcelona.

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

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

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

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

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

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

sis mesos.

*El senyor Vicenç Personat i Pallarès, regidor d'ERC, s'incorpora de la sessió plenària.
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*La senyora Núria Carné Navarro, regidora d'ERC, s'absenta de la sessió plenària.

*La senyora Anna Mata Domènech, regidora de Som Caldes, s'absenta de la sessió plenària.

24. ESTABLIR EL RÈGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA A FAVOR DE LA SENYORA NÚRIA 

CARNÉ NAVARRO, MEMBRE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL, PER AL 

DESENVOLUPAMENT DE LES SEVES FUNCIONS, EXPEDIENT G1215-2015-000016 - 

567/2015 DE SERVEIS GENERALS.

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

s’estableix a l’article 48.3 del ROM.

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Passo la paraula al senyor Coral.»

Pren la paraula el senyor Coral:

«Nosaltres hem dit que volíem anar punt per punt per poder fer algun aclariment. 

Primer dir que si no hem intervengut en algun punt el nostre grup, en el de la municipalització, 

el del pàrquing i el servei de neteja i de recollida de deixalles és perquè han hagut dues 

comissions de treball d'aquests temes i s'han treballat moltíssim abans de portar-los a ple, que 

havia estat positiu i per això hem votat a favor.  

I en el cas de la dedicació exclusiva de la senyora Núria Carné veiem que s'incrementa amb la 

cartera de Desenvolupament Econòmic i volem fer la reflexió que no veiem del tot proporcionat,

només amb l'augment d'aquesta cartera amb dedicació exclusiva i per tant no sé si ens podeu 

fer alguna explicació. 

Tot i que respectem aquestes reunions internes ja que vosaltres sabeu com podeu funcionar 

millor per donar un millor servei al ciutadà però nosaltres veiem una mica de desproporció. 

Aquesta és la nostra reflexió.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Alguna intervenció més? No? Aquesta és una cartera que té un nom molt curt 

«Desenvolupament Econòmic» però que inclou, treball, comerç, indústria i en definitiva tota 

l'activitat econòmica del municipi, per tant com ja podem entendre implica molta feina, molta 

responsabilitat i molta dedicació. Passem a la votació.»
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En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta dels presents [8 vots favorables 

dels membres dels grups municipals d’ERC (8) i 6 abstencions de SOM CALDES (1); de CiU 

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

         ACORDA:

Identificació de l’expedient

Expedient G1215-2015-000016 -  567/2015 de Serveis Generals, d’organització del cartipàs 

municipal 2015-2019. Establir el règim de dedicació i les seves retribucions. 

Modificació Acord Ple 25.06.2015 en relació amb la regidora Núria Carné Navarro.

Antecedents

1. En data 25 de juny de 2015, en relació amb l’establiment de dedicació i les seves 

retribucions a favor dels regidors i regidores de la Corporació municipal, el Ple de l’Ajuntament 

va aprovar, entre d’altres, l’acord d’establir que els membres de la Corporació que s’hi 

detallaven exercirien els seus càrrecs en el règim de dedicació exclusiva o parcial a les tasques

pròpies del seu càrrec.

En l’esmentat acord, i en relació amb la regidora Núria Carné Navarro, es va aprovar 

l’establiment del seu càrrec en el Règim de dedicació Parcial per al desenvolupament de les 

seves funcions, així com donar-la d’alta al Règim General de la Seguretat Social.

2. Actualment i amb motiu d’un nova autoorganització municipal, és necessari modificar 

l’anterior acord. 

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

4. A l’expedient administratiu hi consta l’informe emès i signat per la interventora municipal.

Fonaments de dret

- Article 166 i 167 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 

la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

- Articles 13 i concordants del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les

entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
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- L’article 13 del ROF; l’article 166.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el

Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya disposen que els membres de les

Corporacions  Locals  poden  desenvolupar  els  seus  càrrecs  en  règim  de  dedicació  parcial  o

exclusiva, podent percebre les corresponents retribucions.

- L’article 75, 75bis i 75 ter de la Llei 7/1985, de 3 d'abril, Llei de bases del règim local.

- Disposició addicional noranta de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de  Pressupostos generals 

de l'estat pel 2014.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Establir que la regidora Núria Carné Navarro, membre de la Corporació municipal, 

exercirà les tasques pròpies del seu càrrec en el règim de dedicació exclusiva, amb un import

de 40.000 euros de retribució anual bruta per al desenvolupament de les seves funcions, i 

donar-la d’alta al Règim de la Seguretat Social amb aquest nou règim.

La  percepció  d’aquesta  retribució  serà  incompatible  amb  l’exercici  de  tot  tipus  d’activitats

retribuïdes  i  amb  la  de  qualsevol  altra  retribució  amb  càrrec  als  pressupostos  de  les

Administracions  Públiques  i  dels  ens,  organismes  i  empreses  dependents  d’elles,  sense

perjudici de les dietes i indemnitzacions que els pugui correspondre per l’assistència als consell

d’administració o òrgans de govern d’entitats o empreses públiques o privades, fins a un màxim

de dos.

Segon. La quantitat abans esmentada es percebrà amb efectes des del dia 28 de setembre de 

2017 i es mantindrà durant tot el mandat sense cap actualització.

Tercer. La senyora Núria Carné Navarro, com a membre de la Corporació, així mateix, podrà

percebre indemnitzacions per les despeses efectives realitzades en l’exercici del seu càrrec,

segons les normes d’aplicació general en les administracions públiques.

Quart. La senyora Núria Carné Navarro, com a membre de la Corporació que té reconeguda

dedicació exclusiva, no percebrà les indemnitzacions previstes per l'assistència al Ple ni per

l’assistència a la Junta de Govern Local.
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Cinquè. Establir que aquest acord té efectes des de la data de la seva aprovació pel Ple de

l’Ajuntament, és a dir, 28 de setembre de 2017.

Sisè. Publicar íntegrament el contingut del present acord al Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona i al tauler d’anuncis municipal, en compliment del que disposa l’article 75.5 de la Llei 

de Bases de Règim Local.

Setè. 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.

*La senyora Núria Carné Navarro, regidora d'ERC, s'incorpora de la sessió plenària.

*La senyora Anna Mata Domènech, regidora de Som Caldes, s'incorpora de la sessió plenària.

*La senyora Maria Pilar Aznar López, regidora d'ERC, s'absenta de la sessió plenària.

25. ESTABLIR EL RÈGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA A FAVOR DE LA SENYORA MARIA 

PILAR AZNAR LÓPEZ, MEMBRE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL, PER AL 

DESENVOLUPAMENT DE LES SEVES FUNCIONS,  EXPEDIENT G1215-2015-000016 - 

567/2015 DE SERVEIS GENERALS.

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

s’estableix a l’article 48.3 del ROM.

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Hi ha alguna intervenció en aquest punt? Senyora Millan?»
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Pren la paraula la senyora Millan:

«Nosaltres personalment ens alegrem perquè l'alliberació complerta que porta totes les 

qüestions és una inversió en aquest àmbit i aleshores ens alegrem que es pugui aprofitar 

aquesta regidoria que per nosaltres és la més important d'aquest ajuntament.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Passem a la votació.»

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

dels membres del grup municipal d’ERC (8); i 7 abstencions de SOM CALDES (2); de CiU (2); 

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

         ACORDA:   

Identificació de l’expedient

Expedient G1215-2015-000016 -  567/2015 de Serveis Generals, d’organització del cartipàs 

municipal 2015-2019. Establir el règim de dedicació i les seves retribucions. 

Modificació Acord Ple 25.06.2015 en relació amb la regidora Maria Pilar Aznar López.

Antecedents

1. En data 25 de juny de 2015, en relació amb l’establiment de dedicació i les seves 

retribucions a favor dels regidors i regidores de la Corporació municipal, el Ple de l’Ajuntament 

va aprovar, entre d’altres, l’acord d’establir que els membres de la Corporació que s’hi 

detallaven exercirien els seus càrrecs en el règim de dedicació exclusiva o parcial a les tasques

pròpies del seu càrrec.

En l’esmentat acord, i en relació amb la regidora Maria Pilar Aznar López, es va aprovar 

l’establiment del seu càrrec en el Règim de dedicació Parcial per al desenvolupament de les 

seves funcions, així com donar-la d’alta al Règim General de la Seguretat Social.

2. Actualment i amb motiu d’un nova autoorganització municipal, és necessari modificar 

l’anterior acord.

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

4. A l’expedient administratiu hi consta l’informe emès i signat per la interventora municipal.
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Fonaments de dret

- Article 166 i 167 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 

la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

- Articles 13 i concordants del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les

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

- L’article 13 del ROF; l’article 166.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el

Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya disposen que els membres de les

Corporacions  Locals  poden  desenvolupar  els  seus  càrrecs  en  règim  de  dedicació  parcial  o

exclusiva, podent percebre les corresponents retribucions.

- L’article 75, 75bis i 75 ter de la Llei 7/1985, de 3 d'abril, Llei de bases del règim local.

- Disposició addicional noranta de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de  Pressupostos generals 

de l'estat pel 2014.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Establir que la regidora Maria Pilar Aznar López, membre de la Corporació municipal, 

exercirà les tasques pròpies del seu càrrec en el règim de dedicació exclusiva, amb un import

de 40.000 euros de retribució anual bruta per al desenvolupament de les seves funcions, i 

donar-la d’alta al Règim de la Seguretat Social amb aquest nou règim.

La  percepció  d’aquesta  retribució  serà  incompatible  amb  l’exercici  de  tot  tipus  d’activitats

retribuïdes  i  amb  la  de  qualsevol  altra  retribució  amb  càrrec  als  pressupostos  de  les

Administracions  Públiques  i  dels  ens,  organismes  i  empreses  dependents  d’elles,  sense

perjudici de les dietes i indemnitzacions que els pugui correspondre per l’assistència als consell

d’administració o òrgans de govern d’entitats o empreses públiques o privades, fins a un màxim

de dos.

Segon. La quantitat abans esmentada es percebrà amb efectes des del dia 28 de setembre de 

2017 i es mantindrà durant tot el mandat sense cap actualització.
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Tercer. La senyora Maria Pilar Aznar López, com a membre de la Corporació, així mateix, podrà

percebre indemnitzacions per les despeses efectives realitzades en l’exercici del seu càrrec,

segons les normes d’aplicació general en les administracions públiques.

Quart. La senyora Maria Pilar Aznar López, com a membre de la Corporació que té reconeguda

dedicació exclusiva, no percebrà les indemnitzacions previstes per l'assistència al Ple ni per

l’assistència a la Junta de Govern Local.

Cinquè. Establir que aquest acord té efectes des de la data de la seva aprovació pel Ple de

l’Ajuntament, és a dir, 28 de setembre de 2017.

Sisè. Publicar íntegrament el contingut del present acord al Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona i al tauler d’anuncis municipal, en compliment del que disposa l’article 75.5 de la Llei 

de Bases de Règim Local.

Setè. 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.

*La senyora Maria Pilar Aznar López, regidora d'ERC, s'incorpora de la sessió plenària.
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26. APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL SERVEI DE TAXI 

PER A L'ADHESIÓ AL CONVENI DE COORDINACIÓ INTERMUNICIPAL ENTRE 

DIFERENTS AJUNTAMENTS DE LES COMARQUES DEL VALLÈS ORIENTAL I EL VALLÈS 

OCCIDENTAL PER A LA PRESTACIÓ CONJUNTA DEL SERVEI DE TAXI EN L'ÀMBIT 

TERRITORIALS D'AQUESTS MUNICIPIS, EXPEDIENT 3418/2017.

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

s’estableix a l’article 48.3 del ROM.

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies. Passo la paraula al regidor Jaume Mauri.»

Pren la paraula el senyor Mauri:

«Aquest és el pas previ per poder signar un conveni amb diferents municipis del Vallès Oriental 

i del Vallès Occidental. La idea és poder crear una zona única de taxis a la qual hi hagui més 

mobilitat de vehicles que puguin venir de fora del municipi perquè puguin cobrir la demanda de 

serveis si els taxis que estan treballant a Caldes estan fent un servei. 

La demanda es faria a través d'APP's, estarien treballant com ara per internet, amb telèfons. 

Entenem que fa un any que funciona aquest conveni. Caldes de Montbui va tenir un principi de 

prudència a l'esperar a veure com funcionava. Després d'un any hem vist que funciona bé, que 

el servei a millorat i ens adherim a aquest conveni. Gràcies.»

Pren la paraula el Senyor Alcalde:

«Hi ha intervencions? Dues? Tres? Senyor Martínez Boluda.»

Pren la paraula el senyor Martínez:

«Tractarem el punt 26 i 27 ja que en aquest sentit és el mateix concepte. 

Estem d'acord que tot el que vagi a millorar el servei a l'usuari és positiu. L'única cosa que no 

ens ha comentat vostè és si els taxistes estaven d'acord. M'hauria agradat veure alguna acta a 

l'expedient per fer constar que ha hagut alguna reunió. Suposo que ha estat alguna reunió més 

informal. Gràcies.»

Pren la paraula el senyor Coral:

«Com a dit el regidor, aquesta és una iniciativa que ja es va posar en funcionament fa un any. 

Va sortir en els mitjans de comunicació, de fet el nostre grup en els precs i preguntes vam 

preguntar per què Caldes de Montbui no s'havia adherit a aquest conveni de servei de taxi a les
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comarques del Vallès Oriental i Occidental ja que veiem més avantatges que inconvenients i 

vam estar a favor i vam veure que podria ser positiu. Al seu dia el regidor no va veure gaire 

positiu l'entrada en aquest conveni. Preguntava el que ara heu vist de positiu o el per què 

d'aquest canvi d'opinió, en tot cas celebrem i serà una millora pels taxistes de Caldes. 

Gràcies.»

Pren la paraula la senyora Millan:

«Nosaltres també valorem els dos punt alhora. Valorar que els nostres taxistes també podran 

anar a altres municipis i que al final podrem agilitar una qüestió, encara que el Vallès oriental no

és la zona millor connectada  de tot Catalunya, podrem arreglar qüestions de mobilitat que 

tenim per una carència de transport públic i per aquest motiu votarem a favor perquè creiem 

que són les necessitats per tal d'adherir-nos a aquest conveni i per altre cantó tindrem la part 

de les tarifes perquè al final entenem que és una part del conveni, per tant res a dir. 

