
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió

Núm.:  9 / 2017

Caràcter: Ordinari 

Data: 20 de juliol de 2017

Horari: 20’00 hores 

Lloc: Sala de Plens

Assistents

Jordi Solé i Ferrando, alcalde

Núria Carné i Navarro, regidora

Isidre Pineda i Moncusí, regidor

Maria Pilar Aznar i López, regidora

Vicenç Personat i Pallarès, regidor

Jaume Mauri i Sala, regidor 

Josep Ramon Marañés i Vidal, regidor

Roser Guiteras i López, regidora

David Través i Ambrosio, regidor

Alexandra Redondo Ibáñez, regidora 

Anna Mata Domènech, regidora

Francesc Coral Prades, regidor 

Maria Dalmau Xalabarder, regidora 

Francisco Javier Ortega Guillén, regidor *S'incorpora a la sessió en el punt 2n

Carla Millán Peñaranda, regidora 

Francisco Martínez Boluda, regidor 

Montserrat Romano Bosch, regidora 

Secretari

Maria Remei Sala Leal, secretària gral.

Interventora

Gemma Riera Termes, interventora
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0.1 Modificar l’ordre del dia.

L’alcalde obre la sessió, proposa modificar l'ordre del dia de la sessió i es tracta com a punt 

primer el següent:

- Aprovar la modificació de la plantilla de personal i modificar la relació de llocs de treball de 

l’Ajuntament de Caldes de Montbui, expedient núm. 3991/2017.

0.2 Retirar un punt dins de l’ordre del dia.

L’alcalde proposa que es retiri un punt de l’ordre del dia d’aquesta sessió, essent aquest el 

següent:

- Aprovar les modificacions reglamentàries per a l'adhesió al conveni de coordinació 

intermunicipal entre diferents ajuntaments de les comarques del Vallès Oriental i el Vallès 

Occidental, en relació amb el Reglament Municipal dels serveis Urbans de Transport en 

automòbils lleugers, modalitat auto taxi, expedient núm. 3418/2017.

0.3 Incorporar d’urgència una moció dins de l’ordre del dia.

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

d’aquesta sessió, essent aquesta la següent:

- Moció que presenta el grup municipal del PPC rebutjant el referèndum il·legal anunciat pel 

proper 1 d'octubre de 2017, expedient núm. 4158/2017.

Pren la paraula la senyora Romano:

«Moltes gràcies senyor Alcalde, simplement volia justificar la urgència de la incorporació de la 

moció. No vaig poder assistir a la Comissió Informativa, per qüestions familiars, i no vaig poder-

la presentar a temps, gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, doncs votaríem entrar per urgència una moció que és sobre, no recordo exactament 

el  títol, però té a veure amb el referèndum de l'1 d'octubre, i per tant, si l'entrem, tindríem dues 

mocions avui.

Tothom ha rebut aquesta moció? Sí? Bé, en tot cas ara votem si l'entrem a l'ordre del dia o no.»

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  dels presents  [16 vots 

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

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

sessió.
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Ordre del dia de la convocatòria

1. Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària anterior de data 29 de juny

de 2017.

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

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

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

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

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

3. Aprovar les dues festes locals per l'any 2018 de Caldes de Montbui, expedient núm. 

3892/2017.

4. Aprovar inicialment les bases marc de la beca de recerca històrica local de 

l'ajuntament de Caldes de Montbui, expedient núm. 1876/2017.

      5.  Aprovar i acceptar l’import del conveni tipus de la subvenció que la Diputació de 
Barcelona concedeix a l’Ajuntament de Caldes de Montbui i aprovar i acceptar la minuta 
de préstec tipus a concertar entre Banc de Sabadell, SA i l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui. Expedient núm. 1443/2017.

6. Elevar al Ple l'informe complementari d'auditoria financera i de compliment de la 

legalitat en relació amb la societat mercantil municipal GMSSA corresponent a l'exercici 

2016, expedient núm. 3745/2017.

7. Aprovar la modificació de crèdits número 22/2017, mitjançant crèdits extraordinaris, 

del pressupost de l'Ajuntament de Caldes de Montbui de l'exercici 2017, expedient núm. 

3992/2017.

8. Aprovar la modificació de crèdits número 23/2017, mitjançant suplements de crèdits, 

del pressupost de l'Ajuntament de Caldes de Montbui de l'exercici 2017, expedient núm. 

4006/2017.

9. Aprovar la modificació de la plantilla de personal i modificar la relació de llocs de 

treball de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, expedient núm. 3991/2017.
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10. Aprovar definitivament l'Estudi de mobilitat urbana sostenible de Caldes de Montbui, 

expedient núm. 2721/2016 (TC202-2016-000014).

11. Aprovació pla de treballs de l'adjudicatària de l'obra Aparcament de les Hortes de 

Baix i Plaça del Sindicat, expedient núm. 481/2017.

12. Aprovar les modificacions reglamentàries per a l'adhesió al conveni de coordinació 

intermunicipal entre diferents ajuntaments de les comarques del Vallès Oriental i el 

Vallès Occidental, en relació amb el Reglament Municipal dels serveis Urbans de 

Transport en automòbils lleugers, modalitat auto taxi, expedient núm. 3418/2017.

13. Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 000378/2017, pel qual es resol aprovar la 

revisió del Padró municipal de Caldes de Montbui amb el resultat de la xifra final de la 

gestió del padró de la Diputació de Barcelona referida a l’1 de gener de 2017, expedient 

núm. 3439/2017.

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

15. Mocions d'urgència

Moció que presenta el grup municipal del PSC en favor de la millora de la condició 

professional pels treballadors i les treballadores del món de la cultura i les arts, 

expedient núm. 4077/2017.

16. Precs, preguntes i interpel·lacions.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL I MODIFICAR LA 

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI, 

EXPEDIENT NÚM. 3991/2017.

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 de Recursos Humans, Vicenç Personat.»
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Pren la paraula el senyor Personat:

«Gràcies senyor Alcalde, bon vespre a tothom, bé, aquest punt que portem a l'aprovació avui,

és un punt que és com una continuïtat al que tenim presentat fins ara, d'anar fent valoracions

de llocs de treball, llocs de treball que han sofert modificacions i per tant, s'ha augmentat la

responsabilitat d'algunes tasques i també, doncs s'han augmentat amb persones o llocs de

treball tasques que no tenien, i per tant, s'ha fet una revisió juntament amb els sindicats i hem

arribat a un acord, a un consens total amb tot el que hem fet. 

Evidentment, agrair l'esforç que han fet la part laboral, la part dels sindicats, per poder doncs

arribar a aquest consens.

He de dir també que d'aquests punts, gairebé tots han sigut propostes de l'equip de govern,

però en aquest cas, ja comença a haver-hi propostes dels sindicats, de la part laboral, i això a

nosaltres ens agrada, no? Evidentment és un pas més, no és el definitiu, continuarem fent

valoracions de llocs de treball per adequar les fixes de cada lloc amb la responsabilitat i la part

econòmica que correspon, gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, hi ha intervencions en aquest punt? Sí? N'hi ha dues, comencem per la senyora

Dalmau.»

Pren la paraula la senyora Dalmau:

«Gràcies, bon vespre a tothom, bé, comentar que el nostre vot serà favorable, celebrem que

l'Ajuntament  i  els  representants  dels  treballadors hagin  arribat  a  un acord i  que es treballi

conjuntament en aquest tema, i bé, també entenem que sigui un tema que es vagi de mica en

mica, perquè pel que ens han explicat, el sistema de valoració no és gens senzill i és bastant

farragós. 

Tenint en compte, pel que sabem, la valoració actual, o la última que hi ha dels llocs de treball,

crec que és, si no m'equivoco, és de 2002? o aproximadament, el que volíem preguntar és si

mica en mica, però si la previsió és fer una valoració total dels llocs de treball, gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, senyora Millán.»

Pren la paraula la senyora Millán:

«Primer de tot, disculpar al meu company que està arribant de la feina, i que arribarà una mica

més tard. Segona, agrair un cop més al comitè d'empresa que ens hagin explicat especialment

un vot que és una mica farragós i complexe, com ja ha comentat la meva companya, i també
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manifestar que el nostre vot serà favorable, i també doncs una mica en la mateixa línia que es

preguntava, no? Ja que l'última vegada que es van fer les revisions complertes va ser el 2002,

si es preveu doncs fer una revisió de tots els llocs de feina? I més o menys doncs amb quina

previsió de temps està posant l'equip de govern per fer aquesta revisió?»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, senyor Personat.»

Pren la paraula el senyor Personat:

«Gràcies, bé, la voluntat d'aquest equip de govern, evidentment és reestructurar i posar cada

cosa al seu lloc, però una revisió total de tots els empleats, això voldria suposar un increment

global encobert, per tant, nosaltres el que sí que farem, serà, ara continuarem amb els serveis

socials, perquè pensem que és el departament que potser necessita més aviat fer aquesta

revisió, i després, aleshores, també farem tot el que els caps d'àrea ens diguin que ha sofert

una modificació substancial amb els llocs de treball, el que suporta aquests llocs de treball i

suporta també un increment de responsabilitat  o d'augment de tasques,  evidentment farem

aquesta revisió, però per norma a tots, d'entrada, podia suposar un increment encobert i això

evidentment amb el capítol 1 no podia permetre-ho.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, doncs si no hi ha més comentaris? Passarem a la votació.»  

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

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

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

 

         ACORDA:

   

Identificació de l’expedient

Expedient de Recursos Humans, número RH/91/2017/3991/2017 relatiu a la modificació dels

llocs de treball següents:

ST 006 Enginyer,  el  qual es modifica per Tècnic de mobilitat  i  espais públics,  i  les seves

funcions i valoració
ST 008 Tècnic de medi ambient, el qual es modifica per Tècnic de serveis municipals i medi

ambient, i les seves funcions i valoració
ST 010 Inspector d’obres i llicències, del qual es modifiquen les seves funcions i valoració
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ST 019  Cap  d’unitat  jurídica  administrativa,  del  qual  es  modifiquen  les  seves  funcions  i

valoració
ST 020 Tècnic de serveis municipals i activitats, del qual es modifiquen les seves funcions i

valoració
SP 027 Auxiliar de Museus, el qual es modifica per tècnic auxiliar de museus, i  les seves

funcions, grup de classificació i la valoració
SP 020 Director/a de Museus, del qual es modifica les seves funcions i valoració, així com la

disponibilitat del lloc de treball
SP 017 Tècnic/a de Turisme, del qual es modifica la disponibilitat del lloc de treball
Tècnic/a de comunicació, corresponent al Pla d’Ocupació de la Diputació de Barcelona, 2017-

2018, del qual es va la valoració de la categoria. Aquest lloc de treball no forma part de la

Plantilla ni de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, atès que

obeeix a un pla d’ocupació temporal subvencionat per la Diputació de Barcelona, Xarxa de

Governs Locals 2017-2018.
Responsable Projecte Educatiu de Caldes de Montbui (PEC), professor/a i coordinador/a de

l’Escola d’Adults

Antecedents

1. La Comissió de Valoració de Llocs de Treball  ha portat a terme la valoració del llocs de

treball següents, com a conseqüència de les noves fitxes descriptives dels llocs de treball, a

proposta dels caps d’àrea de Serveis Territorials i de Serveis Personals, respectivament, les

quals consten a l’expedient:

ST 006 Tècnic de mobilitat i espais públics
ST 008 Tècnic de serveis municipals i medi ambient
ST 010 Inspector d’obres i llicències
ST 019 Cap d’unitat jurídica administrativa
ST 020 Tècnic de serveis municipals i activitats
SP 027 Auxiliar de Museus
SP 020 Director/a de Museus
SP 017 Tècnic/a de Turisme
Tècnic/a  de  comunicació,  corresponent  al  Pla  d’Ocupació  de  la  Diputació  de

Barcelona, 2017-2018, Xarxa de Governs Locals 2017-2018.
Responsable  Projecte  Educatiu  de  Caldes  de  Montbui  (PEC),  professor/a  i

coordinador/a de l’Escola d’Adults

2. Aquests llocs de treball han estat valorats amb el mètode HAY, mètode utilitzat i acordat amb

els representants dels empleats de l’Ajuntament de Caldes de Montbui per portar a terme les

valoracions dels llocs de treball,  segons les actes de la Comissió de Valoració de Llocs de

Treball que consten a l’expedient:
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Acta número 2 del dia 13 de juny de 2017 

Acta número 3 del dia 27 de juny de 2017 

Acta número 4 del dia 3 de juliol de 2017 

Acta número 5 del dia 6 de juliol de 2017

Acta número 6 del dia 10 de juliol de 2017 

3. En les actes esmentades de la Comissió de Valoració de Llocs de Treball en  l’antecedent 2,

consten les puntuacions i valoracions econòmiques següents:

Lloc de treball Punts Retribució  proposada

(brut anual)
ST 006 Tècnic de mobilitat i espais públics 810 43.602,09
ST 008 Tècnic de serveis municipals i medi

ambient

753 38.010,00

ST 010 Inspector d’obres i llicències 553 32.447,55
ST 019 Cap d’unitat jurídica administrativa 1183 46.267,00
ST  020  Tècnic  de  serveis  municipals  i

activitats

684 36.187,78

SP 027 Tècnic/a Auxiliar de Museus 241 22.455,29
SP 020 Director/a de Museus 817 38.924,00
SP 017 Tècnic/a de Turisme Es manté la puntuació

de 581 punts

33.277,75

Tècnic/a  de  comunicació,  corresponent  al

Pla  d’Ocupació  de  la  Diputació  de

Barcelona, 2017-2018

428 28.043,00

Responsable PEC 581 33.277,78

4. Quant a aquests llocs de treball, les actes de les valoracions de llocs de treball, que com ja

s’ha esmentat s’adjunten a l’expedient, motiven les valoracions fetes tant pels representants de

l’Ajuntament, com pels representants dels empleats, a que fa referència l’article 18.3 de l’Acord

de  Condicions  de  Treball  comunes  dels  empleats  públics  de  l’Ajuntament  de  Caldes  de

Montbui.

 

5. A l'expedient administratiu hi consta l'informe signat per la interventora, el qual acredita que

hi  ha suficient  consignació  pressupostària  per  atendre la  despesa que es detalla  a  la  part

dispositiva d'aquest acord.
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6. L’informe jurídic acredita la legalitat de la proposta.

Fonaments de dret

L’article 72 del Reial Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre, del Text Refós de l’Estatut de

l’Empleat Públic, disposa que “en el marc de les seves competències d’autoorganització, les

Administracions Públiques estructuraran els seus recursos humans d’acord amb les normes

que regulen la selecció,  la promoció professional,  la  mobilitat  i  distribució de funcions i  de

conformitat amb lo previst en aquest capítol (Capítol II).”

L’article 74 del mateix RD-Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, disposa que “les Administracions

Públiques  estructuraran  la  seva  organització  mitjançant  les  relacions  de  llocs  de  treball  o

d’altres instruments organitzatius similars, que contindran, com a mínim, la denominació dels

llocs, els grups de classificació professional, els cossos o escales, en el seu cas, als quals

estan adscrits, els sistemes de provisió i les retribucions complementàries.

L’Acord de Condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Caldes de Montbui

disposa:

“Article 17è. Retribucions

17.1. L’increment anual de les retribucions del personal al servei de l’Ajuntament de Caldes de

Montbui,  es  farà  d’acord  amb  la  Llei  de  Pressupostos  Generals  de  l’Estat  per  a  tots  els

conceptes, excepte pels conceptes retributius de la valoració dels llocs de treball que seran els

pactats a l’annex corresponent a aquest acord, per als anys 2009, 2010, 2011 i 2012.

 Aquesta valoració de llocs de treball no serà d’aplicació als empleats del cos de la policia local,

inclòs l’agent rural, els quals ja tenen la seva pròpia valoració de llocs de treball i que regula

l’annex de la policia local d’aquest acord,  i els llocs de treball que superin els 739 punts de la

valoració de llocs de treball. 

El sou corresponent a la suma dels conceptes retributius del sou base, complement específic i

complement de destí dels llocs de treball  afectats per la valoració esmentada es calcularan

segons les formules següents per una jornada a temps total:

Z=((-0,0051y² + 7,5388y + 1416) × 1000/166,386) × 1,220017027

V=(35,21y + 13100,11) × 1,109197343

Z: Sou actual

V: Sou valoració
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y: punts de valoració

Sou 2009 = Z + (V – Z) × 5,63356 %

Sou 2010 = Z + (V – Z) × 40,00 %

Sou 2011 = Z + (V – Z) × 70,00 %

Sou 2012 = V

Article 18è. Valoració dels llocs de treball

18.1 La Comissió de Valoració de Llocs de Treball estarà formada per dos representants de

l’Ajuntament de Caldes de Montbui  i  un membre del  Comitè d’Empresa i  un membre dels

Delegats del personal funcionari.

18.2 La Comissió de Valoració es reunirà mitjançant convocatòria prèvia per qualsevol de les

dues parts, amb una antelació de tres dies hàbils i amb tota la documentació necessària per

poder realitzar la valoració.

18.3 La Comissió de Valoració de Llocs de Treball valorarà, mitjançant el sistema seguit per

aquest Ajuntament en la valoració de llocs de treball, tots els llocs de treball de nova creació o

que es modifiquin, elaborant informe preceptiu de la puntuació obtinguda pel lloc de treball i la

seva  retribució.  La  valoració  s’obtindrà  per  consens de  les  dues parts.  En cas  de  manca

d’acord i un cop esgotades les possibilitats de consens, amb un mínim de 3 reunions de la

Comissió de Valoració de Llocs de Treball,  l’Ajuntament aprovarà el sou del lloc de treball,

adjuntant a l’expedient l’acta de les reunions i els informes de valoració del lloc de treball de

cadascuna de les parts de la Comissió. Els informes de cadascuna de les parts de la comissió

de la valoració de llocs de treball hauran de ser motivats i hauran d’explicar les causes de la

puntuació atorgada a un lloc de treball determinat, d’acord amb el sistema de valoracions de

llocs de treball vigent a l’Ajuntament de Caldes de Montbui.

18.4 També es tornaran a valorar els llocs de treball  existents si així ho sol·licita qualsevol

empleat que ocupi una plaça de la plantilla de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, elaborant

informe segons el procediment establert al paràgraf anterior,  per tal de modificar, si així es

considera convenient, la Relació de Llocs de Treball. Ho podrà sol·licitar a través del Comitè,

del seu cap d’àrea o mitjançant sol·licitud al Registre General.

18.5 Un cop iniciat/sol·licitat un procés de valoració o revisió d’un lloc de treball, s’estableix un

període  màxim  de  2  mesos  per  iniciar  la  valoració  i  6  mesos   per  resoldre  la  valoració

esmentada. “
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L’article 19 del mateix, disposa:

[...]

19.c.2 Diferents tipus de disponibilitat:

Disponibilitat total: l’empleat podrà ser cridat a treballar en qualsevol dia i hora

de l’any, a excepció de les seves vacances. Es pagarà com a complement de

disponibilitat total la quantitat de 346,70 euros bruts mensuals, a l’exercici 2009.

El personal que tingui assignat el complement de disponibilitat total, a més a

més cobrarà igualment les hores realitzades per aquest concepte com a hores

extres. Les hores realitzades a causa o com a conseqüència d’aquesta 

disponibilitat, es comptabilitzaran com a hores extres.

[...]

19.c.4 La disponibilitat dels llocs de treball, en qualsevol de les seves

modalitats, serà aprovada per l’Ajuntament i serà acordada individualment amb

cada empleat que ocupi el lloc de treball de referència, i podrà ser retirada

quan alguna de les parts així ho manifesti.

L’article 18 de la Llei 3/2017, de 27 de juny de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any

2017 disposa:

[...]

Dos.  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 d’homogeneïtat per als dos períodes de comparació, tant pel

que respecte a efectius de personal com a l’antiguitat del mateix.

[...]

Set.  Lo disposat en els apartats anteriors s’ha d’entendre sens perjudici de les adequacions

retributives que, amb caràcter singular i excepcional, resultin imprescindibles pel contingut dels

llocs de treball, per la variació del nombre d’efectius assignats a cada programa o pel grau de

consecució dels objectius fixats al mateix.

El Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les

entitats locals de Catalunya, disposa:

[...]
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Article 25

La plantilla de personal de les entitats locals ha d'estar integrada per la relació detallada per 

cossos, escales, subescales, classes i categories de les places en què s'integren els 

funcionaris, el personal laboral i l'eventual agrupades, indicant la denominació d'aquests, el 

nombre de places que les constitueixen, el nombre de les que es trobin vacants i el grup a què 

pertanyin, d'acord amb la titulació exigida per al seu ingrés i de la forma següent:

Grup A: títol de doctor, llicenciat, enginyer, arquitecte o equivalent.

Grup B: títol d'enginyer tècnic, diplomat universitari, arquitecte tècnic, formació professional de

tercer grau o equivalent.

Grup C: títol de batxiller, formació professional de segon grau o equivalent.

Grup D: títol de graduat escolar, formació professional de primer grau o equivalent.

Grup E: certificat d'escolaritat.

Article 26

L'entitat local ha d'aprovar anualment la plantilla en la mateixa sessió en què s'aprovi el 

pressupost.

Un exemplar de la plantilla amb el total de les retribucions del personal que se'n dedueixi i de la

relació de llocs serà un dels documents que integren el pressupost.

Article 27

1. La plantilla es pot modificar amb posterioritat a l'aprovació del pressupost durant l'any de la 

seva vigència, per respondre a l'establiment de nous serveis, per a l'ampliació, supressió o 

millora dels existents que no admetin demora per a l'exercici següent, com també si respon a 

criteris d'organització administrativa interna.

2. Quan la despesa de la modificació per ampliació no es pugui compensar amb la despesa de 

la modificació per reducció, o per la disponibilitat de consignacions destinades a llocs vacants 

que no es pretenguin proveir en l'exercici, la modificació de la plantilla requerirà que s'aprovi 

l'expedient de modificació de crèdits del pressupost.

3. Per a la modificació de les places de personal eventual caldrà atenir-se al que disposen els 

articles 9.3 i 9.4 d'aquest Reglament.
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Article 28

1. La plantilla integrada en la forma indicada en l'article 25 d'aquest Reglament, un cop 

aprovada pel ple de la corporació o òrgan corporatiu màxim de l'entitat local, s'ha de publicar 

íntegrament, en el termini dels trenta dies següents al d'aquesta aprovació, al butlletí oficial de 

la província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i se n'han de trametre a la vegada 

còpies a l'Administració de l'Estat i al Departament de Governació de la Generalitat.

2. La modificació de plantilla prevista a l'article anterior no requereix la publicació de tota la 

plantilla sinó únicament la de l'abast concret de la modificació esmentada.

Article 29

1. La relació de llocs de treball, com a expressió ordenada del conjunt de llocs de treball que 

pertanyen a una entitat local, inclou la totalitat dels existents a l'organització i correspon tant a 

funcionaris com al personal eventual i al laboral. 

2. Mitjançant les relacions de llocs de treball s'assignen les funcions, atribucions i comeses que

ha de realitzar el personal que ocupa els respectius llocs de treball, i es determinen, en el cas 

de personal funcionari, l'escala, la subescala, la classe i la categoria a què ha de pertànyer la 

persona que ocupa cada lloc de treball.

3. Fins que cada entitat local no hagi aprovat la relació de llocs de treball en la forma que conté

aquest Reglament, l'assignació d'atribucions als llocs de treball, si manca l'organigrama, pot 

fer-se per decret de l'alcalde o president de l'entitat local.

4. En tot moment correspon al president de l'entitat local assignar, per decret, les funcions 

específiques de les contingudes amb caràcter genèric en la relació de llocs de treball quan 

raons de servei així ho requereixin.

Article 30

1. El lloc de treball constitueix la unitat mínima operativa que amb caràcter objectiu s'identifica 

en una estructura administrativa.

2. Per a cada lloc de treball s'han d'indicar, almenys:

a) La denominació del lloc i el seu enquadrament orgànic.

b) Les característiques essencials del lloc, incloent, si s'escau, les funcions específiques 

atribuïdes.

c) Els requisits exigits per ocupar el lloc de treball.

d) El complement de destinació que tingui assignat i el seu nivell orgànic, com també, si 

s'escau, el complement específic corresponent.

e) La forma de provisió del lloc.
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Article 31

1. L'elaboració de la relació de llocs de treball s'ha d'ajustar a criteris de racionalitat, economia i

eficàcia. Per a la seva justificació s'han d'incorporar en aquestes relacions els documents 

següents:

a) L'estudi justificatiu de l'estructura administrativa o el seu organigrama funcional.

b) La definició de cada lloc o grup de llocs de treball atenent, en tot cas, els criteris de titulació, 

especialització, responsabilitat, comandament, esforç, dificultat, dedicació, incompatibilitat, 

perillositat i penositat.

2. La definició dels llocs de treball requereix l'anàlisi prèvia i la descripció de cada lloc i la seva 

posterior classificació, a l'efecte de determinar, en el cas de llocs reservats a funcionaris de 

carrera, un dels trenta nivells que quantifiquen el complement de destinació assignat i, si 

s'escau, el complement específic.

3. La modificació de la relació de llocs de treball, en el supòsit a què es refereix l'article 27.1 

d'aquest Reglament, s'ha de justificar mitjançant la memòria que acrediti les circumstàncies de 

l'article 27.2 d'aquest Reglament i, si s'escau, la definició dels llocs de què es tracti.

Article 32

1. La relació de llocs de treball documentada en la forma que s'expressa a l'article 29 d'aquest 

Reglament l'ha d'aprovar el ple de la corporació o l'òrgan corporatiu superior de l'entitat local.

Igualment, el mateix òrgan ha d'aprovar les modificacions que es produeixin.

2. Les relacions de llocs de treball són públiques i poden ser consultades en períodes 

d'exposició pública del pressupost anual o de les seves modificacions, en la forma que cada 

entitat local tingui establerta.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Modificar la plantilla de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, modificant quatre places de

l’escala d’administració general, sots escala auxiliar, grup C, subgrup C2, personal funcionari,

per  quatre  places  de  l’escala  d’administració  general,  sots  escala  administrativa,  grup  C,

subgrup C1, personal funcionari.

Segon. Modificar la relació de lloc de treball  de l’Ajuntament de Caldes de Montbui,  en els

termes següents, i segons l’Annex 1 que acompanya la proposta, i amb efectes retributius al dia

de la seva aprovació, pels empleats que estan portant a terme les funcions dels llocs de treball

següents:
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Lloc de treball Punts Retribució

proposada  (brut

anual)

Disponibilitats

ST 006  Tècnic  de  mobilitat  i

espais públics

810 43.602,09 Sense

disponibilitat
ST  008  Tècnic  de  serveis

municipals i medi ambient

753 38.010,00 Sense

disponibilitat
ST  010  Inspector  d’obres  i

llicències

553 32.447,55 Sense

disponibilitat
ST  019  Cap  d’unitat  jurídica

administrativa

1183 46.267,00 Sense

disponibilitat
ST  020  Tècnic  de  serveis

municipals i activitats

684 36.187,78 Sense

disponibilitat
SP  027  Tècnic/a  Auxiliar  de

Museus

241 22.455,29 Sense

disponibilitat
SP 020 Director/a de Museus 817 38.924,00 Disponibilitat Total
SP 017 Tècnic/a de Turisme Es manté la

puntuació de

581 punts

33.277,75 Disponibilitat total

Tècnic/a  de  comunicació,

corresponent  al  Pla

d’Ocupació de la Diputació de

Barcelona, 2017-2018

428 28.043,00 Disponibilitat Total

Responsable PEC 581 33.277,78 Sense

disponibilitat
Tercer. Publicar la modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball al tauler d’edictes

de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, a la web corporativa, al Butlletí Oficial de la Província de

Barcelona, i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i donar un termini de quinze dies a

partir  de la darrera publicació,  a efectes d’al·legacions.  Aquesta modificació es considerarà

definitivament aprovada, si durant l’esmentat termini de quinze dies no s’haguessin presentat

al·legacions,  en  cas  contrari,  el  Ple  de  l’Ajuntament  disposarà  d’un  termini  d’un  mes  per

resoldre-les.

Quart.  Trametre  còpia  de  la  modificació  de  la  plantilla  a  l’Administració  de  l’Estat  i  al

Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.

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

ANTERIOR DE DATA 29 DE JUNY DE 2017.

No hi ha intervencions.

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

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

l’esborrany de l’acta de la sessió anterior del dia 29 de juny de 2017.

*El senyor Francisco Javier Ortega Guillén s'incorpora a la sessió plenària.

3. DESESTIMAR LES AL·LEGACIONS RELATIVES A L'APROVACIÓ INICIAL DE LA 

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTIC MUNICIPAL D'ESPAIS 

LLIURES I EQUIPAMENTS DE L'ENTORN DE L'ESGLÉSIA AL TERME MUNICIPAL DE 

CALDES DE MONTBUI I APROVAR PROVISIONAL LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 

D’ORDENACIÓ URBANÍSTIC MUNICIPAL D'ESPAIS LLIURES I EQUIPAMENTS DE 

L'ENTORN DE L'ESGLÉSIA AL TERME MUNICIPAL DE CALDES DE MONTBUI, 

EXPEDIENT NÚM. 239/2017.

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:

«Gràcies, passem la paraula a la resta de grups, qui la demana? Senyor Martínez Boluda.»

Pren la paraula el senyor Martínez Boluda:

«Sí, gràcies, bon vespre a tothom, senyor Alcalde, gràcies per la paraula, nosaltres vam fer

al·legacions, i no entraré a repetir les al·legacions que vam fer, perquè és una qüestió tècnica,

però en el fons del tema, les al·legacions, hi ha una preocupació, un altre cop per la zona de les

hortes, que hem estat molt temps discutint sobretot pel tema del pàrquing, però aquí veiem que

hi ha una altra acció a la zona de les hortes que ens preocupa i que per tant vam voler fer

aquestes al·legacions perquè entenem que s'ha de pensar i s'ha d'analitzar una miqueta més,

gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, senyor Coral.»
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Pren la paraula el senyor Coral:

«Gràcies, bon vespre, bé, més enllà del sentit i l'objectiu de la modificació del planejament, el

que volem preguntar és sobre l'afectació, la zona d'afectació que té la zona relacionada amb el

pati de la Parròquia, en quin punt es troben les converses amb la Parròquia? o fins a dia d'avui

diguem, en quin punt es troben? I quina és en tot cas, la voluntat de l'Ajuntament de cara a

poder arribar a un acord amb la Parròquia? Gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies,  si  no  hi  ha  més  intervencions?  Per  la  resposta  passo  la  paraula  al  regidor  de

urbanisme Vicenç Personat.»

Pren la paraula el senyor Personat:

«Moltes  gràcies,  bé,  continuem,  senyor  Martínez,  la  zona  de les  hortes,  m'agrada  que  es

preocupi,  perquè evidentment s'ha de preocupar un per la zona de les hortes,  no fem cap

pàrquing a la zona de les hortes, ja és repetitiu això deu mil vegades, el que fem nosaltres és

un pàrquing en una zona urbanitzable, no una zona de les hortes. D'altra banda no té cap

condició especial que no tingui cap sòl no urbanitzable de Caldes de Montbui, d'acord? 

Llavors, el que sí que tenim clar és que la plaça del Sindicat per exemple que és una zona

d'equipaments,  que  convertim  en  zona  verda,  traiem  d'allà  de  fet  un  edifici  que  pogués

malmetre molt la imatge de la zona de les hortes, no?

I quan a les al·legacions que vostè a fet referència, dir-li que evidentment des del 2005 a la

zona de les hortes, on fem nosaltres el pàrquing , menys 297 metres, menys 297 metres que

hem fet la qualificació, fa quatre anys ja estava feta la qualificació d'un vial i zona verda, per

tant, un vial i zona verda, a sota el vial també es pot fer pàrquing i un vial que no porta enlloc i

no sé si ha rebut la resposta o no? De les al·legacions, ja li diu que aquest vial no porta enlloc,

ni està tampoc inventariat amb els vials de Caldes de Montbui. Per tant, i un vial un pot allà fer

un mur de punta a punta, que de veritat, penso que queda més bé fer unes hortes a dalt  i un

pàrquing, que no un vial amb un mur que suporti el trànsit rodat de camions i de cotxes.

Quan a la resposta al senyor Coral, al pati de la Parròquia no toquem res, res, o sigui, no entra

amb aquesta modificació. El pati de la Parròquia és zona verda també des de 2004 o 2005 o

abans. No toquem res del pati de la Parròquia, absolutament res, per tant, no sé a que ve

aquesta pregunta? Perquè realment no toquem res, les converses amb la Parròquia han estat

extenses,  per  no  dir  molt  llargues,  perquè  des  del  moment  que  vam  voler  fer  aquesta

modificació, vam intentar parlar amb ells per poder arribar a un acord i no ha arribat aquest

acord, eh? 

17



No s'ha arribat aquest acord i no tan sols no s'ha arribat a aquest acord, sinó que hem tingut

una sorpresa molt grossa, molt, molt grossa, a l'anar al registre de la propietat i veure que la

plaça Pau Sorell s'ha escripturat a nom del Bisbat de Terrassa, o sigui tenim una plaça que

sempre ha estat pública i municipal i s'ha escripturat a nom del Bisbat. 

Evidentment  l'Ajuntament no té propietats escripturades de la plaça de la Font del Lleó ni la

plaça de l'Àngel,  ni de la plaça de l'Església, ni del carrer Folch i Torres, ni del carrer Pi i

Margall. No té escriptures, evidentment, no té escriptures i quan s'ha fet això, doncs s'ha fet

d'una manera que nosaltres no ens hem assabentat, ni ens han vingut a preguntar què podien

fer? Si eren d'ells? O era nostre? O discutir, quan estàvem en tractes realment aquesta zona

verda que nosaltres podíem expropiar i que podem expropiar actualment encara. Vull dir que

demà podem anar allà i expropiar que és zona verda i es queda sense pati, i es queda sense

pati l'Església, es queda sense pati, perquè podem fer-ho, i a més a més no ho podem fer-ho

nosaltres perquè sí, sinó perquè es va aprovar en el seu dia, que allò tenia de ser un conjunt de

la manera que tenia de ser, vull dir, nosaltres executaríem un projecte que es va aprovar el

2004 o el 2005. Per tant, les converses amb la Parròquia ara mateix estant trencades, no hi ha

converses.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Més intervencions? Senyor Coral.»

Pren la paraula el senyor Coral:

«Bé, jo el que faig és escoltar la seva versió, el que faig és escoltar la seva versió, però també

el que he fet és escoltar la versió de l'altra part, i hi ha coses que no quadren, fins i tot diria que

els fets són diferents. Un d'ells és que de l'altre part se'ns diu que no hi ha hagut cap canvi de

propietari,  que  sempre  ha  estat  escripturat  al  mateix  nom  i  que  el  Bisbat  va  fer  una

regularització, com ha estat fent amb el seu patrimoni i que va fer aquesta actualització, però

que mai hi ha hagut un canvi de propietari.

Jo no se quina és la versió verdadera, no ho sé, el que es tractaria és de que aquesta última

expressió que ha fet servir que les relacions estan trencades, doncs que no estesin trencades

sinó que s'arribés a un acord.

Bé, crec que s'ha fet una auditoria per part de la Parròquia i hi ha una valoració econòmica dels

terrenys, i que l'oferta per part de l'Ajuntament, diguem que no és la que demana la Parròquia,

per tant és un tema estrictament econòmic pel que entenc, ja que no ho explica vostè, ho

explico jo, és un tema estrictament econòmic. La voluntat, imagino de les dues parts,  és arribar

a un acord, senzillament nosaltres ens oferim com a grup municipal  a participar en aquest
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procés negociador,  de cara a trobar un acord i  que les dues parts en surtin satisfactòries,

gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, senyor Personat.»

Pren la paraula el senyor Personat:

«Gràcies,  sempre  ha  estat  escripturat  des  del  2014-2015,  d'acord?  O  sigui  mai  ha  estat

escripturat fins al 2014-2015 que va ser precisament quan vam començar a negociar la zona

verda de la Parròquia, d'acord? Evidentment no ens podem posar d'acord amb la demanda de

l'Església  o  del  Bisbat  de  Terrassa  pel  preu  que  demanen,  perquè  no  hi  estem  d'acord,

senzillament no hi estem d'acord. 