Votarem a favor el primer punt i abstenció el segon.»

Pren la paraula el senyor Mauri:

«L'acta d'acord és una qüestió formal. Ningú s'ha queixat, per tant hi ha un acord general. 

El perquè no ens vam adherir al principi ja ho he dit a la meva intervenció que era per un 

principi de prudència. Hi havia coses noves i jo no sé si els taxistes podrien fer parada a 

l'hospital de Mollet i deixessin les paredes sense taxistes de Caldes i haguéssim de trucar a 

altres perquè estan fora... vull dir, jo no ho veia clar en un principi i ho vaig comentar a 

estaments supramunicipals sobre mobilitat i transport. Ells tampoc, era una experiència nova, 

tampoc  van saber dir-me què i vaig agafar un principi de prudència. Veiem com funciona i si 

funciona bé doncs ens hi adherim i si no funciona ja estem bé com estem. Hi ara ens adherim 

perquè veiem que és positiu. Gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Passem a la votació del punt.»

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

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

CALDES (1)],             

         ACORDA:   

Identificació de l'expedient

Expedient número 3418/2017, relatiu a la modificació del Reglament del Servei de Taxi de 

Caldes de Montbui.
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Antecedents

Primer. El GRUP DE TREBALL relatiu a les modificacions reglamentàries necessàries per a 

l'adhesió al conveni de coordinació intermunicipal entre diferents ajuntaments de les comarques

del Vallès Oriental i el Vallès Occidental per a la prestació conjunta del servei de taxi en l'àmbit 

territorials d'aquests municipis, es va reunir el dia 18 de setembre de 2017, segons acta que es 

transcriu literalment a continuació: 

"ACTA 

Ajuntament de Caldes de Montbui, a 18 de setembre a les 12:30 hores. 

GRUP DE TREBALL relatiu a les modificacions reglamentàries necessàries per a l'adhesió al 

conveni de coordinació intermunicipal entre diferents ajuntaments de les comarques del Vallès 

Oriental i el Vallès Occidental per a la prestació conjunta del servei de taxi en l'àmbit territorials 

d'aquests municipis.

REUNITS

• El senyor Jaume Mauri Sala, com a regidor d'Espais Públics i Sostenibilitat, com a 

President de la Comissió. 

• El senyor Vicenç Personat Pallarès, com a regidor d'Urbanisme, Planejament Territorial 

i Urbanitzacions, i com a vocal de la Comissió.

• El senyor Marc Freixa Boixader, tècnic de medi ambient, com a vocal de la Comissió.

• La senyora Mercedes Beltran Araguás, tècnica del Pla de Barris, com a vocal de la 

Comissió.

• El senyor Antoni Campelo Rodríguez, com Tècnic d'Administració General, com a 

Secretari de la Comissió. 

El senyor Jaume Mauri Sala, com a President de la Comissió exposa el següent: 

1. El 13 de desembre de 2016 els ajuntaments de l'Ametlla del Vallès, La Garriga, La Llagosta, 

Lliçà de Vall, Martorelles, Mollet del Vallès,  Palau Solità i Plegamans, Parets del Vallès, 

Polinyà, Sant Fost de Campsentelles, Santa Maria de Martorelles, Santa Perpètua de Mogoda i 

Sentmenat, van signar un conveni per a la prestació conjunta del servei de taxi que consta dins 

l’expedient.
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2. La normativa que regula el servei de taxi a l'Ajuntament de Caldes de Montbui és el 

Reglament municipal dels serveis urbans de transport en automòbils lleugers, modalitat «auto 

turisme», aprovat inicialment pel Ple de la Corporació en data 24 d'abril de 2008 i publicat al 

Butlletí Oficial de la Província núm. 165 del dia 10 de juliol de 2008, sense que s’hagués 

presentat cap reclamació o suggeriment, publicat-se íntegrament al Butlletí Oficial de la 

Província número 165, de data 10 de juliol de 2008.

3. L'Ajuntament de Caldes està interessat a adherir-se aquest conveni. Per a fer efectiva 

aquesta adhesió caldrà que el seu reglament municipal estigui adaptat a les prescripcions del 

Conveni esmentat en el punt "1" dels «Antecedents», pel que fa a la imatge. En aquest sentit, el

conveni estableix en els seus ACORDEN, Cinquè.- Imatge, el següent:

«Cinquè.- Imatge 

La imatge corporativa dels vehicles que prestin el servei de taxi en els municipis de 

prestació conjunta del servei del taxi, adoptarà les prescripcions establertes en 

l’Ordenança reguladora del servei urbà de taxi, aprovada pels respectius ajuntaments."

4. S'ha arribat a la conclusió que seria adient aprovar la modificació del Reglament municipal 

dels serveis urbans de transport en automòbils lleugers, modalitat «auto turisme», per tal de 

procedir a l'adhesió del conveni indicat en el punt "1" dels antecedents. 

Després de diverses explicacions i exposicions per part de tots els assistents, per part del 

senyor Mauri, s'exposen les següents:

Consideracions

Les modificacions que es consideren pel que fa al Reglament municipal dels serveis urbans de 

transport en automòbils lleugers, modalitat «auto turisme», són les següents:

a) Article 26: 

Aquest article 26 s'ha de modificar, segons l'acord Cinquè del conveni indicat a l'antecedent "1" 

que diu textualment: 

«Cinquè. Imatge.

La imatge corporativa dels vehicles que prestin el servei de taxi en els municipis de

prestació conjunta del servei de taxi, adoptaran les prescripcions establertes en la 
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Ordenança reguladora del servei urbà de taxi, aprovada pels respectius 

ajuntaments.

Aquesta serà la següents:

PINTURA

Els vehicles aniran pintats de color gris. En el supòsit que el vehicle sigui d'un altre

color es podrà mantenir fins la seva renovació.

DISITINTIUS

Serà obligatori la identificació del vehicle amb la paraula «taxi», l'escut vigent del 

municipal d'origen del vehicle i el número de llicència local, s'haurà de col·locar en 

les dues portes davanteres»

Per tant l'article 26 allà ON DIU: «Identificació, color i distintius dels taxis.

1) La carrosseria dels taxis en l'àmbit d'aplicació d'aquest Reglament serà de color blanc.

2) La identificació serà completada amb la paraula "TAXI", l'anagrama definit per l'Ajuntament i 

el número de llicència. Aquesta identificació estarà en les dues portes del davant del vehicle i 

es fixarà de forma permanent, mitjançant pintura i/o adhesiu.

3) Els taxis aniran proveïts dels distintius i altres característiques que fixi l'Ajuntament. També 

hauran d'anar proveïts amb els distintius interns, degudament situats, relatius a: a) La placa 

amb les dades del número de llicència, la matrícula del vehicle i el nombre de places. b) El 

quadre amb les tarifes urbanes vigents. c) La identificació del conductor mitjançant el seu 

carnet on haurà de figurar la seva ortografia, el número de identificació fiscal i el número de la 

llicència."

HA DE DIR: «Els vehicles que prestin el servei de taxi en els municipis de prestació conjunta 

del servei de taxi aniran pintats de color gris. En el supòsit que el vehicle sigui d'un altre color 

es podrà mantenir fins a la seva renovació.

Serà obligatori la identificació del vehicle amb la paraula «taxi», l'escut vigent del municipal 

d'origen del vehicle i el número de llicència local, s'haurà de col·locar en les dues portes 

davanteres.

En el cas de renovació del vehicle, el nou sempre serà, dins de la seva categoria, al més 

respectuós amb el medi ambient i al més eficient des del punt de vista energètic."

Per part del senyor Marc Freixa Boixader, es fan les següents consideracions:
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1. Incloure a la redacció de l'article 26, el punt 3) de la redacció actual.

2. A l'article 15.1.g, hi ha un error material doncs on indica "a l'article 16", en realitat és l'article 

17. 

3. Eliminar de l'article 36.4., des d'on diu "Està prohibida expressament......" fins ".....curts,"

Una vegada considerada aquestes tres qüestions, per part de tots els assistents, s'APROVA 

PER  UNANIMITAT elevar a l'òrgan superior i competent, per tal procedeixi a l'aprovació de la 

següent:

"PROPOSTA D’ACORD

Primer. Aprovar inicialment la modificació dels següents articles del Reglament del Servei de  

Taxi per a l'adhesió al conveni de coordinació intermunicipal entre diferents ajuntaments de les 

comarques del Vallès Oriental i el Vallès Occidental per a la prestació conjunta del servei de 

taxi en l'àmbit territorials d'aquests municipis, el contingut dels quals es mostra a continuació:

"L'article 15.1.g) ON DIU: "No sobrepassar, amb la llicència que es pretén obtenir el nombre 

màxim de llicències que s'especifica a l'article 16."

HA DE DIR: "No sobrepassar, amb la llicència que es pretén obtenir el nombre màxim de 

llicències que s'especifica a l'article 17."

Aquest article 26 s'ha de modificar segons l'acord Cinquè del conveni indicat a l'antecedent "1" 

que diu textualment: 

«Cinquè. Imatge.

La imatge corporativa dels vehicles que prestin el servei de taxi en els municipis de

prestació conjunta del servei de taxi, adoptaran les prescripcions establertes en la 

Ordenança reguladora del servei urbà de taxi, aprovada pels respectius 

ajuntaments.

Aquesta serà la següents:

PINTURA
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Els vehicles aniran pintats de color gris. En el supòsit que el vehicle sigui d'un altre

color es podrà mantenir fins a la seva renovació.

DISITINTIUS

Serà obligatori la identificació del vehicle amb la paraula «taxi», l'escut vigent del 

municipal d'origen del vehicle i el número de llicència local, s'haurà de col·locar en 

les dues portes davanteres»

Per tant l'article 26 allà ON DIU: «Identificació, color i distintius dels taxis.

1) La carrosseria dels taxis en l'àmbit d'aplicació d'aquest Reglament serà de color blanc.

2) La identificació serà completada amb la paraula "TAXI", l'anagrama definit per l'Ajuntament i 

el número de llicència. Aquesta identificació estarà en les dues portes del davant del vehicle i 

es fixarà de forma permanent, mitjançant pintura i/o adhesiu.

3) Els taxis aniran proveïts dels distintius i altres característiques que fixi l'Ajuntament. També 

hauran d'anar proveïts amb els distintius interns, degudament situats, relatius a: a) La placa 

amb les dades del número de llicència, la matrícula del vehicle i el nombre de places. b) El 

quadre amb les tarifes urbanes vigents. c) La identificació del conductor mitjançant el seu 

carnet on haurà de figurar la seva ortografia, el número de identificació fiscal i el número de la 

llicència."

HA DE DIR: "Els vehicles que prestin el servei de taxi aniran pintats de color gris. En el supòsit 

que el vehicle sigui d'un altre color es podrà mantenir fins a la seva renovació. 

Serà obligatori la identificació del vehicle amb la paraula "taxi", l'escut vigent del municipi, i el 

número de llicència, que s'haurà de col·locar en les dues portes davanteres.

En el cas de renovació del vehicle, el nou sempre serà, dins de la seva categoria, al més 

respectuós amb el medi ambient i al més eficient des del punt de vista energètic.

Els taxis aniran proveïts dels distintius i altres característiques que fixi l'Ajuntament. També 

hauran d'anar proveïts amb els distintius interns, degudament situats, relatius a: a) La placa 

amb les dades del número de llicència, la matrícula del vehicle i el nombre de places. b) El 

quadre amb les tarifes urbanes vigents. c) La identificació del conductor mitjançant el seu 

carnet on haurà de figurar la seva ortografia, el número d'identificació fiscal i el número de la 

llicència."
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Per tant l'article 36.4 ON DIU: "4) La indumentària dels conductors serà l'adequada a les 

normes socials i, en tot cas, estarà sense taques ni olors. Està prohibit expressament la 

prestació del servei amb samarretes o pantalons esportius curts, o amb calçat que pugui 

suposa un problema per a la seguretat vial durant la conducció."

HA DE DIR: "4) La indumentària dels conductors serà l'adequada a les normes socials i, en tot 

cas, estarà sense taques ni olors, i amb un calçat que no pugui suposar un problema per a la 

seguretat vial durant la conducció."

Segon. Sotmetre a informació pública el present expedient i el text del Reglament per termini de

trenta dies hàbils, per tal que s’hi puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments, 

mitjançant la inserció de l’anunci corresponents al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 

(BOP), al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de la web municipal. El termini d’informació pública 

començarà a comptar des de l’endemà de la darrera de les publicacions oficials esmentades.

Tercer.  Disposar que, si  no s’hi  formula cap al·legació,  reclamació o suggeriment durant  el

termini  d’informació  pública  i  d’audiència  als  interessats,  les  modificacions  del  Reglament

interessat que ara s’aprova inicialment, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat

de cap tràmit ulterior. 

Un cop aprovat definitivament es publicarà íntegrament al Butlletí Oficial de la Província i al

tauler d’anuncis de la web municipal."

Sense més punts a manifestar, es tanca la sessió quan són, aproximadament les 13:00 hores 

hores" 

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

Fonaments jurídics

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 

públiques

- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic
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- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, text refós de la Llei municipal i de règim local de 

Catalunya.

- La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, articles 1, 2.1, 4.1a), 

22.2d) i 70.2, aquest últim pel que fa a la publicació. 

- Real Decret 2568/ 1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d’organització 

funcionament i règim jurídic de les entitats locals, articles 4 i 50.3.

- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis 

dels ents locals. 

- Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Aprovar inicialment la modificació dels següents articles del Reglament del Servei de  

Taxi per a l'adhesió al conveni de coordinació intermunicipal entre diferents ajuntaments de les 

comarques del Vallès Oriental i el Vallès Occidental per a la prestació conjunta del servei de 

taxi en l'àmbit territorials d'aquests municipis, el contingut dels quals es mostra a continuació:

L'article 15.1.g) ON DIU: "No sobrepassar, amb la llicència que es pretén obtenir el nombre 

màxim de llicències que s'especifica a l'article 16."

HA DE DIR: "No sobrepassar, amb la llicència que es pretén obtenir el nombre màxim de 

llicències que s'especifica a l'article 17."

Aquest article 26 s'ha de modificar segons l'acord Cinquè del conveni indicat a l'antecedent "1" 

que diu textualment: 

«Cinquè. Imatge.

La imatge corporativa dels vehicles que prestin el servei de taxi en els municipis de

prestació conjunta del servei de taxi, adoptaran les prescripcions establertes en la 

Ordenança reguladora del servei urbà de taxi, aprovada pels respectius 

ajuntaments.
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Aquesta serà la següents:

PINTURA

Els vehicles aniran pintats de color gris. En el supòsit que el vehicle sigui d'un altre

color es podrà mantenir fins la seva renovació.

DISITINTIUS

Serà obligatori la identificació del vehicle amb la paraula «taxi», l'escut vigent del 

municipal d'origen del vehicle i el número de llicència local, s'haurà de col·locar en 

les dues portes davanteres»

Per tant l'article 26 allà ON DIU: «Identificació, color i distintius dels taxis.

1) La carrosseria dels taxis en l'àmbit d'aplicació d'aquest Reglament serà de color blanc.

2) La identificació serà completada amb la paraula "TAXI", l'anagrama definit per l'Ajuntament i 

el número de llicència. Aquesta identificació estarà en les dues portes del davant del vehicle i 

es fixarà de forma permanent, mitjançant pintura i/o adhesiu.

3) Els taxis aniran proveïts dels distintius i altres característiques que fixi l'Ajuntament. També 

hauran d'anar proveïts amb els distintius interns, degudament situats, relatius a: a) La placa 

amb les dades del número de llicència, la matrícula del vehicle i el nombre de places. b) El 

quadre amb les tarifes urbanes vigents. c) La identificació del conductor mitjançant el seu 

carnet on haurà de figurar la seva ortografia, el número d'identificació fiscal i el número de la 

llicència."

HA DE DIR: "Els vehicles que prestin el servei de taxi aniran pintats de color gris. En el supòsit 

que el vehicle sigui d'un altre color es podrà mantenir fins a la seva renovació. 

Serà obligatori la identificació del vehicle amb la paraula "taxi", l'escut vigent del municipi, i el 

número de llicència, que s'haurà de col·locar en les dues portes davanteres.

En el cas de renovació del vehicle, el nou sempre serà, dins de la seva categoria, el més 

respectuós amb el medi ambient i el més eficient des del punt de vista energètic.

Els taxis aniran proveïts dels distintius i altres característiques que fixi l'Ajuntament. També 

hauran d'anar proveïts amb els distintius interns, degudament situats, relatius a: a) La placa 

amb les dades del número de llicència, la matrícula del vehicle i el nombre de places. b) El 

quadre amb les tarifes urbanes vigents. c) La identificació del conductor mitjançant el seu 

carnet on haurà de figurar la seva ortografia, el número d'identificació fiscal i el número de la 

llicència."
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Pel fa a l'article 36.4 ON DIU: "4) La indumentària dels conductors serà l'adequada a les 

normes socials i, en tot cas, estarà sense taques ni olors. Està prohibit expressament la 

prestació del servei amb samarretes o pantalons esportius curts, o amb calçat que pugui 

suposa un problema per a la seguretat vial durant la conducció."

HA DE DIR: "4) La indumentària dels conductors serà l'adequada a les normes socials i, en tot 

cas, estarà sense taques ni olors, i amb un calçat que no pugui suposar un problema per a la 

seguretat vial durant la conducció."

Segon. Sotmetre a informació pública el present expedient i el text del Reglament per termini de

trenta dies hàbils, per tal que s’hi puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments, 

mitjançant la inserció de l’anunci corresponents al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 

(BOP), al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de la web municipal. El termini d’informació pública 

començarà a comptar des de l’endemà de la darrera de les publicacions oficials esmentades.

Tercer.  Disposar que, si  no s’hi  formula cap al·legació,  reclamació o suggeriment durant  el

termini  d’informació  pública  i  d’audiència  als  interessats,  les  modificacions  del  Reglament

interessat que ara s’aprova inicialment, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat

de cap tràmit ulterior. 

Un cop aprovat definitivament es publicarà íntegrament al Butlletí  Oficial de la Província, al

tauler  d’anuncis  de  la  web  municipal  i  al  Diari  Oficial  de  la  Generalitat  de  Catalunya  la

referència del Butlletí Oficial de la província en què s'hagi publicat íntegrament el text.

27. APROVAR LES TARIFES I ELS CONCEPTES TARIFARIS PER A L'ADHESIÓ DE 

L'AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI AL CONVENI DE COORDINACIÓ 

INTERMUNICIPAL ENTRE DIFERENTS AJUNTAMENTS DE LES COMARQUES DEL 

VALLÈS ORIENTAL I VALLÈS OCCIDENTAL PER A LA PRESTACIÓ CONJUNTA DEL 

SERVEI DE TAXI EN L'ÀMBIT TERRITORIAL D'AQUESTS MUNICIPIS, EXPEDIENT 

3250/2017.

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

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

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

             

         ACORDA:   

Identificació de l’expedient

Expedient número 3250/2017 relatiu a l'actualització de les tarifes del servei de taxi de Caldes 

de Montbui com a pas previ per l'adhesió de l'Ajuntament de Caldes de Montbui al conveni de 

coordinació intermunicipal entre diferents ajuntaments de les comarques del Vallès Oriental i 

Vallès Occidental per a la prestació conjunta del servei de taxi  en l'àmbit territorial d'aquests 

municipis.

Antecedents

1. El 13 de desembre de 2016 els ajuntaments de l'Ametlla del Vallès, La Garriga, La Llagosta, 

Lliçà de Vall, Martorelles, Mollet del Vallès,  Palau Solità i Plegamans, Parets del Vallès, 

Polinyà, Sant Fost de Campsentelles, Santa Maria de Martorelles, Santa Perpètua de Mogoda i 

Sentmenat, van signar un conveni per a la prestació conjunta del servei de taxi.

2. L'ajuntament de Caldes de Montbui es vol afegir a aquest conveni. Per a poder adherir-se  

cal, entre d'altres, tenir aprovades les mateixes tarifes i conceptes tarifaris que els que estan en

vigor als municipis objecte de la prestació conjunta.

3. Les tarifes del servei urbà de taxi del municipi de Caldes de Montbui, vigent en aquests 

moments, segons la informació facilitada pels taxistes del municipi, mitjançant l’escrit presentat 

a l’Ajuntament amb el Registre d’entrada E/8016/2017, de data 26 de juny d’enguany, pel 

senyor Pere Quiñonero Esteban, són les següents:

TARIFES URBANES

CONCEPTE T1 T2

Dies i hores d'aplicació Feiners de 20:00 a 08:00, dissabtes i 
festius de 00.00 a 24:00

Feiners de 08:00 a 20:00

Baixada de bandera 3,80 3,50

Km. per recorregut 1,16 1,11

Hora d'espera 16,00 15,00

Servei mínim 7,00 6,00

SUPLEMENTS

Avís telefònic o recollida domicili 1,50 1,50

Maleta o paquet superior a 55X35X35 1,50 1,50
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Animals domèstics 2,10 2,10

Urbanitzacions, cementiri i polígons 
industrials

2,10 2,10

Nits especials (Nadal,cap d'any, Sant 
Joan i Festes locals)

3,10 3,10

Nits de cap de setmana, divendres, 
dissabtes I diumenges de 00:00 a 
06:00

2,10 2,10

4. Segons consta al document que s’annexa a l’esmentat escrit presentat a l’Ajuntament amb el

Registre d’entrada E/8016/2017, aquestes tarifes urbanes van ser aprovades el 12 de febrer de 

2009 (inclosos impostos). Des de llavors no ha estat modificades.

Amb motiu que per tal de poder afegir-se al conveni abans esmentat cal, entre d'altres, tenir 

aprovades les mateixes tarifes i conceptes tarifaris que els que estan en vigor als municipis 

objecte de la prestació conjunta, s'han d'aplicar aquestes tarifes i conceptes tarifaris següents:

TARIFES URBANES

CONCEPTE T1 T2

Dies i hores d'aplicació Feiners de 20:00 a 08:00, dissabtes i 
festius de 00.00 a 24:00

Feiners de 08:00 a 20:00

Baixada de bandera 3,35 4,00

Km .urbà per recorregut 1,20 1,23

Hora d'espera 21,68 22,25

Mínim de percepció 6,16 6,20

SUPLEMENTS

Domicili 1,41 1,41

Maleta o paquet superior a 55X35X35 Gratuït Gratuït

Animals domèstics (excepte gossos 
pigalls)

1,60 1,60

Festius locals (5 de juny i 9 d'octubre) No s'apliquen suplements

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

Fonaments de dret

- Article 37.1 de la Llei19/2003, de 4 de juliol, del taxi.

- L'article 38 del Reglament del Servei de Taxi de Caldes de Montbui publicat al Butlletí Oficial 

de la Província de Barcelona núm. 165, de data 10 de juliol de 2008.
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-Acord Onzè del conveni de coordinació intermunicipal entre diferents ajuntaments de les 

comarques del Vallès Oriental i Vallès Occidental per a la prestació conjunta del servei de taxi  

en l'àmbit territorial d'aquest municipis.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer.  Aprovar les tarifes i els conceptes tarifaris que es mostren a continuació com a pas 

previ per a  l'adhesió de l'Ajuntament de Caldes de Montbui al conveni de coordinació 

intermunicipal entre diferents ajuntaments de les comarques del Vallès Oriental i Vallès 

Occidental per a la prestació conjunta del servei de taxi en l'àmbit territorial d'aquest municipis, 

següents:

TARIFES URBANES

CONCEPTE T1 T2

Dies i hores d'aplicació Feiners de 20:00 a 08:00, dissabtes i 
festius de 00.00 a 24:00

Feiners de 08:00 a 20:00

Baixada de bandera 3,35 4,00

Km. per recorregut 1,20 1,23

Hora d'espera 21,68 22,25

Servei mínim 6,16 6,20

SUPLEMENTS

Avís telefònic o recollida domicili 1,41 1,41

Maleta o paquet superior a 55X35X35 Gratuït Gratuït

Animals domèstics (excepte gossos 
pigalls)

1,60 1,60

Festius locals No s'apliquen suplements

Segon. Notificar aquest acord a tots els taxistes que presten aquest servei al municipi de 

Caldes de Montbui, a la Comissió de Preus de Catalunya i a l'Àrea Econòmica de l'Ajuntament. 

Tercer. Contra aquest acte administratiu que és definitiu en via administrativa podeu interposar 
en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació 
d’aquest acord, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius 
de la província de Barcelona.

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

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

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

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

28. APROVAR L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI AL CONVENI 

DE COL·LABORACIÓ SUBSCRIT EL 6 DE JULIOL DE 2017 ENTRE EL CONSORCI 

LOCALRET I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA CONTRACTACIÓ 

CENTRALITZADA DE SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS, EXPEDIENT 4178/2017 TIC.

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

s’estableix a l’article 48.3 del ROM.

No hi ha intervencions.

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

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

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

         ACORDA:   

Identificació de l’expedient

Expedient número 4178/2017 TIC, d’adhesió a la contractació centralitzada de serveis de 

telecomunicacions 2018.

Antecedents

1. El Consorci LOCALRET, que agrupa municipis de tot Catalunya i entitats municipalistes, té 

atribuïdes com a funcions estatutàries, entre d'altres, la contractació centralitzada i/o la gestió 

de la prestació de serveis de telecomunicacions, amb la finalitat d’optimitzar les xarxes de 

comunicacions electròniques i potenciar l’estalvi econòmic d’aquests serveis. 

2. El 6 de juliol de 2017 el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona han signat un 

conveni de col·laboració l’objecte del qual és establir les bases i condicions en què es portarà a

terme la contractació agregada dels serveis de telecomunicacions,  conjuntament amb tots 

aquells ens locals de la demarcació de Barcelona, i ens dependents d'aquests, que s’hi 

adhereixin, a fi d’obtenir un benefici tant tècnic, com de gestió de procediments i econòmic. 
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3. L’Ajuntament de Caldes de Montbui creu que és d’interès adherir-se al citat conveni i que 

l’any 2018 preveu una despesa estimada de 93.308,00 euros per a la contractació centralitzada

de serveis de telecomunicacions.

4. De conformitat amb allò que disposen l'article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de

les bases de règim local; els articles 303 a 311 del Decret 179/1985, de 13 de juny, que aprova 

el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (endavant, ROAS); els articles 47 a 53 

de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic; i els articles 107 a 112 de 

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

de Catalunya, sobre la capacitat de les administracions locals per formalitzar convenis de 

cooperació tècnica i administrativa en assumptes d’interès comú; i vist, així mateix, que l’article 

205 del Text Refós de la llei de contractes del sector públic reconeix la possibilitat d’acords 

entre les corporacions locals per dur a terme sistemes d’adquisició centralitzada.

5. D’acord amb el contingut de l’informe tècnic emès pel cap del departament de Tecnologies 

de la Informació i les Comunicacions (TIC) de l’àrea de Serveis Generals, senyor Ismael Pérez 

Chacón, el qual consta dins l’expedient.

6. A l’expedient administratiu hi consta l’informe signat per la interventora, de data 12 de 

setembre de 2017.

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

Fonaments de dret

- Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 

de Catalunya.

- Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 

govern i article 309 del Decret 179/1995, de13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 

activitats i serveis dels ens locals (ROAS).

- Conveni de col·laboració signat el 6 de juliol de 2017 entre el Consorci LOCALRET i la 

Diputació de Barcelona.
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Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Caldes de Montbui al conveni de col·laboració 

subscrit el 6 de juliol de 2017 entre el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona per a la 

contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions, del qual consta una còpia dins 

l’expedient com a annex I, tot assumint el compromís de complir les obligacions que se’n 

derivin.

Les modificacions, adaptacions i/o ampliacions de dit conveni s’entendran acceptades per 

aquest Ajuntament de Caldes de Montbui pel sol fet de no revocar l’adhesió dins dels 30 dies 

hàbils següents a la notificació de la seva aprovació.

Segon. Autoritzar àmpliament i expressa el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona, 

indistintament, perquè, en nom i representació de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, puguin 

obtenir de qualsevol operador de telecomunicacions les seves dades de facturació i consum. A 

tal efecte, aquest ens facilitarà a la Diputació de Barcelona i a LOCALRET les claus d’accés per

a la consulta telemàtica de l’esmentada informació.