Per tant nosaltres, com a entitat o com a Ajuntament tenim els nostres drets i tenim les nostres

obligacions, i els diners, com li hem dit també al Bisbat, no són nostres. Nosaltres no podem

pagar més del que paguem normalment. L'oferta que nosaltres hem fet, que vam fer nosaltres,

crec que era bastant acceptable, bastant acceptable, per part d'ells evidentment que no, però la

que ens fan ells a nosaltres tampoc es pot acceptar, perquè pagaríem molt més del que hem

pagat als altres. I per tant hi hauria un greuge comparatiu .

De totes formes, hi ha un tribunal que diu el que s'ha de pagar i el que s'ha de fer. Quan sigui

l'hora de fer aquesta expropiació, si és que s'ha de fer, ja parlarem del preu i anirem al tribunal

de justi preu, d'acord?»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Farem l'última ronda, senyor Coral, endavant.»

Pren la paraula el senyor Coral:

«Última i molt ràpida, només per dir que nosaltres el que fem és posar totes les dades que

tenim de l'altre costat sobre la taula, per confrontar la seva versió i en tot cas reiterar la nostra

voluntat de formar part d'aquest procés si podem ajudar en alguna cosa, gràcies.»

Pren la paraula el senyor Personat:

«La voluntat d'arribar a un acord, pensi que des del 2013-2014  que estem negociant, per tant,

si alguna cosa tenim, és voluntat d'arribar a un acord, i quan vulgui li ensenyaré o li explicaré

els acords que hem posat sobre la taula amb el Bisbat, les entrevistes que hem tingut amb el

Bisbat, les respostes que hem tingut del Bisbat.»
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Pren la paraula el senyor Alcalde:

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

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

dels membres del grup municipal d’ERC (9); 6 abstencions de SOM CALDES (2);  de CiU (2) i 

del PSC (2); i 2 vots en contra d'UP CALDES (1) i del PPC (1)],    

       

         ACORDA:   

Identificació de l’expedient

Expedient número 239/2017 relatiu a l'aprovació provisional de la modificació puntual del Pla 

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

terme municipal de Caldes de Montbui.

Antecedents

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

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

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

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

presentat en aquest Ajuntament el text de la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanístic 

Municipal d'espais lliures i equipaments de l'entorn de l'Església al terme municipal de Caldes 

de Montbui.

3. El Ple de l'Ajuntament, en sessió de data 23 de febrer de 2017,  va aprovar inicialment la 

modificació puntual del Pla d’ordenació urbanístic municipal de Caldes de Montbui, referent als 

espais lliures i equipaments de l'entorn de l'Església al terme municipal de Caldes de Montbui.

4. Aquest acord ha estat publicat al DOGC de data 10 de març de 2017, al BOPB de data 14 de

març de 2017, al diari Ara de data 7 de març de 2017, al web municipal i al tauler d’anuncis de 

l’Ajuntament.

En data 17 d'abril de 2017, ha tingut entrada un escrit d'al·legacions presentat pel senyor 

Xavier Blanco Castro amb el contingut següent:
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«AL·LEGACIONS:

1. La modificació puntual (MP) afecta una porció de terreny que és propietat de la 

Diòcesi de Terrassa.

La MP afecta una porció de terreny situada entre la Plaça Pau Surell i el safareig de 

Santa Esperança que és propietat de la Diòcesi de Terrassa. La MP esmenta a l'apartat

1.4 Àmbit d'actuació i titularitat dels terrenys, que aquest terreny figura a nivell 

cadastral com a propietat de la Diòcesi de Terrassa però que es tracta d'un espai públic

i que s'ha sol·licitat al Registre de la Propietat un certificat històric de la finca, que no 

s'inclou. La MP fa esment en el mateix punt 1.4 de que «el conjunt de sub-zones o 

àmbit d'actuació és de titularitat pública, per tant, es sol·licita un aclariment d'aquesta 

afirmació.

2. La MP fa una proposta que requereix expropiació d'una bona part de superfície de la

finca propietat de la Diòcesi de Terrassa.

Si bé queda fora de l'àmbit d'actuació, la MP estableix un àmbit de context per el qual 

es fa uns plànols de proposta, en els quals hi consta la qualificació V -Espais lliures a 

la totalitat de la Plaça Pau Surell, al pati posterior de la rectoria i el seu pas lateral 

d'accés, així com una part del volum de la nau de l'església (concretament la sagristia).

Aquella qualificació urbanística es correspon amb el planejament actualment vigent, el 

fet que s'inclogui com a proposta (plànol PR01 PROPOSTA DE ZONIFICACIÓ DINS 

L'ÀMBIT DE CONTEXT) hauria de reflectir el cost econòmic de l'expropiació que 

caldria dur a terme d'aquests terrenys en cas que s'executi aquesta proposta que 

mostra el plànol PR01.

3. La MP preveu un volum edificat al costat del pati de la Rectoria.

En el plànol PR03 PROPOSTA DE GÀLIBS DE L'EDIFICACIÓ EN COTA +203,25 

(PLAÇA)i el plànol PR07 SECCIONS NORMATIVES S1 S2, es mostra el gàlib màxim 

d'una nova edificació que pot assolir 4 metres d'altura i que està situat a uns 2 metres 

de la tanca del pati de la rectoria (la cota exacta no ve determinada en els plànols). 

Aquesta edificació reduirà l'amplada d'un pas de vianants que actualment ja és estret, i 

tindrà un efecte negatiu sobre la privacitat de les dependències parroquials ja que la 

seva proximitat i alçada pot afectar amb sorolls, vistes sobre el pati i pèrdua 

d'assolellament, entre d'altres, i per això es demana que es replantegi la seva ubicació 

ja que l'àmbit d'actuació es prou gran per trobar un lloc per aquest equipament una 

mica més distant de les dependències parroquials.
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I PER AIXÒ ES DEMANA QUE ES TINGUIN PER PRESENTADES LES PRESENTS 

AL·LEGACIONS EN TEMPS I FORMA.»

En data 18 d'abril de 2017, ha tingut entrada un escrit d'al·legacions presentat pel senyor José 

Manuel Villa Lobo, amb el contingut següent:

«Els sotasignants, veïns de Caldes de Montbui, i membres de la plataforma ciutadana 

SALVEM LES HORTES, d'aquesta vila, i amb adreça a efectes de notificacions avd. Pi 

i Margall, 163- 08140 Vila,

EXPOSEN:

Que en període d'exposició pública de “MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 

D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL D’ESPAIS LLIURES I EQUIPAMENTS DE 

L’ENTORN DE L’ESGLÉSIA AL TERME MUNICIPAL DE CALDES DE MONTBUI” 

volen realitzar les següents

AL·LEGACIONS:

1. La zona més baixa del darrera de l’església eren terrenys no urbanitzables: zona 

d’Hortes (Clau F4 - Zona d’especial protecció), i es va transformar en zona verda clau 

V en el POUM aprovat el 2009 i les posteriors modificacions.

Aquesta zona es correspon amb les parcel·les amb ref. del cadastre núms. 

0394206DG3009G0001YL, 0394205DG3009G0001BL i 0394204DG3009G0001AL.

En la modificació, actualment exposada a informació pública, es pretén que passi de 

zona verda Clau V a zona d’equipaments balnearis Clau E9.

Estem davant d’una actuació, per la que mitjançant petites i successives 

requalificacions, l’ús del sòl degenera de manera que un espai tan valuós des del punt 

de vista paisatgístic, cultural i natural, situat al mig del centre històric s’haurà vist 

minvat, per efecte de les diverses actuacions urbanístiques, en gairebé un 10% 

(8,81%).

2. En la modificació del POUM del 2015 es defensa amb vehemència la perllongació 

del carrer Raval Canyelles, en el seu tram entre el carrer de Sentmenat i el carrer del 

Marqués, per passar-lo a Cv , eix cívic o carrer de vianants.

Per la present modificació es pretén que sigui un caminet de passeig dins una zona 

d’esbarjo.

Aquest tram del Raval Canyelles és un vial que connecta diversos equipaments cívics 

(les sales de vetlla, el cau dels escoltes, les sortides de servei de la Residència Santa 
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Susanna) i veïnals, amb parts cèntriques de la Vila (la plaça del Sindicat, la part alta de

Font i Boet i, a través del C. Marqués, la Plaça de l’Àngel).

I permet unes molt bones vistes a les Hortes de Baix fins a la Riera de Caldes.

Igualment comunica xarxes de serveis, electricitat, clavegueram, aigua, etc.

Per tot això, no és procedent declarar el tram del Raval Canyelles zona verda, sinó que

cal mantenir-lo com a Vial clau Cv encara que se’n modifiqui l’amplada i usos.

Paral·lelament, i previ a la construcció de l’aparcament de les Hortes, és preceptiu 

elaborar el Projecte d’Urbanització per determinar rasants, serveis i acabats 

corresponent a aquest tram del Raval Canyelles.

És per totes aquestes qüestions que ens oposem a l’aprovació de l’esmentada 

modificació, actualment a informació pública i es presenta en temps i forma als efectes 

oportuns.»

En data 18 d'abril de 2017, ha tingut entrada un escrit d'al·legacions presentat pel senyor 

Francesc Martínez Boluda, amb el contingut següent:

«En Francesc Martínez Boluda, en nom i representació del Grup Municipal Units Per 

Caldes, i adherint-se al escrit presentat en el dia d’avui per la plataforma SALVEM LES 

HORTES:

EXPOSA:

Que en període d’informació pública de “MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 

D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL D’ESPAIS LLIURES I EQUIPAMENTS DE 

L’ENTORN DE L’ESGLÉSIA AL TERME MUNICIPAL DE CALDES DE MONTBUI” 

volen realitzar les següents

AL·LEGACIONS:

1. La zona més baixa del darrera de l’església eren terrenys no urbanitzables: zona 

d’Hortes (Clau F4 - Zona d’especial protecció), i es va transformar en zona verda clau 

V en el POUM aprovat el 2009 i les posteriors modificacions.

Aquesta zona es correspon amb les parcel·les amb ref. del cadastre núms. 

0394206DG3009G0001YL, 0394205DG3009G0001BL i 0394204DG3009G0001AL.

En la modificació, actualment exposada a informació pública, es pretén que passi de 

zona verda Clau V a zona d’equipaments balnearis Clau E9.
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Estem davant d’una actuació, per la que mitjançant petites i successives 

requalificacions, l’ús del sòl degenera de manera que un espai tan valuós des del punt 

de vista paisatgístic, cultural i natural, situat al mig del centre històric s’haurà vist 

minvat, per efecte de les diverses actuacions urbanístiques, en gairebé un 10% 

(8,81%).

2. En la modificació del POUM del 2015 es defensa amb vehemència la perllongació 

del carrer Raval Canyelles, en el seu tram entre el carrer de Sentmenat i el carrer del 

Marqués, per passar-lo a Cv , eix cívic o carrer de vianants.

Per la present modificació es pretén que sigui un caminet de passeig dins una zona 

d’esbarjo.

Aquest tram del Raval Canyelles és un vial que connecta diversos equipaments cívics 

(les sales de vetlla, el cau dels escoltes, les sortides de servei de la Residència Santa 

Susanna) i veïnals, amb parts cèntriques de la Vila (la plaça del Sindicat, la part alta de

Font i Boet i, a través del C. Marqués, la Plaça de l’Àngel).

I permet unes molt bones vistes a les Hortes de Baix fins a la Riera de Caldes.

Igualment comunica xarxes de serveis, electricitat, clavegueram, aigua, etc.

Per tot això, no és procedent declarar el tram del Raval Canyelles zona verda, sinó que

cal mantenir-lo com a Vial clau Cv encara que se’n modifiqui l’amplada i usos.

Paral·lelament, i previ a la construcció de l’aparcament de les Hortes, és preceptiu 

elaborar el Projecte d’Urbanització per determinar rasants, serveis i acabats 

corresponent a aquest tram del Raval Canyelles.

3.- Que a l’esmentada modificació no s’ha realitzat cap estudi de viabilitat econòmica 

de l’activitat a realitzar.

És per totes aquestes qüestions que ens oposem a l’aprovació de l’esmentada 

modificació, actualment a informació pública i es presenta en temps i forma als efectes 

oportuns.»

5. En data 9 de maig de 2017 els arquitectes Marta Serra i Jordi Calbetó, redactors del text de 

la modificació puntual del Pla d’ordenació urbanístic municipal d'espais lliures i equipaments de 

l'entorn de l'Església al terme municipal de Caldes de Montbui, han redactat un informe de 

valoració de les al·legacions presentades, amb el contingut següent:
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«INFORME DE VALORACIÓ DE LES AL∙LEGACIONS PRESENTADES DURANT 

L'EXPOSICIÓ PÚBLICA

Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal d’espais lliures i 

equipaments de l’entorn de l’Església al terme municipal de Caldes de Montbui

L'Ajuntament de Caldes de Montbui, en el Ple celebrat el dia 23 de Febrer de 2017, va 

acordar, entre altres, l’aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla d’ordenació 

urbanística municipal d’espais lliures i equipaments de l’entorn de l’Església i va 

sotmetre el document a un tràmit d’informació pública pel termini d’un mes, mitjançant 

la publicació dels corresponents anuncis al BOPB (14 de març del 2017), al DOGC (10 

de març del 2017), al diari ARA (7 de març del 2017), al web municipal i al tauler 

d’anuncis de l’Ajuntament.

Durant el període d'exposició al públic s’han rebut un total de 3 al∙legacions. Amb el 

present informe es pretén analitzar i valorar aquestes al∙legacions amb l'objecte 

d'estimar‐les o desestimar‐les als efectes de l’aprovació provisional corresponent.

Les al∙legacions rebudes corresponen als següents interessats: 

a. La Parròquia de Santa Maria de Caldes de Montbui, Bisbat de Terrassa en 

data 17 d’abril 2017 (E/4414/2017)

b. En Xavier Xalabarder, Jordi Galí, Jose Manuel Villa, Ana Escribano, Josep 

Fontuberta, plataforma ciutadana Salvem Les Hortes, en data 18 d’abril 2017 

(E/4426/2017)

c. En Francesc Martínez Boluda, Grup Municipal Units per Caldes, en data 18 

d’abril 2017 (E/4415/2017)

A continuació es fa una valoració de cada una d’elles, identificant el que exposa 

l’al·legant (Exposició) i donant una resposta i valoració al respecte (Informe).

Seguidament es tanca el document amb unes conclusions.

AL·LEGACIÓ A

Escrit presentat per: 

Parròquia de Santa Maria de Caldes de Montbui, Bisbat de Terrassa.
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Registre número: E/4414/2017

Data de presentació: 2017.04.17 

EXPOSICIÓ A1. L’al·legant exposa que:

La Modificació puntual (MP) afecta una porció de terreny que pertany a la Diòcesi de 

Terrassa. 

INFORME A1. Valoració:

L’escrit d’al·legacions que formula en aquest punt el representant de la Diòcesi de 

Terrassa fa referència al contingut de l’epígraf 1.4 de la Memòria informativa de la 

MPOUM en tràmit en concret pel que fa a la Sub-zona A (de 53,18 m²). S’interessa per 

part de l’al·legant l’aclariment de la naturalesa de la titularitat de tal porció de sòl atès 

que «aquest terreny figura a nivell cadastral com a propietat de la Diòcesi de Terrassa»

(sic). Al respecte s’ha de significar, en primer lloc, que el planejament urbanístic no té 

per finalitat el reconeixement, o no, de drets de domini sinó, estrictament, l’ordenació 

del territori, materialitzant així la funció pública que la Llei li atribueix d’acord amb el 

que disposa l’article 1 del TRLU 1/2010, de 3 d’agost. En aquest sentit els drets de 

propietat queden subjectes a les limitacions que justament fixa el planejament 

urbanístic (art. 3 de la mateixa Llei) i serà en la fase d’execució de  l’ordenació 

territorial que hauran de concretar els seus drets i obligacions.

La circumstància de que la titularitat cadastral de la porció de sòl indicada figuri 

atribuïda a la Diòcesi de Terrassa segons resulta de l’al·legació no enerva el fet que es 

tracta de sòls d’ús públic immemorial tal i com es descriu la Memòria de la MPOUM a 

tenor de la informació cartogràfica històrica municipal. La titularitat dels drets reals no 

és una qüestió que s’hagi de ventilar en seu del planejament urbanístic.

Quant a la certificació registral a la que fa al·lusió en aquest punt la mateixa Memòria 

cal aclarir que la mateixa forma part de l’expedient administratiu de la MPOUM, i que 

obra en aquest sentit als mers efectes informatius.

EXPOSICIÓ A2. L’al·legant exposa que:

L’execució de la MP requerirà de l’expropiació de “bona part” de la superfície de la finca

propietat de la Diòcesi de Terrassa, interessant que es determini el preu expropiatori.

INFORME A2. Valoració:
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El pati posterior de la rectoria i les seves dependències annexes a la nau (la sagristia) 

no formen part de la proposta de la modificació. La modificació planteja un àmbit 

d’intervenció i un àmbit de context, i aquests espais esmentats pertanyen a l’àmbit de 

context. El que implica el canvi de règim urbanístic dels terrenys és l’àmbit 

d’intervenció, un àmbit que no es pot desvincular del que indica el planejament 

urbanístic dins de l’àmbit de context. Aquest context no canvia la seva qualificació 

urbanística i la MP consisteix en una permuta de qualificacions que pertanyen als 

sistemes urbanístics.

Per aquest motiu no s’escau referir a la valoració econòmica ja que no té sentit reflectir 

un preu econòmic d’una expropiació que aquesta modificació puntual no preveu. 

Tanmateix, al respecte cal informar que la identificació de la relació de béns i drets 

afectats i llur règim de titularitats, així com la fixació d’un apreuament per als mateixos, 

no és una funció del planejament d’ordenació territorial.

Serà a través del projecte expropiatori (projecte de taxació conjunta) o bé dels 

expedients individualitzats d’apreuament que es determinarà tant el règim de titularitats

com el valor dels béns i drets afectats de domini privat que puguin quedar afectats per 

l’execució del Pla. Aquell instrument d’execució del planejament es tramitarà dins del 

programa d’etapes corresponent.

EXPOSICIÓ A3. L’al·legant exposa que:

La MP preveu un volum edificat al costat de la tanca del pati de la Rectoria.