La documentació i informació obtingudes, així com la informació d’accés a les plataformes 

d’informació telemàtica, tenen caràcter confidencial i no podran ser objecte de reproducció total 

o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni

transmetre a tercers fora de l’estricte àmbit d’execució d’aquest procediment de contractació.

La vigència d’aquesta autorització es circumscriu a la de l’adhesió al conveni referit en l’acord 

primer. 

L’esmentat conveni estableix en les seves Clàusules el següent: 

“Novena. Vigència i pròrroga.

Es preveu una durada inicial de 4 anys comptats des de la formalització, que es podrà 

prorrogar fins a un màxim de 4 anys addicionals”.

Tercer. Establir que la despesa màxima anual que aquest ajuntament preveu destinar a la 

contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions que dugui a terme LOCALRET serà 

d’un import de 93.308,00 euros, IVA inclòs, per als lots que tot seguit es detallen:
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Adhesió Lot Import/any (€)

x 1 Veu i dades en ubicació fixa 61.268,00 euros

x 2 Telecomunicacions mòbils de veu i dades 32.040,00 euros

Total  93.308,00 euros

Quart. Assumir el compromís de realitzar la consignació pressupostària suficient per a la 

prestació d’aquest servei en els exercicis afectats per aquesta contractació centralitzada (que 

previsiblement s’iniciarà el 2018 i tindrà una durada inicial de 4 anys) en el pressupost 

municipal.

Cinquè. Facultar àmpliament i expressa a Ismael Pérez Chacón, Cap del departament TIC, en 

representació de l’Ajuntament de Caldes de Montbui per realitzar els tràmits i adoptar les 

resolucions necessàries per executar els presents acords.

Sisè.Trametre aquest conveni al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya, a través 

del servei que actualment existeix a la plataforma EACAT amb la referència EXI-Registre de 

Convenis: Tramesa de convenis i encàrrecs de gestió del Departament d’Afers i Relacions 

Institucionals i Exteriors i Transparència de la Generalitat de Catalunya.

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

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

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

de la província de Barcelona.

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

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

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

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

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

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

sis mesos.
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29. DONAR COMPTE AL PLE DELS INFORMES DE TRESORERIA CORRESPONENTS AL 

SEGON 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 4150/2017.

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 (2);  CiU (2); del PSC (2) i d'UP CALDES (1)], resta 

assabentat del següent:  

Identificació de l’expedient

Expedient núm. 4150/2017 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 

segon 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.

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.
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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.

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 
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(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 segon 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 30 de juny 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 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 segon 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.

*El senyor Vicenç Personat i Pallarès, regidor d'ERC, s'absenta de la sessió plenària.
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30. DONAR COMPTE DE L'ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LA SESSIÓ DEL 

DIA 8 DE SETEMBRE DE 2017, PEL QUAL ES VA RESOLDRE APROVAR LES 

OBLIGACIONS TRIMESTRALS DE SUBMINISTRAMENT D'INFORMACIÓ 

CORRESPONENT AL 2N TRIMESTRE DE 2017 DE LES ENTITATS QUE FORMEN LA 

CORPORACIÓ LOCAL, EXPEDIENT 4335/2017.

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  [15 membres dels grups 

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

assabentat del següent:  

Identificació de l’expedient

Expedient número 4335/2017, 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 8 de setembre de 2017 la Junta de Govern Local va aprovar les obligacions trimestrals

de subministrament d’informació corresponent al 2n. 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 4335/2017 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 31 de juliol de 2017 es va trametre la informació referent al 2n. 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 amb  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 amb 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 2n. 

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 8 de setembre 

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

d’informació corresponent al 2n. trimestre de 2017 de les entitats que formen la Corporació 

Local, el qual s'ha transcrit anteriorment. 
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* La senyora Roser Guiteras i López, regidora d'ERC, s'absenta de la sessió plenària.

31. 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 SEGON TRIMESTRE DE L’ANY 2017, EXPEDIENT 

4152/2017.

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  [14 membres dels grups

municipals d’ERC (7); SOM CALDES (2);  CiU (2); del PSC (2) i d'UP CALDES (1)], resta 

assabentat del següent:  

Identificació de l’expedient

Expedient de l’Àrea de Serveis Econòmics núm. 4152/2017 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 segon 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
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la remissió de la informació encara no han transcorregut, en les operacions pendents de 

pagament, aquests trenta dies.

4. Aquest mètode de càlcul mesura allò que les administracions públiques estan pagant 

comptant el temps que transcorre des de la data d’entrada en el registre i la data de pagament 

efectiu, sense tenir en compte el termini que es tarda en aprovar el document.   La fórmula 

utilitzada en el càlcul és la següent: 

PMP = Període mitjà de pagament

OP = Operacions pagades

P = Pagaments realitzats

OPP = Operacions pendents de pagament

PP = Pendent de pagament

5. L’Ajuntament de Caldes de Montbui ha de publicar aquests indicadors de forma trimestral, 

desglossada en els següents apartats:

a) Període de pagament trimestral i la seva sèrie històrica.

b) Ràtio trimestral de les operacions pagades i la seva sèrie històrica

c) Ràtio trimestral d’operacions pendents de pagament i la seva sèrie històrica.

6. Els indicadors referents al segon 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 2n trimestre de 2017.

Ràtio d’operacions pagades 10,70  dies

Import d’operacions pagades 1.999.313,62 euros

Ràtio d’operacions pendents de pagament 11,55 dies

Import d’operacions pendents de pagament 1.048.273,76 euros

Període Mitjà de pagament de l’Entitat 10,99 dies

7. L’Ajuntament de Caldes de Montbui, a 30 de juny 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.
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8. Aquesta informació ha estat tramesa al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques dins 

del termini que marca l’Ordre Ministerial HAP/2105/2012, de desenvolupament de les 

obligacions de subministrament d’informació.

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 segon 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 2n trimestre de 2017.

Ràtio d’operacions pagades 10,70  dies

Import d’operacions pagades 1.999.313,62 euros

Ràtio d’operacions pendents de pagament 11,55 dies

Import d’operacions pendents de pagament 1.048.273,76 euros

Període Mitjà de pagament de l’Entitat 10,99 dies
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32. DONAR COMPTE DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LA SESSIÓ 

DEL DIA 15 DE SETEMBRE DE 2017 CORRESPONENT LES LÍNIES FONAMENTALS DEL 

PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2018, EXPEDIENT 4613/2017.

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:

«Passo la paraula al regidor Marañés.»

Pren la paraula el senyor Marañés:

«Com sempre presentem la informació al govern i hem seguit amb la tònica de representar una 

informació lineal.»

Pren la paraula la senyora Mata:

«No sé si és una pregunta o una reflexió, però donat el context polític que tots estem vivint de 

cara al proper diumenge d'octubre i posterior, i vosaltres també us haureu fet la mateixa 

pregunta, què passarà després. Entenc que hi haurà un posicionament si es continuaran 

enviant aquests informes al ministeri o esteu a l'espera de veure què passa. 

Fer-vos aquesta pregunta reflexió i anant en la línia que hem seguit nosaltres durant tot aquest 

temps. Passi el que passi deixar de passar aquesta informació al ministeri, entenc que sí ho 

heu parlat i  m'agradaria una resposta en aquest sentit.»

Pren la paraula el Senyor Alcalde:

«Bé, de fet hem de veure què passa i veure la lliure decisió del poble de Catalunya. Com ja 

sabeu per aquest equip de govern i per la majoria de membres d'aquest consistori com més 

aviat desconnectem d'aquest estat que ens va a la contra doncs millor. I així a la primera ocasió

que puguem fer-ho de manera ordenada però democràticament doncs ho farem. No deixarem 

escapar cap oportunitat.»

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents  [14 membres dels grups

municipals d’ERC (7); SOM CALDES (2);  CiU (2); del PSC (2) i d'UP CALDES (1)], resta 

assabentat del següent:  
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Identificació de l’expedient

Expedient número 4613/2017 de l’Àrea Econòmica, corresponent a l’aprovació de les Línies 

Fonamentals del Pressupost de 2018 de l’Ajuntament de Caldes de Montbui.

Antecedents i Fonaments de dret

1. La Junta de Govern Local, en la sessió del dia 15 de setembre de 2016, va acordar aprovar 

les Línies Fonamentals del Pressupost de 2018 de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, el 

contingut del qual es transcriu literalment a continuació:

“ Identificació de l’expedient

Expedient número 4613/2017 de l’Àrea Econòmica, corresponent a l’aprovació de les Línies 

Fonamentals del Pressupost de 2018 de l’Ajuntament de Caldes de Montbui.

Antecedents i Fonaments de dret 

1. L’article 15 de l'Ordre HAP/2105/2012, d' 1 d'octubre, modificat per l’Ordre HAP/2082/2014, 

de 7 de novembre,  que desenvolupa de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 

Pressupostària i Sostenibilitat Financera estableix que:

“ Amb caràcter anual es remetrà la informació següent:

1. Abans del 15 de setembre de cada any:

Les línies fonamentals dels pressupostos per a l’exercici següent, amb inclusió de tota la infor-

mació necessària de conformitat amb la normativa europea i, almenys, la informació següent:

a) Definició de les principals polítiques que inspiren el pressupost, amb indicació de les mesu-

res d’ingressos i despeses en què es basen.

b) Saldos pressupostaris i explicació de la seva adequació a l’objectiu d’estabilitat fixat. Tota la 

informació complementària que permeti relacionar el saldo resultant dels ingressos i les despe-

ses del pressupost amb la capacitat i necessitat de finançament calculada d’acord amb normes

del sistema europeu de comptes.
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c) Informació sobre els ingressos previstos en el projecte de pressupostos, tant pel que fa als 

recursos del sistema de finançament subjectes a lliuraments a compte i la liquidació posterior 

com a la resta d’ingressos en les seves principals rúbriques.

d) Informació sobre les dotacions de despeses contingudes en el projecte de pressupost i les 

seves evolucions respecte a l’exercici precedent.

e) Modificacions significatives en els criteris de pressupostació que permetin una comparativa 

homogènia amb l’exercici precedent.

f) Informació sobre les diferències existents en els objectius i les previsions, així com en les 

mesures o la resta de variables considerades per elaborar les línies fonamentals dels pressu-

postos de l’exercici següent, en relació amb les utilitzades per elaborar el pla pressupostari a 

mitjà termini que estableix l’article 6. En cas que es produeixin aquestes diferències, cal proce-

dir a remetre la informació actualitzada relativa al pla pressupostari esmentat.

g) L’estat de previsió de moviment i situació del deute.

h) L’informe de la intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat i del límit de 

deute.

....”

2. El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques admet la remissió d’aquestes dades fins el

dia 14 de setembre de 2017.

 

3. Vist l’informe de la intervenció municipal que consta dins de l’expedient.

Resolució

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

PROPOSTA D’ACORD

Primer. Aprovar les Línies Fonamentals del pressupost de l'exercici 2018 de l'Ajuntament de 

Caldes de Montbui que consten a l'expedient administratiu com a annex 1.

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

172



Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament resta assabentat:

Únic. Restar assabentats de l’acord de la Junta de Govern Local, en la sessió del dia 15 de 

setembre de 2017, pel qual es va resoldre aprovar les Línies Fonamentals del Pressupost de 

2018 de l’Ajuntament de Caldes de Montbui. 

*El senyor Vicenç Personat i Pallarès, regidor d'ERC, s'incorpora de la sessió plenària.

*La senyora Roser Guiteras López, regidora d'ERC, s'incorpora de la sessió plenària.

33.  DONAR  COMPTE  DEL  DECRET  D’ALCALDIA NÚMERO  000508/2017,  DE  18  DE

SETEMBRE DE 2017, MITJANÇANT EL QUAL ES RESOL MODIFICAR EL CONTINGUT

DELS APARTATS  PRIMER,  TERCER I  SISÈ  DE  LA PART  RESOLUTIVA DEL  DECRET

D’ALCALDIA NÚMERO 000634/2015, D’ORGANITZACIÓ DEL CARTIPÀS MUNICIPAL 2015-

2019, EXPEDIENT G1215-2015-000002 – 509/2015 DE SERVEIS GENERALS.

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

s’estableix a l’article 48.3 del ROM.

No hi ha intervencions.

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents  [16 membres dels grups

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

assabentat del següent:  

Identificació de l’expedient 

Expedient  número G1215-2015-000002 – 509/2015 de Serveis Generals,  d’organització del

cartipàs municipal 2015-2019.

Modificació del Decret 000634/2015, de 15 de juny de 2015.                 

Antecedents

1. En data 18 de setembre de 2017, el senyor Jordi Solé i Ferrando, alcalde de l’Ajuntament de

Caldes de Montbui, ha dictat el Decret número 000508/2017, en relació amb l’organització del

cartipàs municipal 2015-2019, mitjançant el qual es modifica el Decret número 000634/2015.
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A continuació es transcriu el contingut literal de l’esmentat decret:

“DECRET NÚM. 000508/2017

Identificació de l’expedient

Expedient  número G1215-2015-000002 – 509/2015 de Serveis Generals,  d’organització del

cartipàs municipal 2015-2019.

Modificació del Decret 000634/2015, de 15 de juny de 2015.                 

Antecedents

1. En data 15 de juny de 2015 l’alcalde va dictar el Decret número 000634/2015, mitjançant el 

qual es va resoldre, entre altres, el següent:

“Primer. Constituir la Junta de Govern Local, com a òrgan col·legiat municipal de l'Ajuntament 

amb funcions d’assistència permanent a l’alcalde i amb caràcter resolutori amb les 

competències que se li deleguen en aquest moment per l’alcaldia i les que el ple li pugui 

delegar, la qual quedarà integrada pels membres següents:

  President:   Sr. Jordi Solé i Ferrando.

Vocals: Sr.  Isidre Pineda Moncusí, regidor.

Sr. Vicenç Personat Pallarès, regidor.

Sr. Jaume Mauri Sala, regidor.

Sra. Maria Pilar Aznar López, regidora. 

(...)