INFORME A3. Valoració:

L’al·legació interessa que es replantegi l’emplaçament d’una “nova edificació que pot 

assolir 4 metres d’alçada i està situat a uns 2 metres de la tanca del pati de la rectoria” 

(sic). Es fan constar efectes negatius per a la privacitat de les dependències 

parroquials.

L’emplaçament es veu justificat per la connexió amb l’equipament inferior (Banys El 

Safareig)  i no fa viable la seva ubicació en un altre indret de la plaça. El volum i la 

seva definició de gàlibs no afecta a l’assolellament de les dependències i tampoc seria 

incompatible amb la proposta d’una futura tanca. L’afectació sobre la finca privada es 

pot concebre però s’ha de comprendre que el volum s’ha dissenyat en relació a les 

característiques de l’àmbit de context i el que preveu el planejament urbanístic (V-
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Espais lliures) i en aquest sentit el planejament legitima l’expropiació d’aquests 

terrenys perquè ja preveu que seran de titularitat pública en un futur. És per això que el

disseny respon al que preveu el planejament i no es basa en la situació jurídica actual 

present.

Al respecte significar que al marge del fet que la definició concreta dels volums a 

consolidar no és funció pròpia del planejament d’ordenació municipal, el destí i ús dels 

béns de domini públic constitueix una facultat estrictament municipal de conformitat 

amb els principis de la regulació del Patrimoni dels ens locals.

Les circumstàncies vinculades a possibles afectacions sobre béns de naturalesa 

privada -cas d’existir- produïdes com a conseqüència de la consolidació dels drets 

demanials, no és necessàriament generadora de cap compensació .

AL·LEGACIÓ B

Escrit presentat per: 

Xavier Xalabarder, Jordi Galí, Jose Manuel Villa, Ana Escribano, Josep Fontcuberta, 

plataforma ciutadana Salvem Les Hortes. 

Registre número: E/4426/2017

Data de presentació: 2017.04.18 

EXPOSICIÓ B1. L’al·legant exposa que:

La principal parcel·la afectada per l’ampliació de l’equipament Banys El Safareig era 

una terrassa no urbanitzable (Clau F4 – zona d’especial protecció) que va passar el 

2009 a clau V – Espais Lliures. La successiva i present modificació a E9 contribueix a 

la degradació ambiental i paisatgística que en el conjunt de les hortes afecta un 8.89%.

INFORME B1. Valoració:

Contràriament al que s’exposa en aquest apartat, els terrenys que comprenen les 

parcel·les que conformen la terrassa afectada per la nova qualificació ja estaven 

classificats com sòl urbà i qualificats com sistemes d’espais lliures en el planejament 

urbanístic municipal immediatament anterior (DOGC de data 19 de setembre de 1984).

És més, aquell planejament urbanístic preveia una superfície urbana qualificada 

d’espais lliures de nova creació (clau 6b) molt superior, que posteriorment el POUM 

(DOGC de data 20 de febrer de 2004) va desclassificar en part en favor de les Hortes. 

L’actual POUM, aprovat definitivament en data 18 de juny de 2009 en compliment 
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d’una sentència recaiguda en el recurs contenciós administratiu 21/2005 (DOGC de 

data 17 de juliol de 2009), manté el règim urbanístic d’aquests terrenys derivat del 

planejament anterior amb excepció estricta de la modificació puntual del POUM 

aprovada definitivament en data 19 de març de 2015 (DOGC de data 18 de juny de 

2017).

La modificació puntual plantejada no proposa cap canvi en la classificació del sòl vigent

i es limita a un canvi en la qualificació dels terrenys que conformen aquesta terrassa, 

mantenint inalterable el règim urbanístic dels terrenys inclosos en la zona d’hortes (clau

F4).

Per tant aquesta MP només requalifica a Equipament Termal, i no només això, sinó 

que concreta i limita al màxim, en pro d’un esforç de contenció, les condicions 

urbanístiques (veure normativa proposada) per preservar el valor paisatgístic i 

ambiental específic d’aquesta façana urbana. No es tracta tant d’una edificació, 

justament els paràmetres urbanístics proposats no ho permeten, sinó d’una instal·lació 

a l’aire lliure amb les obres mínimes i imprescindibles per tal de garantir la funcionalitat 

de l’equipament. La pròpia MP contempla qualificar els terrenys que conformen la plaça

del Sindicat, actualment qualificats com sistema d’equipaments comunitaris (clau E), 

com espai lliure (clau V), amb la qual cosa s’aconsegueix alliberar l’impacte paisatgístic

del futur equipament que es pogués implantar en l’actual cota de la plaça. En definitiva,

les condicions edificatòries determinades per l’ampliació dels banys a la cota +197,50m

són molt estrictes i no permeten fer-hi qualsevol ampliació i es distingeixen entre 

compreses dins del gàlib i les que queden fora de gàlib. Sobre les condicions 

edificatòries compreses dins el gàlib el sostre màxim és de 60m2 que preveu encabir-hi

l’accés i les instal·lacions necessàries sempre només en planta baixa.  

Per les condicions edificatòries fora del gàlib només es podrà construir la prolongació 

de la rampa d’accés a la parcel·la. També es preveu construir les instal·lacions 

mínimes necessàries per l’ús de bany públic exterior (vasos de les piscines a l’aire 

lliure). Només s’admeten construccions lleugeres que millorin les condicions de 

privacitat i de protecció de visuals dels banys termals a l’aire lliure tal com indiquen els 

plànols normatius. Per a tot això es desestima aquest punt de l’al·legació.

EXPOSICIÓ B2. L’al·legant exposa que:

La perllongació del carrer Raval Canyelles perd la qualificació d’eix cívic (Cv) previst 

per la modificació del POUM de 2015, fet que afecta a les connexions entre 
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equipaments propers.  També que és preceptiu elaborar un projecte d’urbanització per 

a aquest tram. 

INFORME B2. Valoració:

La nova qualificació d’aquest espai es planteja coherentment amb l’ordenació del seu 

entorn (àmbit de context de la modificació) i no tant com l’estricta prolongació d’un vial 

(carrer Raval Canyelles). Bàsicament, perquè es tractaria d’un vial que no acaba de 

formar part de la xarxa que estructura el teixit urbà i que tampoc té voluntat de fer-ho. 

D’aquesta manera també s’impedirà la possible configuració en un futur d’un nou front 

principal de les parcel·les urbanes que actualment hi afronten, que acabaria desvirtuant

el caràcter cívic, d’esbarjo, lleure i descans que es persegueix en la utilització d’aquest 

espai.

La nova qualificació no sols no impedeix sinó que reforça la urbanització d’aquest espai

per tal que es mantingui el seu caràcter cívic i alhora permeti la seva utilització com 

espai de lleure i esbarjo dels ciutadans, el tractament urbanitzador del qual ja està 

contemplat en el corresponent projecte d'execució d'un aparcament a les Hortes de 

Baix i urbanització de la Plaça del Sindicat. Fase I.

AL·LEGACIÓ C

Escrit presentat per: 

Francesc Martínez Boluda, Grup Municipal Units per Caldes 

Registre número: E/4415/2017

Data de presentació: 2017.04.18

EXPOSICIÓ C1. L’al·legant exposa que:

La principal parcel·la afectada per l’ampliació de l’equipament Banys El Safareig era 

una terrassa no urbanitzable (Clau F4 – zona d’especial protecció) que va passar el 

2009 a clau V – Espais Lliures. La successiva i present modificació a E9 contribueix a 

la degradació ambiental i paisatgística que en el conjunt de les hortes afecta un 8.89%.

INFORME C1. Valoració:

Valoració equivalent a l’informe B1. 

EXPOSICIÓ C2. L’al·legant exposa que:
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La perllongació del carrer Raval Canyelles perd la qualificació d’eix cívic (Cv) previst 

per la modificació del POUM de 2015, fet que afecta a les connexions entre 

equipaments propers.  També que és preceptiu elaborar un projecte d’urbanització per 

a aquest tram. 

INFORME B2. Valoració:

Valoració equivalent a l’informe B2. 

EXPOSICIÓ C3. L’al·legant exposa que:

Que a l’esmentada modificació no s’ha realitzat cap estudi de viabilitat econòmica de 

l’activitat a realitzar.

INFORME C3. Valoració:

Es tracta d’una modificació puntual del POUM on, bàsicament, es planteja una permuta

entre sistemes urbanístics. L’actual POUM ja contempla dins l’àmbit d’actuació de la 

modificació uns terrenys destinats a equipaments (clau E) amb una superfície de 1.250

m² (0,125 Ha), que es podrien destinar a qualsevol dels usos comunitaris previstos al 

POUM, prèvia la seva concreció en el corresponent pla especial d’assignació d’ús. En 

aquest cas, es concreta una parcel·la amb una superfície de 751 m² (0,075 Ha) 

destinada a equipament amb ús assignat (clau E9).

La modificació puntual plantejada té per objecte, entre altres, la determinació del nou 

règim urbanístic d’aquesta parcel·la, concretant les seves condicions d’ús i d’edificació.

No és funció del planejament urbanístic valorar la viabilitat econòmica de l’activitat o 

del servei que finalment es porti a terme en aquesta parcel·la. Correspondrà al projecte

constructiu de l’equipament que es proposi implantar la determinació del cost econòmic

derivat de l’execució de les obres i, paral·lelament, en funció de l’equipament que 

finalment es proposi, es podrà determinar la viabilitat econòmica del servei 

corresponent.

Conclusions 

Com a conclusió de tot l'exposat en aquest informe de valoració de les al∙legacions 

aportades durant la fase d'exposició pública de la Modificació Puntual del POUM es 

planteja el següent: 
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a. Es proposa desestimar l'al∙legació presentada per La Parròquia de Santa Maria

de Caldes de Montbui, Bisbat de Terrassa. 

b. Es proposa desestimar l'al∙legació presentada per Xavier Xalabarder, Jordi 

Galí, Jose Manuel Villa, Ana Escribano, Josep Fontuberta de la plataforma 

ciutadana Salvem Les Hortes.

Es proposa desestimar l'al∙legació presentada per Francesc Martínez Boluda, Grup 

Municipal Units per Caldes.»

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

Fonaments de dret

Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost i modificat per

la Llei 3/2012.

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Desestimar les al·legacions presentades pel senyor Xavier Blanco Castro, en 

representació de la Parròquia de Santa Maria de Caldes de Montbui, pel senyor José Manuel 

Villa Lobo, en representació de la plataforma ciutadana SALVEM LES HORTES i pel senyor 

Francesc Martínez Boluda del Grup Municipal Units per Caldes, pels motius que es recullen en 

l'informe dels tècnics redactors del text de la modificació puntual del Pla d’ordenació urbanístic 

municipal d'espais lliures i equipaments de l'entorn de l'Església al terme municipal de Caldes 

de Montbui. 

Segon. Aprovar provisionalment la modificació puntual 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),

d'espais lliures i equipaments de l'entorn de l'Església al terme municipal de Caldes de Montbui.
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Tercer. Elevar diligenciat l'expedient de modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística 

municipal d'espais lliures i equipaments de l'entorn de l'Església al terme municipal de Caldes 

de Montbui a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació 

definitiva.

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

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

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

les administracions públiques.

4. APROVAR LES DUES FESTES LOCALS PER L'ANY 2018 DE CALDES DE MONTBUI, 

EXPEDIENT NÚM. 3892/2017.

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 [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 3892/2017 d'Indústria i Empresa, relatiu a l'aprovació de les dues festes 

locals de l'any 2018.

Antecedents

1. En data 31 de maig de 2017 s'ha publicat al DOGC l'Ordre TSF/101/2017, de 25 de maig, 

per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2018, que seran:

1 de gener (Cap d'Any).

6 de gener (Reis)

30 de març (Divendres Sant).

2 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida).

1 de maig (Festa del Treball).

15 d’agost (l’Assumpció).

11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya).
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12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya).

1 de novembre (Tots Sants).

6 de desembre (Dia de la Constitució).

8 de desembre (la Immaculada).

25 de desembre (Nadal).

26 de desembre (Sant Esteve).

2. De les tretze festes esmentades, n'hi ha una, a triar entre el 2 d'abril (Dilluns de Pasqua 

Florida), i el 26 de desembre (Sant Esteve), que té el caràcter de recuperable. Les altres dotze 

són de caràcter retribuït i no recuperable. 

3. A més de les festes esmentades, mitjançant una Ordre del Departament de Treball, Afers 

Socials i Famílies, es fixaran dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels 

ajuntaments.

4. En data 3 de juliol de 2017 (instància E/8286/2017), el Director dels Serveis Territorials de 

Treball, Afers Socials i Famílies, comunica a l'Ajuntament de Caldes de Montbui, que abans del 

31 de juliol de 2017, cal notificar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 

Generalitat de Catalunya, quines seran les dues festes locals a Caldes de Montbui, per a l'any 

2018, aprovades en sessió plenària.

5. Per a l'elecció de les festes locals del 2018, en el decurs del mes de juny s'ha consultat a 

totes les activitats i associacions empresarials, escoles, entitats associatives i grups municipals,

tenint en compte que com ja és tradicional al municipi, una d'elles cau en el dilluns de Festa 

Major, que per al 2018 serà el 15 d'octubre.  

6. Finalitzat el període de consulta, s'han rebut propostes diverses, entre les quals s'elegeix el 

dilluns 21 de maig (Dilluns de Pasqua Granada) amb una representativitat sobre el total de 

consultes realitzades, del 44,83%, com a primera festa local, essent la segona, el 15 d'octubre 

(Dilluns de Festa Major), comptant amb el suport de la Unió de Comerciants i Industrials de 

Caldes de Montbui (UCIC).

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

- Ordre TSF/101/2017, de 25 de maig, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes 

laborals per a l'any 2018.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Aprovar les dues festes locals de Caldes de Montbui per a l’any 2018 els dies: 21 de 

maig de 2018 (Dilluns de Pasqua Granada), i 15 d’octubre de 2018 (Dilluns de Festa Major), 

amb el suport de la Unió de Comerciants i Industrials de Caldes de Montbui (UCIC). Per a 

l'elecció de la primera festa local s'ha comptat amb una representativitat sobre el total de 

consultes realitzades, del 44,83%.

Segon. Notificar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 

Generalitat de Catalunya, abans del 31 de juliol 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 INICIALMENT LES BASES MARC DE LA BECA DE RECERCA HISTÒRICA 

LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI, EXPEDIENT NÚM. 1876/2017.

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

s’estableix a l’article 48.3 del ROM.
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Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, hi ha alguna intervenció? En tenim dues, fem-ho de menys a més, senyor Martínez

Boluda.»

Pren la paraula el senyor Martínez Boluda:

«El nostre vot serà a favor, el tema és, creiem que és molt important aquesta beca, cada any

l'anem aprovant, creiem que és molt important, si es pugues ampliar, la nostra petició és que es

pogués ampliar una mica la dotació per poder-la allargar, és a dir, a vegades els estudis que es

fan doncs queden tancats, i a vegades podrien ser una mica més complerts, gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, senyora Millán.»

Pren la paraula la senyora Millán:

«Si en el nostre cas el que ens agradaria és molt més senzill aprovar unes bases marc perquè

es pugui convocar directament per Junta de Govern, no? Però també una de les coses que

demanaríem seria que a cada mandat que es fes es poguessin renovar les bases o almenys

revisar-les, perquè al final no acabin quedant desfasades en algun moment. I per un altre cantó,

sí que és veritat que la majoria de les propostes que s'han fet han sortit de la subcomissió de

Patrimoni, si no m'equivoco del Consell de Cultura, i és doncs que la Comissió de Patrimoni

també pugui obrir una mica un canal de participació amb la gent perquè pogués fer propostes

que potser  no  se'ns  poden acudir  sobre  temàtiques  a  les  quals  dedicar  aquesta  beca  de

recerca, i que al final la gent també pugui ser una mica més partícip d'aquestes beques i no al

final trobar-se una beca de la temàtica que surti simplement, no? I de la mateixa forma que els

partits de l'oposició també puguem fer una proposta d'idees a aquesta subcomissió.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, per la resposta passo la paraula al regidor Isidre Pineda.»

Pren la paraula el senyor Pineda:

«Molt bon vespre, aquestes bases marc el que ens han de permetre és poder convocar les

beques de recerca històrica amb més celeritat, i amb menys tràmits burocràtics i també així ja

falca les properes convocatòries dels propers anys. Com saben, la propera convocatòria serà o

la convocatòria que està en vigor ara mateix sí que desembocarà amb l'exposició al Museu

Thermalia de la recerca de la Torre Marimón i com això seguirem fent, tirant endavant altres

projectes de beques de recerca històrica.
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Sobre la qüestió que comentava quan a la dotació econòmica, en aquest sentit amb la mateixa

arxivera municipal, el que vam fer és buscar altres beques que poguessin ser similars i les

dotacions econòmiques anaven al voltant d'uns 1.500 euros o 2.000 euros. 

Per nosaltres és important  la dotació econòmica,  està clar que és important,  però sobretot

insistim amb l'oportunitat de donar a un jove historiador l'oportunitat de comissariar aquesta

exposició  al  Museu  Thermalia  i  de  poder  editar  la  seva  recerca  en  un  llibre.  La  dotació

econòmica, insisteixo, és important, però volem posar en valor sobretot aquesta plataforma que

ha de representar per aquest futur historiador. 

En tot cas, en cada convocatòria de beca podem estudiar aquesta dotació econòmica.

I de la mateixa manera que les següents temàtiques no estan encara decidides, si tenen alguna

proposta, estarem encantats de rebre-la i d'estudiar-la, gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, doncs posarem a votació aquestes bases.»        

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

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

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

         ACORDA:   

Identificació de l’expedient

Expedient número 1876/2017, relatiu a l'aprovació de les bases per la beca de recerca històrica

local.

Antecedents

1. A l’any 2014 i als anys 2016-2017 es va convocar la beca de recerca històrica local per 

l'estudi, i posterior exposició a Thermàlia, de temes de la història de Caldes.

2. Tant la beca com els seus resultats mostrats mitjançant l'exposició i l'edició del seu catàleg 

vàrem tenir una molt bona acollida i van donar l’oportunitat a joves investigadors de fer una 

recerca històrica i mostrar els seus resultats.
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3. Amb la voluntat de mantenir aquesta ajuda a joves investigadors i alhora estudiar i donar a 

conèixer la història local es vol oferir periòdicament una beca de recerca històrica establint unes

bases marc per les futures convocatòries.