Tercer. Nomenar Tinents d’Alcalde els membres de la Junta de Govern Local, per l’ordre que

tot seguit es detalla, els regidors següents:

1r Tinent d’Alcalde: Sr. Isidre Pineda Moncusí

2n Tinent d’Alcalde: Sr. Vicenç Personat Pallarès

3r Tinent d’Alcalde: Sr. Jaume Mauri Sala

4a Tinenta d’Alcalde: Sra. Maria Pilar Aznar López
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Els tinents d’alcalde, per l’ordre en què han estat nomenats, substituiran a l’Alcalde en els

supòsits d’absència, malaltia o impediment que impossibiliti a aquest, l’exercici de les seves

atribucions i exerciran les funcions que aquesta alcaldia els hi confereixi conforme a Dret.

(...)

Sisè. Efectuar delegació especial per a la direcció interna i la gestió dels serveis municipals.

Així mateix, es fa constar que l’enumeració de les competències que es transcriuen no són una

relació  exhaustiva  de  totes  i  cadascuna  de  les  competències  que  inclou  cada  regidoria

esmentada, (…).

La delegació especial es fa en la modalitat prevista a l’apartat cinquè, lletra b) de l’article 43 del

RD  2568/1986,  sota  la  direcció  de  l’Alcaldia  presidència,  i  d’acord  amb  les  reserves  que

l’Alcaldia reté i amb els nomenaments següents:

- Senyor Jordi Solé i Ferrando, alcalde, es reserva les competències següents:

 Responsable de Seguretat i Civisme.

 

- Senyora Núria Carné i Navarro, assumeix les competències següents:

 Regidora de Comunicació i Informació Ciutadana.

 Regidora d’Esports.

-  Senyor  Isidre  Pineda  Moncusí,  Primer  tinent  d'alcalde,  assumeix  les  competències

següents:

 Regidor de Cultura i Patrimoni.

 Regidor de Turisme i Termalisme.

 Regidor de Participació Ciutadana i Voluntariat.

 Regidor de Cooperació i Solidaritat.

 

-  Senyora M. Pilar  Aznar López, Quarta tinenta d’alcalde,  assumeix les competències

següents:

 Regidora d’Acció Social i Igualtat d’Oportunitats.

 Regidora de Gent Gran. 

 

- Senyor Vicenç Personat Pallarès, Segon tinent d'alcalde, assumeix les competències

següents:

 Regidor d’Urbanisme, Planejament Territorial i Activitats.
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 Regidor de Recursos Humans.

 Representant a les entitats urbanístiques col·laboradores.

 

-  Senyor Jaume  Mauri  Sala,  Tercer  tinent  d’alcalde,  assumeix  les  competències

següents:

 Regidor d’Espais Públics i Sostenibilitat.

 Regidor de Serveis Municipals.

 

- Senyor Josep Ramon Marañés Vidal, assumeix les competències següents:

 Regidor de Desenvolupament Econòmic. 

 Regidor d’Hisenda.

- Senyora Roser Guiteras López, assumeix les competències següents:

 Regidora d’Educació i Formació Permanent.

 

- Senyor David Través i Ambrosio, assumeix les competències següents:

 Regidor de Joventut.

 Regidor de Govern obert.

(…) ”

2. Actualment i amb motiu que es considera necessari dur a terme una nova autoorganització 

municipal, cal modificar el nombre de membres integrants de la Junta de Govern Local; el 

nomenament de tinents d’alcalde d’aquesta Corporació municipal i algunes de les delegacions 

de les competències dels regidors i les regidores de la Corporació municipal.

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

Fonaments de dret

- Articles 4.1.a) i 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local,

sobre les atribucions dels ents locals i competències de l’alcalde. 

- Articles 8.1.a), 53.2 i 53.3  Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text

refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, sobre les atribucions dels ents locals i

competències de l’alcalde. 
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- Article 43 a 45 Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament

d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sobre la facultat de delegar

competències de l’alcalde. 

-  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les  administracions

públiques i la LIei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

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

RESOLC: 

Primer. Modificar el  contingut  de l’apartat  Primer  de la part resolutiva del  Decret d’Alcaldia

número  000634/2015,  de  data  15  de  juny  de  2015,  el  qual  s’ha  transcrit  a  l’apartat  dels

Antecedents d’aquest decret, pel que fa als membres que integren la Junta de Govern Local, de

la manera següent:

  President:  Sr. Jordi Solé i Ferrando.

Vocals: Sr.  Isidre Pineda Moncusí, regidor.

Sr. Vicenç Personat Pallarès, regidor.

Sr. Jaume Mauri Sala, regidor.

Sra. Maria Pilar Aznar López, regidora.

Sra. Núria Carné Navarro, regidora.

Segon. Modificar el  contingut  de l’apartat  Tercer de la part  resolutiva del  Decret  d’Alcaldia

número  000634/2015,  de  data  15  de  juny  de  2015,  el  qual  s’ha  transcrit  a  l’apartat  dels

Antecedents d’aquest decret, amb el nomenament de la regidora Núria Carné Navarro com a

cinquena tinenta d’alcalde.

Els tinents d’alcalde, per l’ordre en què han estat nomenats, substituiran a l’Alcalde en els

supòsits d’absència, malaltia o impediment que impossibiliti a aquest, l’exercici de les seves

atribucions i exerciran les funcions que aquesta alcaldia els hi confereixi conforme a Dret.

Tercer. Modificar el contingut de l’apartat Sisè de la part resolutiva del Decret d’Alcaldia número

000634/2015, de data 15 de juny de 2015, el qual s’ha transcrit a l’apartat dels Antecedents

d’aquest  decret,  en  relació  amb  les  competències  dels  regidors  i  regidores  d’aquesta
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Corporació  municipal,  en  el  sentit  de  deixar  i/o  assumir  una  nova  competència,  sent,  en

conseqüència, de la manera següent:

“Sisè. Efectuar delegació especial per a la direcció interna i la gestió dels serveis municipals.

Així mateix, es fa constar que l’enumeració de les competències que es transcriuen no són una

relació  exhaustiva  de  totes  i  cadascuna  de  les  competències  que  inclou  cada  regidoria

esmentada, (…).

La delegació especial es fa en la modalitat prevista a l’apartat cinquè, lletra b) de l’article 43 del

RD  2568/1986,  sota  la  direcció  de  l’Alcaldia  presidència,  i  d’acord  amb  les  reserves  que

l’Alcaldia reté i amb els nomenaments següents:

- Senyor Jordi Solé i Ferrando, alcalde, es reserva les competències següents:

 Responsable de Seguretat i Civisme.

- Senyora Núria Carné i Navarro, Cinquena tinenta d’alcalde, assumeix les competències 

següents:

 Regidora de Comunicació i Informació Ciutadana.

 Regidora d’Esports. 

 Regidora de Desenvolupament Econòmic.

-  Senyor  Isidre  Pineda  Moncusí,  Primer  tinent  d'alcalde,  assumeix  les  competències

següents:

 Regidor de Cultura i Patrimoni.

 Regidor de Turisme i Termalisme.

 Regidor de Cooperació i Solidaritat.

-  Senyora M. Pilar  Aznar López, Quarta tinenta d’alcalde,  assumeix les competències

següents:

 Regidora d’Acció Social i Igualtat d’Oportunitats.

 Regidora de Gent Gran. 

 Regidora de Participació Ciutadana i Voluntariat. 
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- Senyor Vicenç Personat Pallarès, Segon tinent d'alcalde, assumeix les competències

següents:

•      Regidor d’Urbanisme, Planejament Territorial i Activitats.

•      Representant a les entitats urbanístiques col·laboradores.

     

-  Senyor Jaume  Mauri  Sala,  Tercer  tinent  d’alcalde,  assumeix  les  competències

següents:

 Regidor d’Espais Públics i Sostenibilitat.

 Regidor de Serveis Municipals.

- Senyor Josep Ramon Marañés Vidal, assumeix les competències següents:

 Regidor d’Hisenda.

 Regidor de Recursos Humans.

 

- Senyora Roser Guiteras López, assumeix les competències següents:

 Regidora d’Educació i Formació Permanent.

 

- Senyor David Través i Ambrosio, assumeix les competències següents:

 Regidor de Joventut.

 Regidor de Govern obert.  "

Quart. Establir que el contingut del Decret és executiu des del dia següent a la data d’aquest

propi Decret, o sigui, el dia 19 de setembre de 2017. Això de conformitat amb el que disposa

l’article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament

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

Cinquè. Fer públic aquest Decret al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial

de la Generalitat de Catalunya i al tauler municipal de la corporació, en compliment del que

disposen els articles 44.2 i  46.1 del  Reial  Decret  2568/1986, de 28 de novembre,  pel  qual

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

Sisè.  Notificar  aquest  decret  a les persones interessades i  comunicar-lo  a totes les Àrees,

departaments i serveis de l'Ajuntament.

Setè. Donar compte del contingut íntegre d’aquest Decret en la propera sessió Plenària.
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Vuitè. Contra aquest acte administratiu que és definitiu en via administrativa podeu interposar

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

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

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

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

sis mesos."

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

Fonaments de dret

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

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

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

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

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

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

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

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament resta assabentat:

Únic. Restar assabentats del Decret d’Alcaldia número 000508/2017, dictat en data 18 de 

setembre de 2017, mitjançant el qual es resol modificar el contingut dels apartats Primer, 

Tercer i Sisè de la part resolutiva del Decret d’Alcaldia número 000634/2015, de data 15 de 

juny de 2015, en relació amb els membres integrants de la Junta de Govern Local, el 

nomenament de tinents d’alcalde i en relació amb les competències dels regidors i regidores 

d’aquesta Corporació municipal.
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*El senyor Francisco Javier Orgeta Guillén, regidor del PSC, s'absenta de la sessió plenària.

34. DESESTIMAR LA SOL·LICITUD D'ATURAR LES OBRES «APARCAMENT A LES 

HORTES DE BAIX I URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL SINDICAT. FASE I» I INADMETRE 

A TRÀMIT LA SOL·LICITUD PER REVISAR D'OFICI EL PLEC DE CLÀUSULES DE L'OBRA 

«APARCAMENT A LES HORTES DE BAIX I URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL SINDICAT.

FASE I», 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:

«Passo la paraula al regidor Personat.»

Pren la paraula el senyor Personat:

«Gràcies Senyor Alcalde, bon vespre a tots. És un suma i segueix de les al·legacions que s'han

fet des del primer moment. Bé no des del primer moment perquè quan va ser el moment de fer 

les al·legacions no es van fer cap, sinó tot el contrari, es va aprovar a temps, es va exposar 

públicament i  no es va fer cap tipus d'al·legació. 

Les al·legacions s'han fet a posteriori. I evidentment aquestes al·legacions s'han desestimat per

urbanisme que van dir que era inadmissible, s'han fet al·legacions al Síndic de Greuges també 

ho han arxivat i ara s'han fet una altra vegada al·legacions i ja s'expliquen el perquè i el motiu 

no tenen substància i no s'aguanten quan a demanar revisió al plec de clàusules. 

Per tant anem tirant endavant, suposo que no seran les últimes al·legacions que deixaran de 

fer i jo demanaria pel que fa a aquestes al·legacions que vinguin al despatx, que vinguin on 

vulguin i ens assentem, posem el papers sobre la taula i els hi expliquem com ho hem fet, com 

està tot i si continuen pensant en posar més al·legacions doncs que les posin. 

I m'agradaria recordar ara que aprofito la paraula que es va fer un escrit en relació amb que 

parlàvem molt però no donàvem respostes i jo li vaig dir personalment amb ell que aquest escrit

que va sortir al 9nou que va sortir publicat i li vaig dir que de la pàgina 30 a la 47 hi ha les 

respostes que les preguntes que vostè diu que no s'han fet i com si no li hagués dit res.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Hi ha alguna intervenció de la resta de membres del consistori?  Després la gent del públic si 

vol parlar tindrà la seva ocasió de fer-ho.

Passem doncs 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 CiU (2); 3 vots en contra de SOM 

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

       

         ACORDA:   

Identificació de l’expedient

Expedient número 481/2017 relatiu a l'escrit de la plataforma cívica «Salvem Les Hortes».

Antecedents

1. En data 24 de juliol de 2017 el senyor Jordi Galí Trullenque va presentar un escrit amb el 

contingut següent:

«Els sotasignats, organitzats al voltant de la plataforma cívica «Salvem les Hortes» de 

Caldes de Montbui, referent al Projecte d'Aparcament a les Hortes de Baix. Designem 

com a domicili per a notificacions el d'en Jordi Galí, a l'Av. de Pi i Margall, 163 -08140 

Caldes de Montbui.

EXPOSEN:

1. Que a la modificació del POUM de 2015 (Expedient de modificació puntual 

2012/046468/B- acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona de 19 de 

març) a la pàgina 3 s'eximeix el projecte del preceptiu Estudi d'Impacte i Integració 

Ambiental i Paisatgística (d'aquí endavant EIIAP) perquè «es justifica que el plec de 

prescripcions tècniques particulars relatiu al projecte constructiu de l'aparcament ja 

contempla que l'adjudicatari haurà de redactar un estudi d'integració paisatgística».

2. També s'eximeix la dita modificació del preceptiu EIIAP perquè «modifica el règim 

del sòl d'una porció de terreny de 296,32 m2, que passa de sòl no urbanitzable a sòl 

urbà amb la qualificació sistema d'espais lliures. La superfície que proposa modificar és

inferior a la que proposava el document anterior, que era de 657,09 m2. Atès que 

l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental, en data 17 de febrer de 2012, va 

emetre un informe en el que declara la no subjecció a avaluació ambiental de l'avanç 

de la proposta de modificació puntual del PÔUM, que afectava una superfície de 300 

m2, i que la proposta actual suposa una afectació lleugerament inferior sobre el mateix 

àmbit (...).
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3. Consultada la parcel·la objecte de la requalificació citada, de referència cadastral 

08033A009001970000EP, observem que aquesta no ha patit cap segregació, sinó que 

s'ha requalificat en la seva totalitat, per un superfície segons cadastre de 608 m2.

4. En data 17 d'octubre de 2016 es va assignar l'obra en acte públic a l'empresa Vías y 

Construcciones en base al Plec de Clàusules Administratives Particulars aprovat en Ple

de 30 de juny del mateix any (Expedient TC104-2015-000063), en el que sí que hi 

constava com a punt 3 una «Proposta de Gestió Ambiental» que nosaltres considerem 

totalment insuficient perquè dista molt de l'estudi d'integració paisatgística a que fa 

esment la resolució esmentada al punt núm 1, i d'acord amb l'Art. 21 del Decret 

343/2006, però que al menys cobria les aparences.

5. Com a conseqüència del desistiment de l'empresa adjudicatària havent signat el 

contracte, l'Ajuntament fa una nova convocatòria amb un nou Plec de Clàusules 

Administratives Particulars, en data 27 de febrer de 2017 (Expedient 481/2017), que es

diferència del primer perquè la clàusula d'oferta temerària és inoperant, i perquè no hi 

ha clàusula de gestió ambiental.

6. Amb aquest segon plec es va adjudicar l'obra a l'empresa Romero Gamero, que va 

desistir, i com no havia signat contracte, es va assignar directament al segon 

adjudicatari en Ple de 25 de maig, ACSA Obras e Infraestructuras, S.A.

CONSTATEN

Que l'Ajuntament està fent tot el possible per evitar avaluar l'Impacte Ambiental i 

projectar correctament la Integració Paisatgística, fins el punt d'obviar la legalitat.

Que un estudi competent d'aquestes característiques potser desaconsellaria la 

construcció de l'aparcament en aquest lloc, o demanaria tants canvis en el projecte i 

tant costosos que el faria inviable econòmicament

I SOL·LICITEN:

1. Que s'aturin les obres de manera immediata, ja que en cas contrari ens trobaríem 

davant d'un supòsit de via de fet contemplat a l'article 30 de la Llei 29/1998, de 13 de 

juliol, de la Jurisdicció Contenciós Administrativa, en tractar-se d'una execució material 
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que excedeix del títol jurídic que el legitima, extralimitant-lo, servint la present com a 

intimació pel seu cessament.

2. Que es revisi d'ofici el Plec de Condicions Administratives de la darrera convocatòria

per a la Construcció del Pàrquing de les <Hortes i s'inclogui l'estudi d'impacte omès i 

es prenguin les mesures conseqüents.

3. que aquest estudi contingui, com a mínim, l'abordatge i resolució dels següents 

problemes que hem detectat i que ens preocupen especialment:

a. Un estudi de la insolació dels horts, que creiem que es veurà seriosament minvada 

fins el punt que a la vora del mur hi haurà una amplada de fins a vuitanta metres que 

no rebrà insolació durant una bona part de l'hivern.

b. Un estudi de la visual des del camí prolongació del Raval canyelles, on hem 

comprovat que es perd la panoràmica sobre els horts, perdent-se així totalment l'actual 

integració entre zona urbana i horta.

c. un estudi de l'impacte visual des del NW, que troben a faltar en el projecte i creiem 

que és des d'on l'agressió al paisatge es percep en tota la seva amplitud , des dels 

horts i des del «Camí Orbital» de recent inauguració.

d. Un estudi de com es respecta la topografia i vegetació del terreny d'acord amb el 

que dictamina  el POUM vigent per a les zones verdes. És urgent realitzar aquest 

estudi abans de permetre que es tali l'arbrat existent i es modifiqui substancialment la 

topografia, tal com es pretén al projecte.

e. Un estudi de la vegetació i l'ajardinament del sostre de l'aparcament, i del seu 

manteniment, una relació de les espècies que s'hi volen plantar i la seva relació amb el 

Vallès, i també la protecció d'aquest ajardinament contra els actes vandàlics.

4. Que s'hagi modificat el projecte en el termes que requereix l'estudi en qüestió.»

3. El tècnic d'administració general de l'àrea de desenvolupament territorial ha emès, el dia 7 de

setembre de 2017, l'informe jurídic que acredita la legalitat de la proposta, amb les 

consideracions següents:

«Consideracions

Pel que fa a la sol·licitud d'aturar immediatament les obres del «Aparcament a les 

hortes de Baix i urbanització de la Plaça del Sindicat. Fase I», ja que en cas contrari 
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ens trobaríem davant d'un supòsit de fet contemplat  a l'article 30 de la Llei 29/1998, de

13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós Administrativa, en tractar-se d'una execució 

material que excedeix del títol jurídic que el legitima, extralimitant-lo, fer les següents 

consideracions: L'Ajuntament de Caldes de Montbui està actuant seguint tots els 

tràmits previstos per la legislació de contractació pública vigent i òbviament no es tracta

d'una execució material que excedeix el títol que el legitima. Si la plataforma cívica 

«Salvem les Hortes» entén que no es recullen les seves legítimes pretensions és 

perquè no  les va presentar en el moment oportú, que era en la fase d'exposició al 

públic de la modificació puntual i del projecte d'obres perquè es poguessin  presentar 

les corresponents al·legacions, recomanacions, suggeriments o reclamacions als 

documents que s'aprovaven. 

La revisió d'ofici es regula en el Capítol I del Títol V de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, 

del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En l'article 106.3 

d'aquest cos legal s'estableix que «L'òrgan competent per a la revisió d'ofici pot 

acordar motivadament la inadmissió a tràmit de les sol·licituds formulades pels 

interessats, sense necessitat de sol·licitar el dictamen del Consell d'Estat o òrgan 

consultiu de la comunitat autònoma, quan aquestes no es basin en alguna de les 

causes de nul·litat de l'article 47.1 o manifestament no tinguin fonament, així com en el 

supòsit que s'hagin desestimat pel que fa al fons altres sol·licituds substancialment 

iguals.»

En primer lloc s'haurà de comprovar si es dona alguna de les causes de nul·litat de 

l'article 47.1:

«a) Els que lesionin els drets i les llibertats susceptibles d'empara constitucional.

  b) Els dictats per un òrgan manifestament incompetent per raó de la matèria o del 

territori.

 c) Els que tinguin un contingut impossible.

 d) Els que siguin constitutius d'infracció penal o es dictin com a conseqüència 

d'aquesta.

 e) Els dictats prescindint totalment i absolutament del procediment legalment establert 

o de les normes que contenen les regles essencials per a la formació de la voluntat 

dels òrgans col·legiats.

  f) Els actes expressos o presumptes contraris a l'ordenament jurídic pels quals 

s'adquireixen facultats o drets quan no es tinguin els requisits essencials per adquirir-

los
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  g) Qualsevol altre que s'estableixi expressament en una disposició amb rang de llei.»

De la lectura d'aquest article ja veiem que la sol·licitud de revisió d'ofici sol·licitada per 

la plataforma cívica «Salvem les Hortes» de Caldes de Montbui no troba cap suport ni 

justificació legal per la qual cosa s'haurà d'inadmetre.

Malgrat el que s'ha manifestat en els paràgrafs anteriors, pel que fa al contingut de la 

sol·licitud aquest presenta diferents punts.

a) La Comissió territorial d'Urbanisme, en el seu acord de 19 de març de 2015 va 

establir que el document de la Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística 

municipal pel canvi de classificació urbanística d'uns terrenys destinats a sistemes 

urbanístics al Raval Canyelles de Caldes de Montbui hauria d'incloure un estudi 

d'integració amb l'entorn amb un contingut anàleg a un estudi d'impacte i integració 

paisatgística. Aquest estudi està inclòs en el document de la modificació puntual i en el 

projecte del «Aparcament a les hortes de Baix i urbanització de la Plaça del Sindicat. 

Fase I», ambdós documents van tenir un període d'exposició al públic sense que es 

presentés cap al·legació.

b) Pel que fa a la superfície afectada per la modificació s'afirma que ja que la parcel·la 

referència cadastral 08033A009001970000EP no ha patit cap segregació i que la 

requalificació afecta a la totalitat de la parcel·la i no només a 296,32 m2. Bé, no hi ha 

cap relació entre les segregacions d'una finca i la seva qualificació urbanística. Causa 

estranyesa que es faci aquesta afirmació. S'han requalificat 296,32 m2 d'una parcel·la 

de 608 m2 i això no té perquè reflectir-se cadastralment de forma immediata. 

c) La proposta de gestió ambiental es va incloure en el plec de clàusules 

administratives particulars per a la licitació de l'anterior contracte:

«3. Propostes de gestió ambiental:

3.1.- Propostes per reduir l'impacte de l'obra sobre l'entorn i mesures correctores dels

impactes negatius detectats.

3.2.- Propostes per a la recuperació de materials i l'aportació de materials procedents

de processos de recuperació.
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3.3.- Propostes per a la reducció del consum energètic i per l'estalvi d'aigua a l'obra.

3.4.- Propostes de gestió de residus, per a la seva inclusió en el pla corresponent.

(Màxim 5 fulls DIN-A 4 a una cara, Arial 12)»

I dista molt d'un estudi d'integració paisatgística perquè no hi té res a veure, com es pot

deduir de la lectura d'aquest criteri que ha de servir per adjudicar l'obra, són propostes 

de gestió ambiental en l'àmbit de l'execució de l'obra. 

Finalment es sol·licita que s'aturin les obres. No hi ha, com ja s'ha comentat, cap motiu 

per aturar-les ja que el procediment de licitació i adjudicació de l'obra, malgrat els 

inconvenients que s'han anat presentant, ha estat del tot rigorós. 

Que es revisi d'ofici el plec de clàusules  administratives. En cap cas, com ja s'ha 

analitzat, cap la revisió d'ofici dels actes realitzats. Però que es demani la revisió d'ofici 

del plec de clàusules administratives particulars perquè aquest no inclou l'estudi 

d'impacte ambiental està fora de lloc. Aquest es troba, repeteixo, en el document de la 

modificació puntual i en el projecte del «Aparcament a les hortes de Baix i urbanització 

de la Plaça del Sindicat. Fase I», per la qual cosa no s'hauria d'admetre  ja que 

manifestament aquesta petició no té cap fonament.

Pel que fa al contingut de l'estudi d'integració amb l'entorn, amb un contingut anàleg a 

un estudi d'impacte i integració paisatgística, aquest ja va estar aprovat inicialment i 

exposat al públic dues vegades sense que es presentés cap al·legació com ja s'ha 

exposat més amunt. Era aquest el moment de presentar al·legacions o sol·licitar que 

s'incloguessin més estudis.»

Fonaments de dret

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 

públiques.

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

Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.
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Pla d'Ordenació urbanística Municipal de Caldes de Montbui.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Desestimar la sol·licitud d'aturar les obres de l'«Aparcament a les hortes de Baix i 

urbanització de la Plaça del Sindicat. Fase I».

Segon. Inadmetre a tràmit la sol·licitud per revisar d'ofici el plec de clàusules de l'obra de l' 

«Aparcament a les hortes de Baix i urbanització de la Plaça del Sindicat. Fase I», perquè 

s'inclogui l'estudi d'impacte ambiental omès ja que no es troba en els casos previstos en l'article

106 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques.

Tercer. Comunicar aquest acord al senyor Jordi Galí Trullenque en representació de la 

plataforma cívica «Salvem les Hortes» de Caldes de Montbui.

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

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

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

de la província de Barcelona.

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

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

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

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

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

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

sis mesos.
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35. INTERPOSAR CONTRA EL BISBAT DE TERRASSA UNA ACCIÓ CIVIL DECLARATIVA 

DE DOMINI ALS EFECTES D'OBTENIR EL RECONEIXEMENT DEL DOMINI EN FAVOR DE 

L'AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI DE LA PORCIÓ DE SÒL DE 539,79 M2 QUE 

CONSTITUEIX LA PLAÇA PAU SURELL I EL SEU ENTORN, EXPEDIENT 749/2017.

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

del ROM.

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Passo la paraula al senyor Personat.»

Pren la paraula al senyor Personat:

«Aquesta demanda que es posa es per recuperar la Plaça Pau Surell. Quan nosaltres volíem 

fer la modificació de les zones adjacents del pàrquing del sindicat i els banys ens vam trobar 

que s'havia inscrit feia dos anys a favor del bisbat de Terrassa la Plaça Surell. 

Evidentment vam quedar sorpresos, no estava inscrita a nom de ningú perquè l'Ajuntament no 

té inscrits ni tots els carrers ni totes les places, ens podia passar amb la placa Surell o la Plaça 

de l'Església. El registrador ho va acceptar i nosaltres pensem que la plaça pertany a Caldes i 

no al bisbat de Terrassa. Per tant, reclamem aquest fet d'inscriure la plaça Surell a nom de 

l'Ajuntament.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Hi ha intervencions? Sí? Fem-ho de menor a major. Senyor Martínez.»

Pren la paraula el senyor Martínez:

«Nosaltres no entrarem a valorar el fons del tema perquè no el coneixem però no entenc la 

urgència i per tant el nostre vot serà l'abstenció.»

Pren la paraula la senyora Millan:

«Vull disculpar el meu company que ha tingut que marxar per motius personals. I nosaltres 

estem també d'acord amb el senyor Martínez que no entenem la urgència. 

En un altre moment s'havia parlat una mica sobre la situació d'aquesta plaça i que s'estaven 

fent  averiguacions una miqueta més però no entenem que hagui d'entrar per urgència i per 

altre cantó ens hagués agradat que ens haguéssiu enviat algun correu. Altres vegades ens ho 

heu fet. Crec que enviar un correu per explicar els punts que entren per urgència encara que hi 

haguin els acords bàsics.»
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Pren la paraula la senyora Dalmau:

«Ja han dit els meus companys que nosaltres compartim de fet la darrera vegada que vam 

parlar d'aquest tema. Jo recordo que nosaltres des del nostre grup municipal ens vam oferir a 

col·laborar en la possible arribada a un acord amb l'església. Nosaltres lamentem que s'arribi a 

aquest punt i reiterem també una vegada més l'oferiment que si en algun cas nosaltres podem 

ajudar en alguna cosa ho farem encantats. I volem saber si per part del govern en aquest cas 

ha fet alguna altre intent  per veure si es podia iniciar alguna  via de diàleg per poder evitar la 

via contenciosa com aquesta. Gràcies.»

Pren la paraula la senyora Mata:

«Em sap greu ser repetitiva, eh! Però tant en aquest punt com en els següent no entrarem en el

contingut si bé és cert que a la Comissió Informativa es va informar de la possibilitat d'incloure 

aquests dos punts d'urgència, està clar que no tenim el mateix concepte de què és urgent del 

que és «quan abans millor». Per tant, quan abans millor, no justifica que es voti ara, aquí i 

d'aquesta manera. Per tant en els dos punt votarem en contra.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Com vostè acaba de dir es va parlar d'aquest punt i del següent a la Informativa i es va 

apuntar que pogués entrar per urgència en el Ple d'avui, per tant alguns comentaris no els puc 

compartir.»