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

Fonaments de dret

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

- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, text refós de la Llei municipal i de règim local de 

Catalunya.

- Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el reglament d'organització, 

funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Aprovar inicialment les bases marc de la Beca recerca d’història local de l’Ajuntament 

de Caldes de Montbui, i que és transcriuen literalment a continuació:

Bases reguladores de la concessió de la beca històrica de l’Ajuntament de Caldes de 

Montbui.

1. Característiques

La beca s'atorga per fer la recerca històrica i la funció de comissari d'una exposició sobre una 

temàtica d’interès històric per a Caldes de Montbui que es definirà en la convocatòria de la 

beca.

2. Dotació

L'import es fixarà en el moment de la seva convocatòria per part de la Junta de Govern Local.

3. Candidats

Pot optar a la beca qualsevol persona física que acrediti cursar l'últim any d’un grau o un 

màster de la branca de humanitats o ciències socials, o tenir el grau, màster o llicenciatura de 

la branca de humanitats o ciències socials; i que acrediti el coneixement de la llengua catalana 

(certificat de nivell de suficiència de la Secretaria de Política Lingüística, antic certificat de nivell 

C de la Junta Permanent de Català).

38



4. Documentació i presentació de sol·licituds

Per sol·licitar la beca cal presentar:

4.1. La sol·licitud emplenada.

4.2. Curriculum vitae i còpia de la documentació que ho acrediti.

4.3. Còpia de la titulació acadèmica i/o documentació que acrediti el compliment del 

punt 3 de les bases.

4.4. Carta de motivació per voler desenvolupar la beca i el pla de treball: metodologia i 

calendari.

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà que 

s'esmeni o que es completi en un termini no superior als deu dies hàbils. En cas contrari serà 

desestimada la sol·licitud. 

5. Terminis

El termini per a la presentació de sol·licituds es fixaran en el moment de la seva convocatòria 

per part de la Junta de Govern Local.

6. Jurat i criteris de valoració

El Jurat es compondrà pels membres de la Comissió de Patrimoni del Consell Municipal de la 

Cultura de Caldes de Montbui, el/la regidor/a responsable de l'Arxiu Històric, la Directora de 

l'Arxiu Municipal, el/la guanyador/a de la beca de recerca de l'edició anterior i, si escau, 

persones proposades per la Comissió amb reconegut coneixement sobre la temàtica de 

l'exposició.

El jurat analitzarà i avaluarà els CV's, els plans de treball presentats i l'entrevista personal als 

candidats, si escau per l'aclariment dels plans de treball, i seleccionarà aquell que sigui 

mereixedor de la beca. En la concessió de la beca, el jurat tindrà en compte els aspectes 

següents:

6.1. Valoració del CV

6.2. La coherència i la viabilitat del pla de treball

6.3. L'acreditació de coneixements científics suficients per desenvolupar-lo.

La beca es podrà declarar deserta si el jurat considera que cap dels plans de treball presentats 

no assoleix qualitat suficient.

7. Veredicte

Un cop avaluats els candidats el jurat emetrà un informe amb la proposta de resolució 

provisional que s'elevarà a l'òrgan competent per a la resolució definitiva. El veredicte es 
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comunicarà a tots els candidats i candidates i es publicarà al tauler d'anuncis i al web de 

l'Ajuntament. La persona beneficiària de la beca haurà de manifestar per escrit que l'accepta i 

presentar la documentació original que acrediti el compliment de les bases.

8. Seguiment del treball i lliurament del projecte

El museu municipal Thermàlia. Museu de Caldes de Montbui assessorà i supervisarà el 

projecte la exposició i informarà al jurat, el qual es reserva el dret de suspendre la continuïtat de

la beca quan s'aprecii que la persona becària incompleix greument qualsevol de les obligacions

assumides. 

9. Extinció

El dret de la beca s'extingirà si no s'executa el treball en les terminis convinguts o els informes 

de la seva realització no són prou satisfactoris.

10. Acceptació de les bases

La presentació de la sol·licitud de la beca pressuposa l'acceptació íntegra d'aquestes bases, 

així com la cessió dels drets d'autor del projecte de l'exposició objecte de la convocatòria de la 

beca a l'Ajuntament de Caldes de Montbui.

L'atorgament de la beca no suposarà, en cap cas ni circumstància, relació laboral entre 

l'Ajuntament de Caldes de Montbui i la persona beneficiària. 

Segon. Sotmetre aquest acord i el contingut de les bases al tràmit d'exposició pública durant el 

termini de vint dies, mitjançant la seva publicació al tauler d'anuncis de la corporació, a l'efecte 

que pugui ser examinats i, en el seu cas, es formulin les al·legacions que es considerin 

pertinents.

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, l'acord i les bases que ara s'aproven 

inicialment es consideren aprovats definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior.

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

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

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

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

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

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

sis mesos.

6.  APROVAR I ACCEPTAR L’IMPORT DEL CONVENI TIPUS DE LA SUBVENCIÓ QUE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA CONCEDEIX A L’AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI I 
APROVAR I ACCEPTAR LA MINUTA DE PRÉSTEC TIPUS A CONCERTAR ENTRE BANC 
DE SABADELL, SA I L’AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI. EXPEDIENT NÚM. 
1443/2017.

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

s’estableix a l’article 48.3 del ROM.

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 8 abstencions de SOM CALDES (2); de CiU (2); 

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

   ACORDA:

Identificació de l’expedient

Expedient de l’Àrea de Serveis Econòmics núm. 1608/2017 relatiu a la concertació d’una 

operació de crèdit a llarg termini per al finançament del programa d’inversions previst en el 

pressupost de 2017.

Antecedents

1. El Programa de crèdit local (PCL), revisat i aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona el 22

de desembre de 2011, té per objectiu reduir els costos financers dels préstecs dels municipis 

destinats a noves inversions.

2. Aquest objectiu s’aconsegueix a través de la negociació conjunta dels préstecs sol·licitats 

pels diversos ajuntaments i entitats municipals descentralitzades de la província davant d’una 

entitat de crèdit i mitjançant les subvencions sobre el tipus d’interès aplicat al préstec.
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3. L’article 50 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial 

Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març estableix que els Ajuntaments hauran de disposar del 

pressupost aprovat per a l’exercici en curs per a la concertació d’operacions a llarg termini.   El 

Pressupost per a l’any 2017 va ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament en data 23 de febrer de 

2017.

4. El Pressupost per a 2017 vigent inclou inversions programades per un total de 4.722.700,89 

euros dels quals 3.715.630,25 euros està previst que estiguin finançats mitjançant una operació

de préstec a llarg termini.  En l’Annex 1 que consta en l’expedient es relacionen les inversions 

previstes i el seu finançament.

5. Així mateix, en el Pressupost aprovat, al capítol 9 d’ingressos, hi ha prevista l’aplicació 

pressupostària 21.91300 – Préstec PCL 2017, per aquest import i una previsió de la subvenció 

que la Diputació concedeix a l’aplicació pressupostària 21.46100 – Diputació, subvenció 

interessos PCL, per un import de 103.000,00 euros.

6. En l’informe de la Intervenció de data 31 de març de 2017, transcrit en el decret núm. 

000205/2017 signat per l’Alcaldia en data 31 de març, d’aprovació de la liquidació del 

pressupost de l’any 2016, es posa de manifest que l’Ajuntament de Caldes de Montbui està 

dintre dels límits legals per poder endeutar-se a l’exercici 2017, d’acord amb el pla d’inversions i

finançament aprovat en el pressupost inicial de 2017 i segons les dades de la liquidació de 

2016, vist que la ràtio legal de deute viu (64,31%) és inferior al 75% dels ingressos corrents 

liquidats a l’exercici 2015 i que l’estalvi net, calculat segons l’article 53 del Reial Decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les 

hisendes locals, és positiu per import de 1.243.206,42 €.

7.  Segons l’article 52.2 del TRLRHL, és condició, per a la concertació de l’operació, que 

l’Ajuntament disposi de capacitat suficient per a fer front a les obligacions que es deriven de la 

concertació d’aquest préstec a llarg termini.  En l’informe d’intervenció de 31 de març de 2017 

d’aprovació de la liquidació de l’any 2016, es posa de manifest que l’Ajuntament de Caldes de 

Montbui disposa d’aquesta capacitat.

Aquesta entitat presenta una ràtio de retorn del deute del 10,51 % comptant que els ingressos 

corrents liquidats a l’exercici 2017 han estat de 17.552.936,82 euros i que l’anualitat teòrica 

d’amortització de l’exercici 2016, comptant l’operació de préstec projectada és de 1.844.249,28 

euros.
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8. El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 25 de maig de 2017 va acordar sol·licitar a la 

Diputació de Barcelona la concessió d’un préstec en el marc del Programa de Crèdit Local, per 

import de 3.715.630,25 euros per tal de finançar part del programa d’inversions de l’any 2017 

que consten en el Pressupost aprovat.

9. En data 16 de juny de 2017, mitjançant tramesa pel Portal Municipal de Tràmits de la 

documentació necessària, es va sol·licitar l’operació de préstec a la Diputació de Barcelona.

10. En data 5 de juliol, l’entitat financera ha comunicat l’aprovació de préstec amb les següents 

condicions:

Import del préstec concedit: 3.715.630,25 EUR

Tipus d’interès: EURIBOR a 3 mesos + 0,684

Sense comissions

Termini concedit: 10 anys (inclosos 12 mesos de carència)

11. Per a la formalització d’aquesta operació és necessari que l’Ajuntament aprovi el model de 

minuta de préstec entre l’Ajuntament i l’entitat bancària que consta com a Annex 2 del present 

expedient.

12. El Servei de Programació de la Diputació de Barcelona ha comunicat a aquest ajuntament 

que la Junta de Govern Local de la Diputació de Barcelona en sessió de data 20 de juliol de 

2017 ha acordat la concessió d’una subvenció de 106.763,51 euros.  Per a l’acceptació 

d’aquesta subvenció és necessari aprovar-ne el conveni tipus que consta a l’expedient com a 

Annex 3.

13. Els ingressos ordinaris que consten en el Pressupost per a l’any 2017 importen 

17.992.858,15 euros.  L’article 52.2 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 

estableix, textualment:

“Els presidents de les corporacions locals podran concertar les operacions de crèdit a llarg 

termini previstes en el pressupost, l’import acumulat de les quals dins de cada exercici 

econòmic, no superi el 10 per cent dels recursos de caràcter ordinari previstos en l’esmentat 

pressupost.”
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14. Durant l’any 2017, l’Ajuntament no ha concertat cap operació d’endeutament.  Per tant, 

l’import acumulat de l’endeutament a llarg termini concertat aquest any 2017, és el de l’operació

que es porta a aprovació.  Atenent a que l’import de l’operació supera el 10 % dels ingressos 

ordinaris previstos per a 2017, és el Ple de l’Ajuntament qui n’ha d’acordar la concertació 

segons el que es determina a l’article 52.2 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 

Locals.

15. El Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de 

Catalunya és qui exerceix la funció de Tutela financera dels ens locals i estableix les condicions

relatives al règim d’autorització o comunicació de les operacions d’endeutament.  Segons el 

que s’estableix a la Nota informativa de data 31 de gener de 2017, sobre el règim de tutela 

financera de les entitats locals per a l’exercici 2017, per a aquesta operació l’Ajuntament no 

està subjecte al règim d’autorització prèvia sinó al de comunicació.

Fonaments de dret

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

Reguladora de les Hisendes Locals.

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local

Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Reial Decret Llei 17/2017, de 26 de desembre de mesures de sostenibilitat financera de les 

comunitats autònomes i les entitats locals i altres de caràcter econòmic.

Resolució de data 16 de setembre de 2016, de la Secretaria General del Tresor i Política 

financera i actualitzacions posteriors.

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

locals segons la Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a 

l’exercici de 2017 publicada per la Direcció General de Política Financera, Assegurances i 

Tresor de la Generalitat de Catalunya en data 31 de gener.

Acord de Ple de la Diputació de Barcelona de data 22 de desembre de 2011, pel qual s’aprova 

el Programa de Crèdit Local.
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Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Aprovar el conveni tipus de la subvenció que la Diputació de Barcelona concedeix a

l’Ajuntament de Caldes de Montbui, que consta en l’Annex 3 de l’expedient.

Segon.  Aprovar  la  minuta  de  préstec  tipus  a  concertar  entre  el  Banc  de  Sabadell  SA i

l’Ajuntament de Caldes de Montbui que consta en l’Annex 2 de l’expedient.

Tercer.  Acceptar  l’import  de  106.763,51  euros  de  la  subvenció  que  concedeix  la  Junta  de

Govern de la Diputació de Barcelona segons el mètode de càlcul  descrit  al Reglament del

Programa de Crèdit Local aprovat.

Quart.  Acceptar  el  préstec  a  llarg  termini  per  l’import  de  3.715.630,25  euros  del  préstec

sol·licitat en el marc del Programa de Crèdit Local, segons les següents condicions:

- Tipus d’interès: EURIBOR a tres mesos + 0,684

- Sense comissions

- Termini: 10 anys (inclòs un any de carència)

Cinquè.  Determinar  que  la  primera  disposició  del  préstec  equivaldrà  a  la  quantitat  de  la

subvenció atorgada i que s’haurà d’ingressar en el compte corrent que l’Ajuntament de Caldes

de Montbui té concertat amb l’entitat Banc de Sabadell SA, en la data de la signatura efectiva

del contracte de préstec.

Sisè. Determinar que la resta de l’import es disposarà en funció de les necessitats de tresoreria

i, com a màxim, en data 31 de desembre de 2017, amb un ingrés en el mateix compte corrent.

Setè. Autoritzar l’alcalde de la Corporació i la secretària general o les persones en les quals

deleguin per a les signatures que siguin necessàries.

Vuitè. Comunicar aquesta operació, un cop formalitzada, al Departament de la Vicepresidència i

d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya als efectes que pugui exercir la funció de

Tutela financera dels ens locals de Catalunya que tenen encomanada.

Novè. Comunicar aquests acords a la Diputació de Barcelona, a Banc de Sabadell SA i a l’Àrea

de Serveis Econòmics de l’Ajuntament.
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Desè. 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.

7. ELEVAR AL PLE L'INFORME COMPLEMENTARI D'AUDITORIA FINANCERA I DE 

COMPLIMENT DE LA LEGALITAT EN RELACIÓ AMB LA SOCIETAT MERCANTIL 

MUNICIPAL GMSSA CORRESPONENT A L'EXERCICI 2016, EXPEDIENT NÚM. 3745/2017.

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 de Serveis, Jaume Mauri.»

Pren la paraula el senyor Mauri:

«Gràcies senyor Alcalde, bona tarda a tothom, bé, l'auditoria dóna un informe sobre l'actuació

de GMSSA i l'estat de GMSSA , és un informe positiu, i tot va sobre el correcte, gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, hi ha intervencions de la resta de grups? Sí? Senyora Romano.»

Pren la paraula la senyora Romano:

«Gràcies  senyor  Alcalde,  bé,  en  aquest  punt  volíem  fer  una  pregunta,  segons  l'informe

d'auditoria ens diuen que GMSSA com empresa pública he de tenir una pàgina web pel tema

de la Llei de Transparència, a dia d'avui la Llei de Transparència hauria ja d'estar implantada a

tot arreu. Ens agradaria que el senyor regidor ens expliqués com està aquest tema i si ja en

breu podrem tenir aquesta pàgina web, gràcies.»
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Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, senyor Martínez Boluda.»

Pren la paraula el senyor Martínez Boluda:

«Dues coses, una qüestió pot ser una mica més econòmica, és a dir, aquí tenim unes pèrdues

del safareig de Santa Esperança, si aquestes pèrdues es preveuen, hi ha algun pla perquè no

hi hagi més pèrdues en el futur?

També per un altre costat hi ha una sèrie de despeses que cobreix l'Ajuntament del safareig de

Santa  Esperança,  està  bé  doncs  que  ens  ho  digui  l'auditoria,  però  també  vull  dir  si  ja

poguéssim fer-ho directament sense que ho tingués que dir l'auditoria. 

I després la segona cosa que pot ser una qüestió més de tràmit, és que els estatuts de la

societat GMSSA, no llegiré l'article, però bàsicament ens diu que la societat es dedica a la

prestació,  a la  captació  de cabdals  i  la  prestació  de l'abastament d'aigua i  que sí  que pot

realitzar  altres  temes de  caràcter  de servei  públic,  però que en tot  cas,  segons diuen  els

estatuts, això hauria d'estar acordat per la Junta General d'Accionistes. S'ha fet aquesta Junta

General  d'Accionistes permeten el  servei  públic  del  safareig  de Santa Esperança? Es farà

aquesta  Junta  General  d'Accionistes  en  el  seu  moment  quan  si  es  decideix  que  GMSSA

desenvolupi altres activitats com el tema dels pàrquings, la zona blava o el pàrquing? Gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

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

Pren la paraula el senyor Mauri:

«  Gràcies,  la  resposta  a  la  senyora  Romano,  la  pàgina  web  l'estem  construint,  vull  dir,

«estamos en ello».

Llavors,  a  les  pèrdues  que  es  refereix  sobre  la  gestió  del  safareig  de  Santa  Esperança,

radiquen a uns preus que vam fer per l'entrada del safareig que eren molt promocionals, i que

aquest  any  hem fet  una  modificació  de  preus  per  poder  fer  les  paus.  Ja  vam aprovar  la

modificació de preus al Ple, no sé si ho recorda? 

Després, els serveis que presta l'Ajuntament al safareig de Santa Esperança són els serveis

bàsicament de neteja i de subministrament elèctric que això ho fem amb tots els equipaments

municipals, si veies inconvenient que això ho hagués de gestionar GMSSA, ja ho veuríem, però

de  moment,  com  fem  amb  tots  els  equipaments  municipals,  també  ho  fem  amb  aquest

equipament que és el safareig de Santa Esperança.
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Després,  vostè  s'ha llegit  molt  bé els  estatuts,  parla  de la  captació  d'aigua i  el  tractament

d'aigua  i  també  parla  de  serveis  municipals,  per  tant,  estem  coberts  estatutàriament  i

l'Ajuntament el que fa és aprovar-ho per Ple la cessió del servei i li fa la cessió a GMSSA que

és com ho hem fet amb la gestió del safareig de Santa Esperança. 