Pren la paraula el senyor Personat:

«Senyora Maria, nosaltres hem tingut tres entrevistes amb el bisbat de Terrassa, jo 

personalment junt amb el cap d'àrea hem estat presents en aquestes negociacions. I totes les 

vegades hem sortit igual. He de dir també que hi ha uns terminis per inscriure i uns terminis per 

reclamar. Els terminis per reclamar estan caducats i el lletrat s'ha acollit a un article i ens ha 

demanat que no ens anéssim a dormir. Per tant, nosaltres no ho deixarem dormir. Si ens diu 

que quan abans millor, doncs quan abans millor. Perquè continuem pensant que la Plaça Surell 

és de Caldes. Es pensen que la Plaça Surell és d'ells i  nosaltres que és nostra. Per tant no ens

hi posarem mai d'acord.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Si no hi ha més comentaris passem a la votació.»
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En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta dels presents [9 vots favorables 

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

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

ACORDA:

Identificació de l’expedient

Expedient número 749/2017 relatiu a la interposició d'una acció civil declarativa contra el Bisbat

de Terrassa, als efectes d'obtenir el reconeixement del domini de la plaça Pau Surell.

Antecedents

1. En data 23 de juny de 2014 es va immatricular, a instància de la Diòcesi de Terrassa i davant

del Registre de la Propietat de Granollers-2, la finca registral 12.609, d'una superfície de 

2.860,00 m2 que incorpora la Parròquia de Santa Maria, la rectoria, així com una porció de 

539,79m2 que conforma la plaça Pau Surell.

La immatriculació es va produir a l'empara dels articles 206 i 207 de la Llei Hipotecària amb 

efectes a tercers l'11 de gener de 2017.

2. La plaça Pau Surell constitueix un espai adscrit al domini públic des de temps immemorials. 

L'any 1955 es va produir la inauguració de les obres d'urbanització amb presència de totes les 

autoritats locals, també les eclesiàstiques.

Des d'aleshores l'Ajuntament de Caldes de Montbui ha assumit el manteniment i el cost dels 

serveis (enllumenat, mobiliari, etc) que han facilitat el pas ininterromput de pas de vianants.

3. Aquesta plaça no ha estat mai inscrita a l'Inventari de béns Municipals perquè la inscripció de

béns de domini no ha estat obligada fins fa uns anys.

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

Fonaments de dret

• Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del Règim Local.
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• Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Interposar contra el Bisbat de Terrassa una acció civil declarativa de domini als efectes 

d'obtenir el reconeixement del domini en favor de l'Ajuntament de Caldes de Montbui de la 

porció de sòl de 539,79 m2 que constitueix la plaça Pau Surell i el seu entorn.

Segon. Facultar a l'alcalde de Caldes de Montbui per a l'atorgament dels documents necessaris

per a l'execució de l'acord que es recull en el punt anterior.

Tercer. Delegar la representació municipal en el procés a l'advocat Sr. Jaume de la Cruz i 

Ventura i als següents procuradors dels Tribunals:

PROCURADORS DE GRANOLLERS
Ramon DAVI NAVARRO
José Matías GALÁN COBO
Òscar ENTRENA LLORET

PROCURADORS DE BARCELONA
José Matías GALÁN COBO
Melania SERNA SIERRA
Òscar ENTRENA LLORET
Àngel QUEMADA CUATRECASAS

PROCURADORS DE MADRID
Manuel SÁNCHEZ-PUELLES GONZÁLEZ-CARVAJAL
Antonio ÁLVAREZ-BUYLLA BALLESTEROS
José Manuel VILLASANTE GARCÍA

La representació processal de l’Ajuntament en la demanda l’ostentarà el senyor Ramon Davi 

Navarro.

Quart. Comunicar aquests acords als interessats.
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Cinquè. Aquest és un acte de tràmit, no definitiu en via administrativa i no susceptible de recurs;

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

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

les administracions públiques.

36.  APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA NORMATIVA 

URBANÍSTICA DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL PEL QUE FA AL 

CANVI DE QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA D'UNS SISTEMES URBANÍSTICS AL POLÍGON 

INDUSTRIAL LA BORDA, EXPEDIENT 4917/2017.

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

del ROM.

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Passo la paraula al regidor Personat.»

Pren la paraula el senyor Personat:

«Es tracta només de reordenar la zona d'equipaments que tenim a l'entrada de Caldes, la zona 

industrial, ja que la zona d'equipaments teníem una zona verda que era una miqueta irregular i 

teníem un problema amb el creixement de la deixalleria i era bastant difícil amb les limitacions 

que teníem  de la zona d'equipaments i la deixalleria, llavors hem previst la limitació de la 

deixalleria i de la zona verda tot el lateral de la carretera d'entrada de Caldes perquè farem una 

entrada més vistosa com ham fet a l'entrada de Barcelona i per altra banda a la zona 

d'equipaments una part de 6.000 metros quadrats i ara quedaran destinats a la construcció de 

la nau de GMSSA. 

GMSSA estem intentant municipalitzar tots aquests serveis que estàvem parlant fa un moment i

això necessitarà espai per guardar màquines, camions i cotxes.

Per altra banda això ens representarà un estalvi de bastants diners mensuals perquè 

actualment els garatges que estan utilitzant les empreses que municipalitzarem estan pagant 

un lloguer bastant elevat.»

Pren la paraula el senyor Coral:

«El nostre vot serà favorable tot i que ha entrat per urgència però estava escoltant atentament 

per saber de què es tractava aquesta modificació i entenc que la urgència pel fet de poder 

començar a dibuixar el que serà el nou equipament de GMSSA i que tot comenci a caminar. 
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Per tant sentit ho veiem positiu i votarem a favor. Gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«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); 2 vots en contra de 

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

ACORDA:

Identificació de l’expedient

Expedient 4917/2017 relatiu a l'aprovació inicial de la modificació puntual del Pla d’ordenació 

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

sistemes urbanístics al Polígon Industrial La Borda.

Antecedents

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

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

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

2. La present modificació es justifica amb l’objectiu de millorar la qualitat i funcionalitat dels 

terrenys destinats a equipaments i espais lliures situats al polígon industrial La Borda, a partir 

del moment que l’Ajuntament desestima la necessitat d’implantar en part d’aquests terrenys un 

aparcament de vehicles pesats, en virtut del pla especial aprovat definitivament en data 3 de 

març de 2011 (veure apartat 2 d’aquesta memòria), i a partir del moment en que es concreten 

certes necessitats per tal d’instal·lar-hi determinades dotacions comunitàries d'interès públic, 

concretament les següents:

• Possibilitar l’ampliació de la deixalleria municipal existent

• Permetre la implantació d’un nou edifici destinat a la unificació dels serveis municipals 

(aigua, ambientals, manteniment d’obra i via pública, etc)

• Reserva per a un futur equipament a concretar en el corresponent pla especial
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La proposta contempla una millora de l’actual ordenació dels sistemes urbanístics inclosos dins 

l’illa delimitada per la carretera C-1415b i els carrers Priorat i Barcelonès, concentrant la 

superfície destinada a espais  lliures (clau V) en una franja paral·lela a la carretera i redistribuint

els terrenys destinats a equipaments amb façana exclusiva als carrers del polígon.

3. La modificació comporta deixar sense efecte el vigent pla especial d’assignació d’usos i 

concreció de condicions edificatòries per a l’aparcament de vehicles pesats al polígon industrial,

aprovat definitivament en data 3 de març de 2011 (DOGC núm. 5864 de data 21 d’abril de 

2011).

Fonaments de dret

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

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

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

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

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

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

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

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

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

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

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

sistemes urbanístics al Polígon Industrial La Borda.

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

aprovada inicialment excepte les llicències fonamentades en el règim vigent que siguin 

compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat.
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Tercer. Sotmetre el document aprovat inicialment a un tràmit d’informació pública pel termini 

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

al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un diari de gran difusió i al Tauler d’anuncis de 

l’Ajuntament.

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Els dos punt que venen ara encara que són restar assabentats s'han de votar i els tractarem 

de manera individual.»

37. RESTAR ASSABENTATS I ACCEPTAR LA RENÚNCIA VOLUNTÀRIA AL CÀRREC DE 

REGIDORA DE L’AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI PRESENTADA PER LA 

SENYORA ANNA MATA DOMÈNECH, AIXÍ COM LA SEVA RENÚNCIA ALS CÀRRECS QUE 

OSTENTA PER LA SEVA CONDICIÓ DE REGIDORA DEL GRUP MUNICIPAL DE SOM 

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

5056/2017 DE SERVEIS GENERALS.

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

s’estableix a l’article 48.3 del ROM.

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Passo la paraula a la regidora Anna Mata que pertoca ja que es ella la regidora que renuncia 

al càrrec.»

Pren la paraula la senyor Mata:

«Bon vespre de nou i per última vegada. Estic una mica sorpresa sabent que hi haurà votació, 

espero que em sigui favorable. No sé què passarà en cas contrari. En qualsevol cas intentaré 

ser breu. Volia començar agraint-vos que aquest hagi estat probablement el Ple més llar de tot 

aquest mandat, amb quaranta-un punts, per tant sempre puc dir que vaig renunciar en el Ple 

dels quaranta-un punts, però sí que em permeteu uns minuts per dir-vos quatre coses. 

Dir-vos que jo he fet política no només des de fa dos anys sinó que he fet política tota la meva 

vida. De fet tinc l'estranya sensació que tornaré a fer política a partir de demà. 

L'Ajuntament trobo que és un espai per fer política arcaic, crec que hi ha un problema 

estructural quan a fer política, sobre tot quan parlem d'una política municipal que hauria de ser 

la més propera a tots vosaltres i que penso que no ho és. És una crítica al sistema polític. 

Per tant seguiré fent política i d'alguna manera tornar a aquells espais d'on ja venia, 

reivindicatius i revolucionaris que sempre hem intentat defensar amb els companys i 

companyes, alguns estan avui al públic, alguns estan en el plenari i d'altres que no hi són. 
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En qualsevol cas explicar-vos que la meva renúncia no és ni per motius personals ni per motius

laborals ni ideològics, tot el contrari, em sap molt greu que hagi estat aquesta setmana però el 

motiu principal és per un tema de querència. 

Jo fa dos anys en campanya electoral parlava que ningú era imprescindible, que tan jo com els 

meus companys podem desenvolupar la feina amb tota la capacitat que tenim i per querència 

penso que després de dos anys i mig toca fer el relleu al David que estic convençuda que 

entrarà amb totes les ganes i tota la il·lusió, també anirà rebaixant a mida que passi el temps. 

Però evidentment estarem aquí per tot el que necessiti. 

A la Sandra... no m'imaginava entrar aquí amb ningú més que no fossis tu. I això ho dic de tot 

cor.

I per acabar, sempre he defensat que allò personal és polític i allò polític és personal, gràcies 

per tot.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Intervinc per anunciar que l'equip de govern votarà a favor. Però sobre tot en nom dels meus 

companys i companyes d'equip de govern i de mi mateix, agrair-te aquests més de dos anys en

el quals has assumit responsabilitats públiques com a regidora d'aquest ajuntament i per tant 

d'aquest poble i espero que hagi estat una experiència bona i profitosa per tu, només pel fet 

d'haver pogut fer política des d'un altre angle, des d'un altre besant segurament és una 

experiència que enriqueix personalment. 

Dir-te que ha sigut fàcil en un 99% de vegades poder compartir amb tu aquests més de dos 

anys, aquesta meitat de legislatura, desitjar-te al millor i molta sort pels teus projectes 

personals, polítics i tot el que estigui per venir.»

Pren la paraula el senyor Coral:

«Només vull agrair-te tots aquells punts d'acord, que segurament han sigut menys dels que 

haguéssim volgut que hem tingut en el Ple, però en tot cas en tots el temes i àmbits que ens 

hem posat d'acord agrair-te que hagi sigut així i vull desitjar-te sort sincer i que continuïs fent 

política perquè, com tu deies, la política no només es fa dins de l'ajuntament sinó que a 

vegades és més efectiva des de fora. Però tot és necessari, per tant anima-te a que la política 

no la deixis sinó que la facis des d'un altre costat. Molta sort en els teus projectes personals.»

Pren la paraula la senyora Millan:

«A nivell personat crec que hem anat creixent en paral·lel i a nivell de grup per nosaltres 

sempre ha estat una alegria perquè en molts punt hem estat en desacord però en molts també 

en acord i moltes vegades en ha costat fins i tot alguna pica baralla fora de l'ajuntament haver 
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arribat a acords que moltes vegades és la part més difícil. Gràcies per la teva dedicació en 

aquests dos anys aquí, pels anys que estarem però al final tu ho has dit bé. Cap de nosaltres 

som imprescindible i quan deixem l'ajuntament continuarem fent política perquè al marxar no 

te'n tornes al no res. En continuarem veient perquè això és un poble i ens continuarem veiem 

en els carrer i en les places sens dubte.»

Pren la paraula el senyor Martínez:

«Anna, per part meva dir que em sap molt greu i que ha sigut un plaer treballar amb tu i poder-

nos conèixer. Moltes gràcies Anna.»

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [15 membres dels grups 

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

assabentat del següent:  

Identificació de l’expedient

Expedient número 5056/2017 de Serveis Generals, d’organització del cartipàs municipal 2015-

2019. Renúncia de la senyora Anna Mata Domènech al càrrec de regidora de l’Ajuntament 

de Caldes de Montbui.

Antecedents

1. El dia 4 de setembre de 2017, la senyora Anna Mata Domènech ha presentat al Registre 

General d’Entrada d’aquest Ajuntament, amb el número E/10745/2017, la seva renúncia al 

càrrec de regidora del grup municipal de SOM CALDES-CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-

POBLE ACTIU (SC-CUP-PA) d’aquesta Corporació municipal.

2. La següent persona, segons l’ordre de col·locació a la candidatura amb què el Partit de SOM

CALDES-CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU (SC-CUP-PA) va concórrer a

les eleccions municipals de 2015, partit al qual pertany la senyora Mata, és el senyor DAVID

MONCHO ALBERO, càrrec que li correspon per substitució.

3. En el cas que el senyor David Moncho Albero no li  interessés ocupar l'esmentat càrrec,

haurà de presentar un escrit de renúncia al registre general d'entrada d'aquest Ajuntament, per

la  qual  cosa  es  proposarà  la  següent  persona,  sempre  seguint  l'ordre  de  col·locació  a  la

candidatura  i  així,  successivament,  fins  a  la  persona que  accepti  el  càrrec  de  regidor,  en

substitució de la senyora Anna Mata Domènech.
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4. L'informe jurídic acredita la legalitat de la proposta.

Fonaments de dret

D’acord amb el que disposen l’article 9 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el

Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals; l’article 182 de la Llei

Orgànica de Règim Electoral General, així com la Instrucció de 19 de juliol de 1991, de la Junta

Electoral Central.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament resta assabentat:

Primer.  Restar  assabentats  i  acceptar  la  renúncia  voluntària  al  càrrec  de  regidora  de

l’Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui  presentada  per  la  senyora  Anna  Mata  Domènech,

mitjançant l’escrit de data 4 de setembre de 2017, així com la seva renúncia als càrrecs que

ostenta per la seva condició de regidora del grup municipal de SOM CALDES-CANDIDATURA

D’UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU (SC-CUP-PA).

Segon. Proposar a la Junta Electoral  Central  l’expedició de la credencial  acreditativa  de la

condició d’electe a favor del senyor David Moncho Albero, al qual li correspon la substitució

del càrrec segons l’ordre de col·locació a la candidatura amb què el Partit de SOM CALDES-

CANDIDATURA  D’UNITAT  POPULAR-POBLE  ACTIU  (SC-CUP-PA) va  concórrer  a  les

eleccions  municipals  de  2015.  En  cas  de  renunciar  a  aquest  nomenament  mitjançant  el

corresponent escrit de renúncia presentat al registre general d'entrada d'aquest Ajuntament, es

proposarà la següent persona, sempre seguint  l'ordre de col.locació a la candidatura i  així,

successivament, fins a la persona que accepti el càrrec de regidor, en substitució de la senyora

Anna Mata Domènech.

Tercer. La data de cessament es farà efectiva el dia d'avui.

Quart.  Recordar  a  la  senyora  Anna  Mata  Domènech  l’obligació  de  presentar  al  registre

d’entrada  de  l’Ajuntament  la  declaració  sobre  causes de possibles incompatibilitats  i  sobre

qualsevol  activitat  que proporcioni  o pugui proporcionar-li  ingressos econòmics,  així  com la

declaració  sobre  els  seus  béns  patrimonials,  a  l’efecte  d’inscriure-les  en  el  Registre

d’Interessos, d’acord amb el que s’estableix a l’article 96è del Reglament Orgànic Municipal de

l’Ajuntament de Caldes de Montbui.
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Cinquè. Agrair a la senyora Anna Mata Domènech la seva dedicació i vàlua posades al servei

de  l’Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui  durant  el  termini  en  el  qual  ha  format  part  de  la

Corporació, amb reconeixement exprés del seu esperit de servei que en tot moment ha presidit

les seves actuacions, en bé del servei públic i per a la millora de la qualitat de vida de tots els

calderins i calderines.

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.

38. RESTAR ASSABENTATS I ACCEPTAR LA RENÚNCIA VOLUNTÀRIA AL CÀRREC DE

REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI PRESENTADA PEL SENYOR

FRANCISCO MARTÍNEZ BOLUDA, AIXÍ COM LA SEVA RENÚNCIA ALS CÀRRECS QUE

OSTENTA PER  LA SEVA CONDICIÓ  DE  REGIDOR  I  PER  HAVER  ESTAT  DESIGNAT

PORTAVEU  DEL  SEU  GRUP  MUNICIPAL  D’UNITS  PER  CALDES  (UPCALDES),

EXPEDIENT 5115/2017 DE SERVEIS GENERALS.

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

s’estableix a l’article 48.3 del ROM.

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«En aquest cas cedeixo la paraula al Francesc.»

Pren la paraula el senyor Martínez:

«Evidentment votaré que sí. Ha estat una decisió que he de dir que em sap greu deixar el meu 

càrrec però tampoc sóc imprescindible i hi ha més gent. Però sí em sap greu perquè sempre 

m'he sentit molt recolzat per tothom, per la ciutadania a la que agraeixo el seu recolzament  
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durant aquests dos anys. També els companys regidors tant l'oposició com el govern i també 

agraeixo  moltíssim a la gent de la casa, als treballadors de la casa, aquí tenim els 

representants i ja sabem que els hi agraeixo moltíssim, que s'han esforçat moltíssim perquè jo 

sóc un nouvingut en els dos sentits, en la política encara que crec que tothom d'una forma o 

una altre és un ser polític, però també com a altres companys regidors que hem vingut a 

l'ajuntament i no sabíem com funcionava. Gràcies Remei, gràcies Gemma per vosaltres que 

esteu aquí però també per tots els treballadors de la casa, els hi feu arribar el meu agraïment.

 I dir que sóc un nouvingut però que he vingut per quedar-me, no com a regidor però sí com a 

polític, no sé si com a polític en actiu però en tot cas per quedar-me per treballar per Caldes, 

per treballar pels nostres conciutadans. Reiterar que estic aquí pel que necessiteu a vosaltres 

calderins i calderines i a vosaltres també, des del punt de vista personal com des d'un altre punt

de vista em tingueu pel que necessiteu. Gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Igual que he dit abans per l'Anna també agrair-te el teu pas pel consistori com a regidor i com 

a representant dels teus votants. Dir-te que això no és cap secret que no vam començar gaire 

bé però he de reconèixer que amb el temps t'hi has dedicat, has fet una feina constant com a 

regidor de l'oposició que ja sé que no sempre és fàcil, però em consta que has estat treballant 

els expedients i en certs moments has ofert col·laboració  i diàleg i t'ho agraïm de part de tot 

l'equip de govern i meu també. Molta sort per endavant i ens continuarem veient i trobant pel 

poble.»

Pren la paraula la senyora Dalmau:

«A mi em fa especial pena que marxis perquè no sé si tota la gent que hi ha avui present aquí 

sap que el Francesc i jo vam ser companys en el cole. Som de la mateixa quinta. Per això m'ha

il·lusionat tot aquest període que hem pogut compartir. T'he de dir que ha sigut un bon veí. M'ha

posat aigua quan tenia sed, m'has ajudat amb el micro, hem fet alguna broma que altre, i 

encara que amb les idees polítiques ha hagut vegades que evidentment no hem coincidit, però 

em moltes altres sí. He de dir que d'alguna manera, i això t'ho vaig dir un dia fent un cafè, i vull 

dir aquí i és que sempre he admirat una cosa de tu i és la valentia de dir segons quines coses i 

això també se t'ha d'agrair. Així que em sap molt de greu perdre aquest veí tan bo que he 

tingut.»
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Pren la paraula la senyora Millan:

«Sens dubte un cop més a part de donar les gràcies per la predisposició i per la voluntat, també

posar en alça aquesta predisposició com d'intentar dialogar i sempre ha estat una feina que has

fet amb un toc d'humor i de naturalesa els temes entre l'oposició que hem tingut en comú i que 

hem hagut de debatre i per posar-li el punt d'humor també posar-li els teus discursos legalistes i

juristes en aquest ple en el qual dèiem: Vale?. I sens dubte et trobarem a faltar i seguirem 

trobant-nos als carrers que això és un poble i no una gran urbe.»

Pren la paraula la senyor Mata:

«Justament aquest Ple també el recordarem per compartir els dos la renúncia tot i ser motius 

diferents, entenc la complexitat que és prendre aquesta decisió perquè sé que això de 

l'Ajuntament enganxa. Comparteixo tots els comentaris que han fet i estic molt d'acord amb el 

que ha dit el Jordi, que t'has posat de valent i ho has treballat, i això s'ha de reconèixer. Tens 

uns coneixements que han donat peu a a quests discursos  que nosaltres ens perdíem en el 

minut cero però que tu desenvolupaves l'argument i això és de valents. I sigui aquí o en altre 

espai no perdis mai aquesta valentia Francesc. Encantada.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Ara sí que passem a la votació.»

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [15 membres dels grups 

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

assabentat del següent:  

Identificació de l’expedient

Expedient número 5115/2017 de Serveis Generals, d’organització del cartipàs municipal 2015-

2019. Renúncia del senyor Francisco Martínez Boluda al càrrec de regidor de l’Ajuntament 

de Caldes de Montbui.

Antecedents

1. El dia 20 de setembre de 2017, el senyor Francisco Martínez Boluda ha presentat al Registre

General d’Entrada d’aquest Ajuntament, amb el número E/11366/2017, la seva renúncia al 

càrrec de regidor del grup municipal d’UNITS PER CALDES (UPCALDES) d’aquesta 

Corporació municipal.

202



2.  La  següent  persona,  segons  l’ordre  de  col·locació  a  la  candidatura  amb  què  el  Partit

d’UNITS PER CALDES (UPCALDES)  va concórrer a les eleccions municipals de 2015, partit al

qual pertany el senyor Martínez, és la senyora MARIA ÀNGELS POU GARCIA, càrrec que li

correspon per substitució.

3. En el cas que la senyora Maria Àngels Pou Garcia no li interessés ocupar l'esmentat càrrec,

haurà de presentar un escrit de renúncia al registre general d'entrada d'aquest Ajuntament, per

la  qual  cosa  es  proposarà  la  següent  persona,  sempre  seguint  l'ordre  de  col.locació  a  la

candidatura  i  així,  successivament,  fins  a  la  persona que  accepti  el  càrrec  de  regidor,  en

substitució del senyor Francisco Martínez Boluda.

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

Fonaments de dret

D’acord amb el que disposen l’article 9 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el

Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals; l’article 182 de la Llei

Orgànica de Règim Electoral General, així com la Instrucció de 19 de juliol de 1991, de la Junta

Electoral Central.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament resta assabentat:

Primer. Restar assabentats i acceptar la renúncia voluntària al càrrec de regidor de l’Ajuntament

de Caldes de Montbui presentada pel senyor Francisco Martínez Boluda, mitjançant l’escrit de

data 20 de setembre de 2017, així com la seva renúncia als càrrecs que ostenta per la seva

condició de regidor i per haver estat designat portaveu del seu grup municipal  d’UNITS PER

CALDES (UPCALDES) 

Segon. Proposar a la Junta Electoral  Central  l’expedició de la credencial  acreditativa  de la

condició  d’electe  a  favor  de la  senyora  Maria  Àngels Pou Garcia,  al  qual  li  correspon la

substitució del càrrec segons l’ordre de col·locació a la candidatura amb què el Partit d’UNITS

PER CALDES (UPCALDES)  va  concórrer  a  les  eleccions  municipals  de  2015.  En  cas  de

renunciar  a aquest  nomenament  mitjançant  el  corresponent  escrit  de renúncia  presentat  al

registre  general  d'entrada  d'aquest  Ajuntament,  es  proposarà  la  següent  persona,  sempre
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seguint l'ordre de col·locació a la candidatura i  així,  successivament, fins a la persona que

accepti el càrrec de regidor, en substitució del senyor Francisco Martínez Boluda.

Tercer. La data de cessament es farà efectiva el dia d'avui.

Quart.  Recordar  al  senyor  Francisco  Martínez  Boluda  l’obligació  de  presentar  al  registre

d’entrada  de  l’Ajuntament  la  declaració  sobre  causes de possibles incompatibilitats  i  sobre

qualsevol  activitat  que proporcioni  o pugui proporcionar-li  ingressos econòmics,  així  com la

declaració  sobre  els  seus  béns  patrimonials,  a  l’efecte  d’inscriure-les  en  el  Registre

d’Interessos, d’acord amb el que s’estableix a l’article 96è del Reglament Orgànic Municipal de

l’Ajuntament de Caldes de Montbui.

Cinquè. Agrair al senyor Francisco Martínez Boluda la seva dedicació i vàlua posades al servei

de  l’Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui  durant  el  termini  en  el  qual  ha  format  part  de  la

Corporació, amb reconeixement exprés del seu esperit de servei que en tot moment ha presidit

les seves actuacions, en bé del servei públic i per a la millora de la qualitat de vida de tots els

calderins i calderines.

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.

39. CONEIXEMENT DE COMUNICACIONS OFICIALS I CONEIXEMENT DE DECRETS 

D'ALCALDIA.

Des del número 422, de data 13 de juliol de 2017, fins al número 517, de data 20 de setembre 

de 2017.
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40. MOCIONS D'URGÈNCIA

              

41. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

Pren la paraula la senyora Millan:

«Prometo ser molt breu. El tema de l'enllumenat del Montbui, el pàrquing, el tema dels forats de

les vores del pàrquing del Montbui i com es pot solucionar o quina feina s'està fent des de 

l'ajuntament pel tema que estem trobant en punts concrets moltes deixalles d'obres, de pintures

o de mobles en diferents containers  que són Llorens Artigues, Aparici, Buenos Aires, Balmes i 

Bisbe Soler.»

Pren la paraula el senyor Mauri:

«L'enllumenat ràpid, avui hem acordat que el farem abans d'un mes. 

El forats jo m'apunto i et convido a fer servir l'aplicatiu d'espai públics perquè és super ràpid.

El tema de les deixalles que deixen per la via pública l'únic que podem fer és recollir-les, 

malauradament. Tot i que hi ha una deixalleria oberta amb uns horaris molt bons, caps de 

setmana inclosos i una deixalleria mòbil a principi de cada mes. L'incivisme té aquestes coses i 

és molt emprenyador. Es truca a l'ajuntament i ho recollim al més aviat possible per fer que les 

molèsties siguin les menys possibles.

Pren la parual el senyor Alcalde:

«Si no hi ha més preguntes. Jo vull comentar que aquest diumenge el nostre municipi celebrem

el dia internacional de la música que sonarà per tota arreu música alegra, música de canvi, 

música de democràcia o fent coincidir amb una jornada de portes obertes als equipaments 

públics, a tots, però especialment on sonarà més intensament la música de democràcia i de 

llibertat. Emplaço a tota la ciutadania de Caldes de Montbui a participar activament i gaudir de 

manera cívica, pacífica i democràtica intensament del dia internacional de la música aquest 

diumenge al nostre municipi i... ja m'ha entès tothom, no?

Pren la paraula el senyor Mauri:

«Senyor Alcalde, li vull dir que la majoria dels temes es tocaran en sí major.»
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L’alcalde aixeca la sessió a les 22 hores i 3 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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