De la mateixa manera també ho farem amb la gestió de pàrquings i de la mateixa manera

també ho farem amb la gestió de si tal com s'ha aprovat en la comissió del servei de recollida

de deixalles. En principi la Junta General el que ha de fer és aprovar-ho en Ple, que per això és

una  empresa  cent  per  cent  pública,  llavors  hi  ha  un  consell  de  GMSSA que  hi  ha  la

representació de tècnics i polítics, que fa la gestió del dia a dia, i aprova la seva gestió i les

auditories i els comptes, gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, si no hi ha més intervencions? Doncs entenc que s'ha de votar aquest punt, passem

a la votació.»    

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

dels membres dels grups municipals d’ERC (9); 7 abstencions de SOM CALDES (2);  de CiU 

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

             

         ACORDA:   

Identificació de l’expedient

Expedient número 3745/2017, per elevar al Ple l’informe complementari d’auditoria financera i
de compliment de la  legalitat  en relació  amb la societat  mercantil  GMSSA, corresponent  a
l’exercici 2016, presentat per l’empresa d’auditoria Uniaudit Oliver Camps, S. L.

Antecedents

1.D'acord amb l'informe d'intervenció de 10 de juliol de 2017 que es transcriu literalment :

“Identificació de l’expedient

Expedient per elevar al Ple l’informe complementari d'auditoria financera i de compliment de
legalitat de l'exercici 2016 en relació amb la societat mercantil GMSSA, presentat per l’empresa
d’auditoria Uniaudit Oliver Camps. S. L.

Antecedents

1. D’acord amb el que estableix l’article 213 Reial decret legislatiu núm. 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, dintre de l’àmbit del control intern,
aquest  Ajuntament  ha  encarregat  el  control  financer  i  de  legalitat  a  la  societat  d’auditoria
Uniaudit Oliver Camps. S. L.
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2.  En  data  6 de  juliol  de  2017 l’empresa  ha  presentat  l'informe  complementari  d'auditoria
financera i de compliment de legalitat de l'exercici 2016.

La societat d’auditoria ha realitzat aquest informe amb la finalitat de verificar dos aspectes:

- Auditoria financera: verificar l'adequada presentació de la informació financera i obtenir així
una seguretat raonable sobre si els estats i comptes anuals expressen fidelment el resultat de
gestió i la situació financera i patrimonial de l'exercici 2016. 

-  Auditoria de compliment de la legalitat:  verificar que els actes,  operacions i  procediments
administratius realitzats per GMSSA s’han desenvolupat segons les disposicions legals vigents.

Aquesta Intervenció subscriu la totalitat de l'informe complementari d'auditoria financera i de
compliment de la legalitat presentat per la societat d’auditoria Uniaudit Oliver camps , S.L.

Fonaments de dret

- Reial decret legislatiu núm. 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Hisendes Locals (TRLRHL).

- Reial Decret 500/1990, 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol VI del TRLRHL.

- Reial decret legislatiu núm. 1/2010, de 2 de juliol, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
de Societats de Capital.

- Llei 16/2007, de 4 de juliol, de reforma i adaptació de la legislació mercantil a la normativa
europea.

    - Reial Decret 1514/2007, 16 de novembre, pel que s’aprova el Pla General de Comptabilitat.

- 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.

- Llei Orgànica 4/2012, de 28 de setembre, que modifica la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

- Reial  decret 1463/2007, de 2 de novembre,  pel  qual s’aprova el reglament de la Llei
18/2001, de 12 de desembre, d’estabilitat  pressupostària en la seva aplicació a les
entitats locals.

- Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local

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

Conclusions

D’acord  amb l'informe  complementari  d'auditoria  financera  i  de  compliment  de  legalitat  de
l'exercici 2016 presentat per la societat d'auditoria Uniaudit Oliver Camps, S.L. es recomana a
GMSSA i es conclou  el següent:
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-     Que durant l’any 2017 procedeixi a regularitzar de forma periòdica el compte corresponent a les
fiances constituïdes a llarg termini.

-     Respecte a la regularització de la contractació del subministrament d'energia elèctrica, la Junta
de  Govern  Local  de  4  d’octubre  de  2016  va  aprovar  l’adjudicació  del  lot  núm.  1  de
subministrament d’energia elèctrica a GMSSA, a favor de FACTOR ENERGIA, S.A. i els lots
núm. 2,3,4,5, i 6 a AURA ENERGIA , S.L., aquesta acord va ser ratificat i aprovat pel Consell
d’Administració de la societat en sessió celebrada el 14 d’octubre de 2016. 

Amb  aquesta  adjudicació  mitjançant  el  sistema  de  subhasta  electrònica,  es  regularitza  la
contractació del subministrament d'energia elèctrica.

D’acord amb les dades de tercers que consten a l’annex de l’informe d’auditoria, l’import de les
operacions amb tercers durant l’exercici 2016, no ha superat l’import de 50.000,00 euros (IVA
exclòs)  per  realitzar  la  contractació  directa  d’acord  amb  les  Instruccions  Internes  de
Contractació de la societat.

-    En relació amb la contractació del servei de consergeria pel servei de banys públics termals del
safareig de Santa Esperança, a través d’una empresa externa, s’ha de tenir en compte que en
un futur pot comportar la reclamació de personal fix per la societat degut que aquest personal
segueix les directrius del personal de GMSSA.

-    D’acord  amb la  informació  que  presenten  els  Comptes  Anuals  de  l’exercici  2016,  aquesta
societat es troba en situació d’equilibri financer atès que els resultats del tres últims exercicis
són positius. Per tant, compleix el requisit de l’estabilitat pressupostària segons l’article 3.3 de
Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i la
disposició addicional novena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, Llei de racionalització i
sostenibilitat de l’administració local, en el sentit que no es preveu cap correcció al desequilibri
financer.

-    Respecte a la contractació de nou personal, segons l’informe d’auditoria no s’ha dut a terme
noves contractacions. No obstant això, en la sessió de 29 de novembre de 2016 el Consell
d’Administració de la societat va aprovar iniciar el procediment per a la contractació de dos
operaris de manteniment i un administratiu. La societat encara que compleixi el requisits de la
normativa d’estabilitat pressupostària segons el que exposat anteriorment, li és d’aplicació la
Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos generals de l’estat per l’any 2016, que, a la
disposició addicional 15 ena de l'esmentada llei estableix la possibilitat de la contractació de
caràcter  temporal  en  el  cas  de  cobrir  necessitats  urgents  i  inajornables  i  podrà  realitzar
contractació de caràcter indefinit amb una taxa de reposició d’efectius del 100% en el cas que
en els dos dels últims tres anys la societat hagi tingut beneficis.

-    En relació amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública  i  bon  govern,  GMSSA està  dins  de  l’àmbit  d’aplicació  d’aquesta  llei,  i  per  tant,  la
informació subjecta al règim règim de transparència s’ha de publicar en la seva seu electrònica
i a la seva pàgina web, per tant, és necessari que GMSSA tingui la seva web pròpia. D’acord
amb l’informe dels auditors el Gerent de la societat està treballant amb aquest tema.
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En referencia al perfil del contractant, els articles 189 a 191 del Reial Decret Legislatiu 3/2011
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la llei de contractes del sector públic, fa
referència a la publicitat en matèria de contractació i publicació al perfil del contractant dels
poders adjudicadors. En el perfil del contractant dels poders adjudicadors s’ha de publicitar les
Instruccions Internes de Contractació i els anuncis de les licitacions dels contractes que superin
l’import de 50.000,00 euros.

El que informo als efectes avinents.”

Fonaments de dret

- Reial decret legislatiu núm. 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Hisendes Locals (TRLRHL).

- Reial Decret 500/1990, 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol VI del TRLRHL.

- Reial decret legislatiu núm. 1/2010, de 2 de juliol, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
de Societats de Capital.

- Llei 16/2007, de 4 de juliol, de reforma i adaptació de la legislació mercantil a la normativa
europea.

    - Reial Decret 1514/2007, 16 de novembre, pel que s’aprova el Pla General de Comptabilitat.

- 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.

- Llei Orgànica 4/2012, de 28 de setembre, que modifica la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

- Reial  decret 1463/2007, de 2 de novembre,  pel  qual s’aprova el reglament de la Llei
18/2001, de 12 de desembre, d’estabilitat  pressupostària en la seva aplicació a les
entitats locals.

- Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local

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

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Únic. Elevar al Ple l’informe complementari d’auditoria financera i de compliment de la legalitat

en relació amb la societat mercantil municipal GMSSA corresponent a l’exercici 2016.
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8. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚMERO 22/2017, MITJANÇANT CRÈDITS 

EXTRAORDINARIS, DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI 

DE L'EXERCICI 2017, EXPEDIENT NÚM. 3992/2017.

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, algun comentari o pregunta sobre aquesta modificació? Senyora Dalmau.»

Pren la paraula la senyora Dalmau:

«Gràcies, bé, només comentar que tant en aquest punt com en el següent, el nostre vot en

aquest cas serà favorable, creiem que tant aquesta modificació que ha llegit la Secretaria, com

la següent, que és per Caldes Habitatge, doncs creiem que estan completament justificades i

que són positives, gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, doncs ara si, fem la votació.»

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

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

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

         ACORDA:

Identificació de l’expedient

Expedient número 3992/2017, relatiu a la modificació de crèdits número 22/2017 del pressupost

municipal de l’exercici 2017, mitjançant crèdits extraordinaris.

Antecedents

1. L’Àrea de Serveis Personals 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 40.3380.68900 Patrimoni festiu local per un import de 4.840,00 euros per poder 

encarregar la construcció d'uns nous gegants de Caldes de Montbui. 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 40.3380.62300 Quadres electrònics 

esdeveniments plaça Font del Lleó, 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 4.840,00 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 22/2017, del pressupost de 

l’Ajuntament de Caldes de Montbui de l’exercici 2017, per un import total de 4.840,00 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

40 3380 68900 Patrimoni festiu local         4.840,00

40 3380 62300 Quadres electrònics esdeveniments 
plaça Font del Lleó 

    4.840,00

Total         4.840,00     4.840,00

Total modificació: 4.840,00 euros

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

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

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

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

presentar-se reclamacions.
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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.

9. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚMERO 23/2017, MITJANÇANT 

SUPLEMENTS DE CRÈDITS, DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CALDES DE 

MONTBUI DE L'EXERCICI 2017, EXPEDIENT NÚM. 4006/2017.

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 [15 vots 

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

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

          

         ACORDA:   

Identificació de l’expedient

Expedient número 4006/2017, relatiu a la modificació de crèdits número 23/2017 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.
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3. Als efectes del  que preveu aquest  article,  es considera com a superàvit  la  capacitat  de

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

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

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

pressupostària  i  sostenibilitat  financera  estableix  regles  especials  pel  destí  del  superàvit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

banda de la provisió de saldos de dubtós cobrament.

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

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

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

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

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

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

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

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

tresoreria per a despeses generals. 

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

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

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

per a noves despeses no previstes en el pressupost de l'exercici 2017. No obstant, 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.
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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 31.1520.22699 Oficina 

d'habitatge per un import de 10.000,00 euros,  finançats a càrrec de part del  romanent de 

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

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

pressupostària de l’exercici 2016:

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

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

mitjançant suplements de crèdits per un import total de 10.000,00 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 23/2017, del pressupost de 

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

import total de 10.000,00 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:

56



Org. Prog. Econ. Descripció Suplements de

crèdits 

Romanent 

de tresoreria

despeses 

generals 

disponible 

2016

31 1520 22699 Oficina d'habitatge 10.000,00

Total   10.000,00 10.000,00

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

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

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

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

presentar-se reclamacions.

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

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

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

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

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

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

10. APROVAR DEFINITIVAMENT L'ESTUDI DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE DE 

CALDES DE MONTBUI, EXPEDIENT NÚM. 2721/2016 (TC202-2016-000014).

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

s’estableix a l’article 48.3 del ROM.

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, passaríem la paraula directament als grups, en cas de que hi hagi intervencions? N'hi

ha una, senyora Mata.»

Pren la paraula la senyora Mata:

«Hola, bon vespre a tothom, entenem que és l'aprovació definitiva d'aquest estudi de mobilitat,

per tant, el contingut sí que és veritat que és una molt bona declaració d'intencions.
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El contingut, en la major part, el subscrivim, però alhora, lamentem que possiblement només

sigui una bona declaració d'intencions, qüestionem que es pugui portar a terme i sí que en

algun punt modificaríem algun tema de priorització de temes a realitzar. En qualsevol cas, el

nostre vot serà l'abstenció.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

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

Pren la paraula el senyor Mauri:

«Jo lamento que vostè lamenti que això es pensi que és una declaració d'intencions, més lluny

de la realitat no pot ser, això és una aposta de govern, l'hem fet, i a més a més li comunico que

la nostra intenció és que això sigui aprovat per Urbanisme i entri a forma part del Pla urbanístic

d'ordenació municipal, el POUM, i que sigui d'obligat compliment, perquè creiem que com que

no volem que passi com altres plans de mobilitat que es va fer al 2014, el 2004 es quedi en un

calaix. Crec i jo també subscric al cent per cent el que diu, evidentment, també hi ha algunes

coses que ho complementarem, com per exemple l'estudi del bus urbà que estem acabant amb

l'AMTU, que també el complementarem i bàsicament la nostra voluntat és tirar-lo endavant i ja

anuncio en aquest ple que la nostra intenció és crear un pacte per a la mobilitat, que volem que

subscriguin totes les entitats del municipi i partits polítics lògicament, si vostè el subscriu doncs

m'agradaria  que  hi  pogués  ser-hi  dintre  aquest  pacte,  i  també  crearem  una  comissió  de

seguiment amb un tècnic que serà el tècnic de la mobilitat i via pública, que així serà i així el

contractarem, i que serà el que portarà la visió tècnica i el seguiment tècnic d'aquest Pla de

mobilitat.

Per tot el que li he exposat, per això no entenc que vostè cregui que això serà una declaració

d'intencions, per això li dic que res més lluny del que diu.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Hi ha dues paraules demanades, primer senyora Mata i després senyor Coral.»

Pren la senyora Mata:

«Era només el torn de réplica, veurem.»

Pren la paraula el senyor Coral:

«Sí, gràcies, no, només abundar en dos reflexions, una que l'estudi de mobilitat si fem una mica

de memòria, no sé si va ser una aposta del govern? o una aposta de l'oposició? Jo diria que

també va ser força una aposta de l'oposició que us vam repetir, no, i que per tant, no, cap mèrit,
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senzillament estem dient que des de l'oposició es va repetir moltes vegades, reiteradament,

des de diferents grups, que creiem necessària aquesta planificació. I crec que el treball que

s'ha fet, ho vaig dir el mes passat, ha sigut un treball tècnic i polític molt bo, que l'empresa ho

ha fet molt bé, i el resultat jo crec que és molt positiu i la mostra és que no hi ha hagut cap

al·legació  durant  l'exposició  pública  d'aquest  pla,  per  tant  doncs,  nosaltres  confiem que el

govern executi les accions que se'n preveuen, gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Això mostra que el govern és receptiu a les peticions raonables dels equips dels grups de

l'oposició. Si no hi ha res més? Passem a la votació d'aquest punt.»

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

favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9) i de CiU (2); i 6 abstencions de SOM

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

           

         ACORDA:   

Identificació de l’expedient

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

mobilitat urbana sostenible de Caldes de Montbui. 

Antecedents

1. L'empresa Desarrollo, Organización y Movilidad, SA va presentar l'estudi de mobilitat urbana 

sostenible de Caldes de Montbui amb la següent documentació:

a) Diagnosi

b) Propostes

c) Pla d'aparcaments

d) Fitxes proposta

2. El Ple de l'Ajuntament, en sessió de data 25 de maig de 2017, va aprovar els acords 

següents:
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«Primer. Aprovar inicialment l'estudi de mobilitat urbana sostenible de Caldes de 

Montbui, redactat per la consultora DOYMO (Desarrollo, Organización y Movilidad, 

SA).

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

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

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

recurs; sense perjudici que pugueu exercitar el que estimeu procedent, de conformitat 

amb el que disposa l’article 40.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques.»

3.  Aquest  acord  ha  estat  sotmès  a  un  tràmit  d’informació  pública  d'un  mes,  mitjançant  la

publicació dels corresponents anuncis al BOPB de data 9 de juny de 2017, al web municipal i al

Tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

Finalitzat el termini d'informació pública, en data 10 de juliol de 2017, no s'ha presentat cap

al·legació o reclamació, segons consta a la diligència del cap de l'àrea de desenvolupament

territorial de data 11 de juliol de 2017.

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

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Aprovar definitivament l'Estudi de mobilitat urbana sostenible de Caldes de Montbui, 

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

Segon. Publicar al BOPB una referència de l'aprovació definitiva de l'Estudi de mobilitat urbana 

sostenible de Caldes de Montbui.

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.

11. APROVACIÓ PLA DE TREBALLS DE L'ADJUDICATÀRIA DE L'OBRA APARCAMENT 

DE LES HORTES DE BAIX I PLAÇA DEL SINDICAT, EXPEDIENT NÚM. 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:

«Gràcies, intervencions sobre aquest punt? N'hi ha una, senyor Martínez Boluda.»

Pren la paraula el senyor Martínez Boluda:

«Gràcies senyor Alcalde, bàsicament hem vist el que ha presentat la societat, l'empresa que

farà l'aparcament, l'obra, i sembla més que un pla de treball, sembla no, és una distribució de la

despesa  en  el  temps  i  els  amidaments  de  l'obra,  que  no  ens  aporta  especialment  cap

informació que abans no tinguéssim, no? Un pla de treball personalment entenc que és una

altra cosa, no? Si vostès estan d'acord i estan contents amb el pla de treball que els hi han

presentat? Doncs bé, però sembla bastant pobre en tot cas, gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Passo la paraula al regidor Vicenç Personat.»  

Pren la paraula el senyor Personat:

«Bé, vostè deu tenir prou coneixements per dir si és pobre, o no és pobre, aquest pla de treball,

però ha estat aprovat pels tècnics municipals i li asseguro que els tècnics municipals saben de

què va i també dels tècnics de direcció de l'obra.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Molt bé, doncs procedim a la votació sobre aquest punt.»
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En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta dels presents [9 vots favorables 

dels membres del grup municipal d’ERC (9); 6 vots en contra de SOM CALDES (2); del PSC 

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

      

         ACORDA:   

Identificació de l’expedient

Expedient número 481/2017 relatiu a l'aprovació del Pla de treballs 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 25 de maig de 2017, va aprovar els acords 

següents:

«Primer. Adjudicar a ACSA, Obras e Infraestructuras SA el contracte de les obres 

«Aparcament a les Hortes de Baix i urbanització de la Plaça del Sindicat. Fase I.» de 

Caldes de Montbui, per un preu total de 2.099.050,34 euros (IVA exclòs), més IVA 

21%, 440.800,57 euros, donant un total de 2.539.850,91 euros, un termini d'execució 

de 7 mesos i un termini de garantia de 5 anys.

Segon. Aprovar el document comptable de disposició de la despesa, per import de 

2.539.850,91 (IVA inclòs), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 31 1510 60999 

Aparcament del pressupost municipal vigent.

Tercer. Notificar, de conformitat amb el que disposa l'article 151.4 del TRLCSP, aquesta

adjudicació a la resta de licitadors.

Quart. Notificar a l’adjudicatari la present resolució i citar-lo per a la signatura del 

contracte dins d’un termini màxim de 15 dies següents a aquell en què es rebi la 

notificació de l'adjudicació als licitadors.

Cinquè. Publicar la formalització del contracte al BOPB i al perfil del contractant, en un 

termini no superior a 48 dies des de la data de la formalització.
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Sisè. Contra aquest acte administratiu que és definitiu en via administrativa podeu 

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

de la notificació d’aquest acord, recurs contenciós administratiu davant els jutjats 

contenciosos administratius de la província de Barcelona.

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

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

administracions públiques de Catalunya, en el termini d’un mes a comptar des del dia 

següent al de la recepció de la notificació d’aquest acord, i contra la seva resolució i en

el termini de dos mesos recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos 

administratius. En el supòsit que no es dictés resolució expressa en el termini d’un mes

s’entendrà expedita la via contenciosa durant sis mesos.»

2. El dia 13 de juliol de 2017 el senyor Alberto Torrado Rufete, en representació de l'empresa 

ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SAU, ha presentat la versió definitiva del Pla de 

Treballs de l'obra “Aparcament a les Hortes de Baix i urbanització de la plaça del Sindicat. Fase

I”.

3. La clàusula 27 del Plec de clàusules que ha de regir el contracte de les obres “Aparcament a 

les Hortes de Baix i urbanització de la plaça del Sindicat. Fase I”, a Caldes de Montbui, diu:

«27) Comprovació del replanteig i programa de treballs

En el termini d'un mes com a màxim, comptats a partir de la data de formalització del 

contracte, s’haurà de realitzar el replantejament i estendre’s l’acta relativa al mateix.

L’adjudicatari haurà de presentar un programa de treballs perquè sigui aprovat per 

l’òrgan de contractació. Aquest programa s’haurà de presentar en un termini no 

superior a quinze dies naturals des de la formalització del contracte i desenvoluparà el 

presentat amb la seva proposició, que no podrà modificar cap de les condicions 

contractuals. A la vista d’aquest, l’òrgan de contractació resoldrà la seva aplicació i 

s’incorporarà al contracte.»

4. En data 13 de juliol de 2017 l'arquitecte tècnic municipal ha emès un informe en relació al Pla

de treballs presentat que literalment diu:
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«Assumpte: Documentació complementaria, presentada el dia 13 de juliol, donnant 

compliment al requeriment de data 5 de juliol de 2017, en relació al «Pla de treballs  de

l'Aparcament a les Hortes de Baix i la urbanització de la plaça del Sindicat. Fase I» a 

Caldes de Montbui presentat per l'empresa adjudicatària, ACSA, Obras e 

Infraestructuras SA.

Expedient: 481/2017

Codis  de  verificació:  5O1Q0G1C5M5S1T3R01LQ,  3L2B5S1V2G37443103HD,

646C000Q3L4T6G1C0SNM, 3Z1O4X5I4P6Q36401

Atès el requeriment a l'empresa adjudicatària, ACSA «Obras e Infraestructuras SA»,

per  tal  de  donar  compliment  al  requeriment  notificat  pel  regidor  d'urbanisme,

planejament territorial i activitats de data 5 de juliol, he d'informar ho següent:

La documentació aportada recull els aspectes definits en l'article 144 del Reial Decret

1098/2001, de 12 d'octubre,  pel  que s'aprova el  Reglament  general  de la  «Ley de

Contratos de las Administraciones Públicas», en relació:

a) a l'ordenació per tipus d'obra de les unitats que integren el projecte, indicant els

amidaments,

b) s'estimen rendiments mitjos per a l'execució de les partides d'obra definides en el

projecte indicant el número d'equips previstos,

c) a partir dels rendiments estimats en l'apartat anterior, es dedueixen l'estimació de

dies per  a l'execució de les partides d'obra relacionades,

d) valoració mensual i acumulada de la obra programada sobre la base  de partides

d'obra.

Per  tant,  una  vegada  revisada  la  documentació  aportada  per  part  de  l'empresa

adjudicatària,  ACSA  «Obras  e  Infraestructuras  SA»,  he  d'informar  que  aquesta

documentació complementa la presentada el passat dia 29 de juny, i per tant d'aquesta

manera  es  donar  compliment  al  requeriment  notificat  pel  regidor  d'urbanisme,

planejament territorial i activitats de data 5 de juliol, i s'informa favorablement el Pla de

Treballs presentat en el seu conjunt.»

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

Text refós de la Llei de Contractes del Sector públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, 

de 14 de novembre.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Aprovar el Pla de treballs de l'obra “Aparcament a les Hortes de Baix i urbanització de la

plaça del Sindicat. Fase I”, presentat pel senyor Alberto Torrado Rufete, en representació de 

l'empresa ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SAU, el dia 13 de juliol de 2017, amb 

informe favorable per a la seva aprovació, de data 13 de juliol de 2017, de l'arquitecte tècnic 

municipal.

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.

12. APROVAR LES MODIFICACIONS REGLAMENTÀRIES PER A L'ADHESIÓ AL CONVENI 

DE COORDINACIÓ INTERMUNICIPAL ENTRE DIFERENTS AJUNTAMENTS DE LES 

COMARQUES DEL VALLÈS ORIENTAL I EL VALLÈS OCCIDENTAL, EN RELACIÓ AMB EL 

REGLAMENT MUNICIPAL DELS SERVEIS URBANS DE TRANSPORT EN AUTOMÒBILS 

LLEUGERS, MODALITAT AUTO TAXI, EXPEDIENT NÚM. 3418/2017.

Retirat per a un millor estudi.
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13. DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 000378/2017, PEL QUAL ES 

RESOL APROVAR LA REVISIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL DE CALDES DE MONTBUI AMB 

EL RESULTAT DE LA XIFRA FINAL DE LA GESTIÓ DEL PADRÓ DE LA DIPUTACIÓ DE 

BARCELONA REFERIDA A L’1 DE GENER DE 2017, EXPEDIENT NÚM. 3439/2017.

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  [17 membres dels grups

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

resta assabentat del següent:               

         ACORDA:

Identificació de l’expedient

Expedient núm. 3439/2017 de Serveis Generals, relatiu a l'aprovació oficial de xifres de 

població referida a l’1 de gener de 2017.

Antecedents

En data 27 de juny de 2017, el Sr. Isidre Pineda Moncusí, Alcalde  accidental de l’Ajuntament 

de Caldes de Montbui, ha dictat el Decret núm. 000378/2017 on resol aprovar la revisió del 

Padró municipal de Caldes de Montbui amb el resultat de la xifra final de la gestió del padró de 

la Diputació de Barcelona de 17.187 habitants, referida a l’1 de gener de 2017. 

A continuació es transcriu el contingut literal de l’esmentat decret:

 "DECRET NÚM. 000378/2017

Identificació de l’expedient

Expedient núm. 3439/2017 de Serveis Generals,  relatiu a l'aprovació oficial de xifres de 

població referida a l’1 de gener de 2017.

Antecedents

1. D’acord amb la Resolució de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), de 25 d'octubre de 2005, 

per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la revisió anual del Padró 
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municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població, els 

ajuntaments han d’aprovar la revisió dels seus Padrons municipals amb referència a 1 de gener

de cada any, formalitzant les actuacions dutes a terme durant l’exercici anterior.

2. En data 27 de març de 2017, l’Institut Nacional d’Estadística, mitjançant l’ofici presentat al 

registre d’entrada d’aquest ajuntament amb el número E/3709/2017, ens comunica la proposta 

de xifra de població a 1 de gener de 2017 de 17.179 habitants.

3. En el mateix escrit demana a aquest Ajuntament que trameti abans del dia 10 d’abril un ofici en 

el qual s’especifiqui la xifra de població resultant de la revisió realitzada per aquesta Corporació 

municipal junt amb el fitxer C08033AI.017, còpia del padró complet a 1 de gener del qual s’hagi 

deduït aquesta, ajustat a les especificacions tècniques que es descriuen a l’apartat IV de la 

Resolució de 25 d’octubre de 2005, de la Presidenta de l’Institut Nacional d’Estadística i del 

Director General de Cooperació Local per la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments 

sobre la revisió anual del Padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta de 

xifres oficials de població. 

4. L’Ajuntament va trametre aquesta xifra així com el fitxer corresponent.

5. Posteriorment, l’INE ha resolt unes al·legacions presentades per l’Ajuntament de Caldes de 

Montbui concretant la xifra de població a 1 de gener de 2017 en: 17.187 habitants. 

6. És necessari per tant corregir o presentar esmenes a l’expressada xifra o acceptar-la i 

aprovar-la  abans del 31 de desembre de 2017.

7. L’Ajuntament es mostra conforme amb aquesta xifra final de població que amb l’acceptació 

de les al·legacions pertinents ha concretat l’INE.

Fonaments de dret

- Article 21 1. a),b),d) i s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.

- Article 81 i concordants del Reial Decret 2612/1.996, de 20 de desembre, que modifica el 

reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 

1690/1.986 d’11 de juliol.
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- Apartats IV, V, VI i concordants de la Resolució de 25 d’octubre de 2005, de la Presidenta de 

l’Institut Nacional d’Estadística i del Director General de Cooperació Local.

- Apartats IV, V, VI i concordants de la Resolució de l’INE de 17 de novembre de 2005.

Per tot això, i fent ús de les atribucions que la normativa em confereix,

RESOLC:

Primer. Aprovar la revisió del Padró municipal de Caldes de Montbui amb el resultat de la xifra 

final de la gestió del padró de la Diputació de Barcelona de 17.187 habitants, referida a l’1 de 

gener de 2017. 

Segon. Trametre el present decret a la delegació provincial de l’Institut Nacional d’Estadística, 

junt, si escau, amb els corresponents fitxers.

Tercer. Donar compte d’aquest decret en la propera sessió plenària."

Fonaments de dret

La Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament resta assabentat:

Únic. Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 000378/2017, dictat en data 27 de juny 

d’enguany, pel qual es resol aprovar la revisió del Padró municipal de Caldes de Montbui amb 

el resultat de la xifra final de la gestió del padró de la Diputació de Barcelona de 17.187 

habitants, referida a l’1 de gener de 2017. 

14. CONEIXEMENT DE COMUNICACIONS OFICIALS I CONEIXEMENT DE DECRETS 

D'ALCALDIA.

Des del número 365, de data 19 de juny de 2017, fins al número 421, de data 11 de juliol de 

2017.

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Vull comunicar que hi ha hagut un arxivament per part del Síndic d'una petició que hi va haver

en relació amb l'expedient precisament de l'aparcament i de la plaça del Sindicat en el qual

s'exposaven tot un seguit de qüestions, que no passaré a detallar. 
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L'Ajuntament va respondre al requeriment del Síndic i el Síndic molt clarament indica que dóna

l'expedient  per  tancat,  donant  a  entendre  que  les  explicacions  i  les  actuacions  fetes  per

l'Ajuntament, de sobres cobreixen els requeriments d'informació i el demés són consideracions

polítiques.

I també donar compte d'una sentència que hi ha hagut en segona instància relatiu a una llarga,

vella i lamentable història, hi va haver un senyor, aparentment enginyer, que va demana cobrar

un  projecte  que  ningú  li  havia  encarregat,  en  relació  amb  unes  hipotètiques  obres  de

remodelació de la Font dels Enamorats, estic parlant de fa molts anys, l'Ajuntament es va negar

a pagar-li  el  que no tenia  dret  a pagar,  estem parlant  de molts  diners,  i  evidentment  vam

protegir els interessos municipals en tot moment, això ens va costar moltes coses, entre altres

coses, dos judicis, aquesta sentència és en segona instància i dóna la raó a l'Ajuntament, i

condemna a costes a aquest senyor, que en fí, va anar a judici dues vegades i a altres llocs a

denunciar coses inexistents, i per tant doncs haurà de pagar mil euros en concepte de costes i

la raó és donada de manera absolutament clara a l'actuació que sempre es va defensar des de

l'Ajuntament.  

15. MOCIONS D'URGÈNCIA

15.1 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC EN FAVOR DE LA MILLORA 

DE LA CONDICIÓ PROFESSIONAL PELS TREBALLADORS I LES TREBALLADORES DEL 

MÓN DE LA CULTURA I LES ARTS, EXPEDIENT NÚM. 4077/2017.

L’alcalde llegeix literalment la moció.

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Passo la paraula al grup proposant, senyora Millán.»

Pren la paraula la senyora Millán:

«Bé, tot i  que els acords crec que ja deixen bastant clara la intenció i  la finalitat d'aquesta

moció, només simplement, una de les coses que volíem fer era recordar el fet que ja no només

com a veïns i veïnes que estimem la cultura, volem defensar la condició dels professionals de

l'àmbit musical, sinó també que hi ha una resolució del Parlament Europeu que és la que ens

marca aquesta necessitat i aquesta voluntat de que s'elaborin o es posin en pràctica marcs

jurídics institucionals específics per l'àmbit  de la cultura,  no? Això va passar fa deu anys i

encara el nostre estat no s'ha desenvolupat, per tant considerem que és una necessitat. 

69



Entenem que nosaltres no creem règims específics a l'àmbit laboral, ho tenim molt clar, per això

ja està la subcomissió al Congrés que és qui redacta i qui al final acabarà legislant, però sí que

consideràvem important i consideràvem molt interessant el fet de portar tots aquests manuals

de bones pràctiques o recomanacions que ens fan des dels  professionals  de l'àmbit  de la

cultura i fer-los nostres, que al final és la part que podem fer des de l'àmbit municipal.

Per un altre cantó, sí que ens semblava que tot i que passa una mica desapercebut perquè és

petitonet el punt, no? Ens semblava important el fet d'incentivar la contractació de propostes

musicals amb representació femenina, si veieu els anuaris de la música és bastant dramàtic, la

majoria  de  festivals  només  tenen  alguns  grups  mixtes,  a  penes  tenen  grups  únicament

femenins, aleshores, sí que és veritat que per exemple el festival del Molí de l'Esclop tenim una

bona representació femenina, però també demanem que això es pugui veure representat en

altres festivals i àmbits culturals que ja no només s'han de ser festivals com a tal, sinó per

exemple per Festa Major i en tot tipus de l'àmbit cultural.

I bàsicament aquesta era la intenció, no? Porta una temàtica que és com molt global al nostre

àmbit  més  municipal  i  al  final  donar  suport  aprofitant  que  a  Caldes  tenim  moltes  entitats

culturals, tenim bons músics, tenim bones músiques i també tenim molts artistes de tots els

àmbits, no? Fins i tot tenim un estudi que és reconegut nacionalment, aprofitar, donar-li aquest

reconeixement al sector i donar-li un recolzament.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies,  passaré la  paraula  als  portaveus de la  resta  de grups,  comencem per Esquerra

Republicana, senyor Pineda.»

Pren la paraula el senyor Pineda:

«Moltes gràcies, molt en sintonia amb el que ha dit la regidora Millán amb tot allò que pugui

donar  garanties  als  treballadors  i  treballadores  del  sector  artístic  i  cultural,  em  sembla

evidentment bé, el que passa que fer això instant a l'Estat Espanyol i instant al Congrés dels

Diputats, no ho trobem gaire esperançador, nosaltres som aquells que apostem per fer un nou

País, un nou País, una nova República on la cultura hi tingui un pes, un pes, de veritat, un pes

rellevant, i especialment la cultura en femení, dit això no podem fer altra cosa que votar a favor,

gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, pel PDCAT, disculpes, per Som Caldes, senyora Mata.»
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Pren la paraula la senyora Mata:

«Passa massa sovint això Jordi, no passa res, suposo que per no repetir-me i tampoc no anar-

nos allargant, evidentment estem d'acord amb el contingut de la moció, amb les paraules que

ha dit l'Isidre i la Carla, per tant el nostre vot serà favorable.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, senyora Dalmau.»

Pren la paraula la senyora Dalmau:

«Gràcies, efectivament nosaltres també votarem a favor, estem totalment d'acord que un sector

que té unes particularitats molt especials en la seva situació laboral, es reguli adequadament

perquè tingui una protecció i unes condicions adequades, gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, senyor Martínez Boluda.»

Pren la paraula el senyor Martínez Boluda:

«Per part del nostre grup, el nostre vot serà favorable, no ens reiterem amb altres comentaris,

gràcies.» 

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, finalment, senyora Romano.»

Pren la paraula la senyora Romano:

«Gràcies,  bé,  subscrivim  completament  la  moció  i  per  tant  el  nostre  vot  serà  favorable,

gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Molt bé, doncs passem a la votació de la moció.» 

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 aprovar la moció, essent aquesta la següent:

              

«Atès que ben entrat el segle XXI, els treballadors i les treballadores de la cultura, professionals

de diferents àmbits de la formació, creació, producció i interpretació artística i cultural, 
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continuen sense gaudir d'unes condicions laborals dignes, adaptades a unes lleis que encara 

no reconeixen la seva especificitat com a sector laboral. En aquest sentit cal destacar que els 

problemes estan relacionats amb l'àmbit laboral, l'àmbit tributari, l'àmbit de la contractació i de 

la propietat intel·lectual i l'àmbit formatiu.

Atesa la resolució del Parlament Europeu, de 7 de juny de 2007, sobre l'estatut social dels 

artistes, on es demana als estats membres que elaborin o posin en pràctica un marc jurídic i 

institucional amb la finalitat de donar suport a la creació artística mitjançant l'adopció o aplicació

d'un conjunt de mesures coherents i globals que incloguin la situació contractual, la seguretat 

social, l'assegurança de malaltia, la fiscalitat directa i indirecta i la conformitat a les normes 

europees.

Atès que, tal com es reflecteix a l'informe del CONCA " 36 propostes per a la millora de la 

condició professional en el mon de la cultura", "l’artista, el creador i el professional del món de 

la cultura està en una situació precària que, en part, podria millorar amb determinats canvis 

legislatius. Efectivament, tot i ser cert que la crisi actual afecta tota la societat i que l’artista no 

n’és una excepció, no és menys cert que la realitat que viuen la majoria d’artistes i creadors pot

ser millorada amb un dret que impulsi el contingut just de les seves normes, la qual cosa 

implica l’adequació de les lleis al temps actual i que, lògicament, l’artista, el creador i el 

professional del món de la cultura les coneguin i les sàpiguen aplicar".

Atès que el passat 2 de febrer d'enguany, en el marc del Congrés dels Diputats, es va aprovar 

la creació d'una subcomissió, en el si de la Comissió de Cultura, amb l'objecte d'estudiar un 

Estatut de l'Artista i del Professional de la Cultura, adaptat a les necessitats específiques del 

sector, que contempli tant als treballadors i les treballadores per compte aliena com a qui ho fa 

per compte propi. 

Tanmateix, es buscarà promoure una fiscalitat que desemboqui en una tributació justa tant per 

a l'Hisenda Pública com per a les persones interessades i garantirà els drets de protecció social

del sector, la seva estacionalitat i la seva representativitat sindical.

Atès que, entre altres labors, aquesta Subcomissió analitzarà i estudiarà la manera de:

1. Ajustar la fiscalitat a l'activitat professional intermitent i d'ingressos irregulars pròpia del 

sector.
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2. Crear un règim específic de la Seguretat Social, tant dins del Règim General com del 

d'Autònoms. Aquest Règim tindria en compte les peculiaritats específiques del treball 

intermitent tan referent a la fórmula de cotització com a les cobertures a l'efecte de malaltia 

temporal, malaltia permanent, maternitat o jubilació, entre altres. A més s'haurien de reconèixer 

les malalties i lesions laborals de la pràctica artística i tècnica.

D'aquesta forma el treballador exerciria la seva professió en un entorn segur en el qual estarà 

protegit de qualsevol incidència que succeeixi en la seva labor.

3. Garantir l'efectiu dret dels i les professionals de la cultura a estar degudament representats 

sindicalment i a participar activa i democràticament en les negociacions col·lectives del seu 

sector. Es procurarà promoure la creació dels convenis col·lectius pertinents, i es revisaran els 

existents perquè l'activitat cultural estigui correctament regulada.

4. Garantir que els treballadors de la cultura que exerceixin una funció que impliqui un contracte

per compte d'altri siguin donats d'alta per l'empresa contractant a l'espai específic i acabar així 

amb la contractació per mitjà de la figura del "fals autònom" al voltant de l'activitat cultural.

5. Impulsar mesures contra la precarització dels serveis d'orientació i educació als nostres 

espais culturals.

6. Impulsar el foment de l'activitat artística sense ànim de lucre que es desenvolupa en els 

sectors independents a l'efecte de permetre la creació de cooperatives de treball associat el 

funcionament intern del qual es correspongui amb les particularitats de l'activitat cultural, al 

mateix temps que es vinculi al sector amb les pràctiques pròpies de l'economia col·laborativa, 

social i solidària.

Atesa la llarga i constant reivindicació històrica de les associacions i sindicats que representen 

al conjunt de treballadors i treballadores de la cultura i les arts,  demanant solucions als greus 

problemes que pateixen per la manca de reconeixement i protecció en el marc legal i que 

agreugen la situació de feblesa davant una crisi econòmica que ha fet molt mal al món de la 

creació, producció i difusió artística i cultural.

Atès que la situació en el sector cultural no és diferent de la d'altres quan parlem de la 

desigualtat entre homes i dones, reflex de la societat patriarcal, que fa que no sempre tinguin 

les mateixes oportunitats. Parlem de bretxa salarial o de les greus dificultats per a la conciliació 

familiar com dos exemples flagrants.
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En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

1) Valorar positivament la creació de la subcomissió per a l'elaboració de l'estatut de l'artista 

al Congrés dels Diputats que haurà de donar resposta a les necessitats dels treballadors i de 

les treballadores de la cultura.

2) Manifestar la voluntat de Ajuntament de Caldes de Montbui de fer seves les conclusions de 

la subcomissió per a l'elaboració d'un estatut de l'artista creada al Congrés dels Diputats i 

aplicar les mesures proposades en el marc de les seves competències.

3) Vetllar per la dignificació de la professió dels i de les professionals de la cultura.

4) Prendre com a referència els codis de bones pràctiques elaborats per les associacions i 

sindicats del sector cultural, en especial al que fa referencia a la relació contractual dels artistes

i les artistes, fins no es modifiqui l'actual legislació adaptant-la al nou estatut de l'artista derivat 

dels treballs de la subcomissió creada a tal efecte al Congrés dels Diputats. En aquest sentit 

esmentem com a exemples, entre d'altres, l'informe del CONCA "36 propostes per a la millora 

de la condició professional en el món de la cultura" o el "Manual de bones pràctiques per a la 

contractació en el sector musical" redactat pel Sindicat de Músics Activistes de Catalunya, 

l'Associació de Músics de jazz i música moderna de Catalunya i el Sindicat de la Música.

5) Incentivar l'aplicació de bones pràctiques en la contractació d'artistes a la nostra ciutat per 

part de qualsevol promotor, públic o privat, implementant les mesures adients a tal fi.

6) Incentivar la contractació de propostes musicals amb representació femenina.

7) Comunicar aquests acords a la subcomissió per a l'elaboració de l'Estatut de l'Artista al 

Congrés dels Diputats, al president del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, al Sindicat 

de Músics Activistes de Catalunya, al Sindicat de la Música i a l'Associació de Músics de Jazz i 

Música Moderna de Catalunya.»
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15.2 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PPC REBUTJANT EL 

REFERÈNDUM IL·LEGAL ANUNCIAT PEL PROPER 1 D'OCTUBRE DE 2017, EXPEDIENT 

NÚM. 4158/2017.

L’alcalde llegeix literalment la moció.

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Senyora Romano.»

Pren la paraula la senyora Romano:

«Gràcies senyor Alcalde, bé, crec que no cal estendre's massa, estem veien que el Govern de

la Generalitat està actuant en la clandestinitat actualment i està intentant incomplir la Llei. La

Llei és per tots igual i això està clar, però en aquest cas el que sí volíem és que l'Ajuntament de

Caldes de Montbui digués quina serà la seva postura?, què farà el dia 2 d'octubre?, què farà

amb els treballadors de l'Ajuntament? Què farà amb els espais públics? I reiterar novament,

com  fem  cada  any  en  els  pressupostos,  que  sortim  de  l'Associació  de  Municipis  per  la

Independència i deixem de pagar la taxa cada any, que es paga amb diners públics de tots els

Calderins, els independentistes i els no independentistes. 

Per  tant,  aquest  és  el  meu  argumentari  i  tant  sols  he  de  saber  quina  postura  prendrà

l'Ajuntament de Caldes, gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, passaré la paraula als diferents grups, per Esquerra Republicana faré jo mateix el

posicionament i serà que no, votarem que no a aquesta moció.

Passo la paraula al grup Som Caldes.»

Pren la paraula la senyora Mata:

«Votarem que no nosaltres.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«El PDCAT.»

Pren la paraula el senyor Coral:

«Jo tampoc no m'allargaré gaire, la veritat, no, no, no, el que passa que no puc entendre com

justament aquesta setmana que s'ha emès un reportatge molt clar de quin és l'ús dels recursos

i dels instruments de l'Estat, amb el reportatge de Les Clavegueres d'Interior, doncs no entenc o
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ho trobo trist,  que encara s'intenti  limitar la llibertat d'expressió del  poble de Catalunya. La

veritat és que no ho entenc i de fet jo a nivell local la convido, la convido que intenti convèncer

als seus companys de Partit a que algun dia, si no és l'1 d'octubre, a que algun dia tinguin a bé

seure a la taula i a dialogar tranquil·lament, pacíficament, sense utilitzar cap mena de recurs, ni

joc brut, sobre el futur d'aquest País i que per tant els Catalans puguin decidir. La convido i

espero que això sigui possible algun dia, gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

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

Pren la paraula la senyora Millán:

«Està  tothom super  expectant,  per  començar  poder  assegurar  que  a  ningú  li  resulta  més

complicat  que  la  posició  que  hem d'agafar  sobre  aquesta  moció,  que  ara  mateix  els  dos

regidors del PSC de Caldes, aleshores, intentaré ser el més explicativa possible. Per un cantó

considerem que el  redactat  i  les formes de la moció potser són no les que haguéssim fet

nosaltres, les que haguéssim utilitzat en el nostre grup municipal, que no és el nostre tarannà,

se'ns dubte, el PSC de Caldes s'ha posicionat en tot moment a favor del Dret a Decidir, però

també estem d'acord que estem a favor d'un Dret a decidir d'una forma Legal i acordada. 

Per tant, i és conegut, i ho sabem tots i totes que el PSC no dóna suport a l'1 d'octubre, ningú

s'està sorprenent ara mateix, no? Però clar, el que també volem remarcar és el fet que no estar

a favor de l'1 d'octubre, del referèndum de l'1 d'octubre, tampoc no significa que estiguem a

favor de com està gestionant tota aquesta situació el Partit Popular des de Madrid, cosa que

ens agradaria remarcar perquè sincerament és una realitat, o sigui que no estar a favor de l'1

d'octubre, no signifiqui que s'està a favor de la dreta del PP ara mateix.

Aleshores, com és veritat que al final el fons de la moció entenem que és, no estem d'acord

amb les formes del referèndum de l'1 d'octubre, no estem a favor d'involucrar el personal públic

en aquest referèndum i de l'AMI, cau per aquí, però per nosaltres tampoc, si per nosaltres fos

no seria una voluntat pròpia haver-nos adherit a l'AMI com comprendreu, no existeix encara la

federació de municipis federalistes, però algun dia arribarà, tranquils. 

Aleshores simplement dir que el nostre vot sí que serà favorable, però ja us ho dic, no a les

formes,  però sincerament,  estem parlant  d'un punt  en el  que se'ns diu,  es parla  de donar

personal públic, se'ns parla d'oferir espais públics, o d'entrar o sortir de l'AMI, no que la gent

decideixi o no decideixi.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, per Units per Caldes»
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Pren la paraula el senyor Martínez Boluda:

«Moltes gràcies, per part nostre, es que aquí l'haig de mirar a ella però, per contestar al Partit

Popular i és una mica complicat, per part nostre, el nostre posicionament, des del punt de vista

d'Units per Caldes sempre ha estat en aquest sentit ser municipalistes i no entrar al debat i no

fer servir la política Nacional en l'àmbit municipal, és un, no, no,no, és la nostra opció, de fet en

el Partit hi ha diverses sensibilitats i per tant no podem entrar en aquest punt i ens abstindrem.

Una altra cosa és si puc, o si algú té interès o si vostè té interès en què jo digui la meva opinió,

però això és un altre tema, d'acord? 

Vull dir, vostè no té interès, però jo ara manifestaré la meva opinió, molt curta, i un altre dia si

vol, li explico més. Jo cada dia sóc més independentista, he anat, he vingut, he tornat a venir, i

he tornat a anar, i cada dia sóc més independentista, sí que és veritat que no m'agraden les

formes amb el que està fent el Govern actual, no vol dir, com diuen els del PSC que el PP ho

estigui fent bé, i pot ser que donada la situació actual, inclús entendria més lògic una DUI,

gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Molt bé, doncs tothom ha fet el seu posicionament, un cop més ha quedat clar que aquest és

un tema que aixeca passions i no es permet debatre, i no es permet agafar-lo amb bon humor,

diguem, com diuen alguns, millor agafar-se les coses amb filosofia positiva, i ara el que farem

serà votar aquesta moció.»  

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta dels presents [13 vots en contra

dels membres dels grups municipals d’ERC (9); SOM CALDES (2) i CiU (2); 3 vots a favor del 

PSC (2) i del PPC (1) i 1 abstenció d'UP CALDES (1) ], ACORDA no aprovar la moció, essent 

aquesta la següent:

Atès que el President de la Generalitat, Carles Puigdemont ha anunciat la pregunta i la data per

la celebració d’un referèndum il·legal el proper 1 d’octubre.

Atès que el Partit Popular, el PSC, C’S i Catalunya Sí que es Pot, han anunciat que no estan

d’acord amb la celebració unilateral d’aquest referèndum i que no comparteixen la pregunta:  

“Vol que Catalunya sigui un Estat independent en forma de República?”.

 Acords: 
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1.  Manifestar  el  compromís  de l’Ajuntament  de Caldes de  Montbui,  de no donar  suport  ni

proporcionar medis,  ni personal municipals el dia 1 d’Octubre,  en relació a la celebració

del referèndum il·legal que es pretén celebrar.

2.  Que  l’Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui,  abandoni  de  forma immediata  l’Associació  de

Municipis per la independència (AMI), així com declarar nuls els acords i decrets aprovats

per aquest ajuntament i el pagament de les quotes corresponents.

3. Traslladar aquests acords a les AAVV i entitats del  municipi, a la Generalitat de Catalunya, al

Parlament  de Catalunya,  a la Diputació  de Barcelona, al  Congrés dels Diputats i  a la

Delegació del Govern d’Espanya a Catalunya.»

16. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS.

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Senyor Coral.»

Pren la paraula el senyor Coral:

«Tres qüestions, la primera és una pregunta sobre quina previsió té el govern municipal en el

treball per la supressió de les barreres arquitectòniques de tot el municipi? 

Aquest és un compromís electoral i entenem que durant el mandat s'ha d'anar duent a terme, i

preguntem  sobre  la  previsió  dels  treballs  per  suprimir  la  totalitat  de  les  barreres

arquitectòniques al terme municipal.

Una segona qüestió és en relació amb una notícia. Aquesta setmana ha sortit una notícia a

VOTV un reportatge que es feia a un club d'atletisme d'aquí Caldes, el Club Atlètic Calderí, on

el club reclamava un espai per a la pràctica d'atletisme, crec que era un dimarts, i l'endemà

dimecres  sortia  una  notícia  a  VOTV  dient:  l'Ajuntament  reacciona  i  està  estudiant  una

possibilitat de terrenys a Can Valls. 

Llavors, jo pregunto: com que no va sortir cap regidor defensant o explicant aquesta postura,

pregunto doncs quina és la certesa d'aquestes informacions? 

I una tercera pregunta és si tenim xifres de la participació que va tenir l'Escaldarium d'aquesta

edició  de  2017?  i  en  tot  cas  felicitar  l'organització  per  aquest  èxit  ja  que  es  consolida

l'Escaldarium  com a patrimoni cultural Calderí, gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, hi ha més preguntes? Senyora Millán.»
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Pren la paraula la senyora Millán:

«Nosaltres volíem demanar si es podria repintar el pàrquing del Montbui, ja que al ser de guix

amb l'ús freqüent, ja que és sorra, s'ha anat despintant. 

I com està la qüestió sobre la il·luminació del pàrquing? Fet que vam demanar fa temps pel fet

que a l'hivern de nit  es bastant d'hora i  això, aleshores aprofitar si  s'havien de fer obres o

modificacions al voltant de les escoles i instituts de Caldes, que s'aprofités ara que és l'estiu i

que seria més senzill.

Preguntar  també sobre si  la senyalització d'espai lliures de fum que estava feta a l'institut,

també  s'està  plantejant  al  voltant  de  les  escoles?  Per  aprofitar,  més  aviat  pels  pares,

lògicament, però per aprofitar també la proposta que ens ha agradat bastant per això.

I l'altra pregunta era si hi ha hagut alguna problemàtica amb els filtres i en general la renovació

de l'aigua dels banys termals del safareig? Ja que vam tenir un parell de queixes que l'aigua

estava en un estat millorable, farà més o menys un mes, però se'ns va passar l'última vegada i

era per saber si hi havia alguna problemàtica amb qüestió de filtres i  neteja de l'aigua del

safareig?»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«No hi ha més preguntes, doncs passaríem el torn de respostes, per respondre a les preguntes

sobre accessibilitats, espais lliures de fum, sobre el pàrquing del Montbui, i sobre la darrera

pregunta que ha fet vostè, passo la paraula al regidor Jaume Mauri.»

Pren la paraula el senyor Mauri:

«Gràcies, les barreres arquitectòniques, des de que sóc regidor d'espais públics, no hem parat

de resoldre qüestions a mesura que les disposicions pressupostàries ho han anat permeten.

Cada any ho hem anat aplicant, i també a part de les disposicions pressupostàries municipals,

hi dediquem d'una forma continuada plan d'ocupació. 

Vam començar amb els camins escolars, hem seguit amb tot el Pi i Margall fins al Remei, tot el

Pi i Margall avui dia podem dir que és accessible, els camins escolars qualsevol, per anar a les

escoles també hi ha accessibilitat, no només per gent que tingui problemes de mobilitat, sinó

que també a l'escola Montbui vam treballar  perquè en Pol que és un noi  invident,  pogués

arribar a casa seva amb totes les marques al terra de forma correcta, vull dir, tenim una gran

sensibilitat amb això, lògicament a part de qüestions d'adequació, també hem remodelat espais

públics de nova construcció,  com s'ha fet  amb el  Font  i  Boet,  com s'ha fet  a la  plaça de

l'Església, tot el casc antic, com es farà la plaça del Lleó. Vull dir, nosaltres no entenem un

espai  públic  sense accessibilitat,  però,  com vostè  sap,  partim de zero,  i  fins i  tot  hi  havia

rebaixos que s'havien fet perquè siguin accessibles i aquell rebaix tenia com cinc centímetres
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entre el ferm i el rebaix, vull dir que ni era accessible el que s'havia fet anteriorment. Partim de

zero i estem fent camí i la intenció és fer-ne molt més.

El repintat  del  pàrquing,  passaré la comanda a la Policia Local que és la que fa aquestes

qüestions, i la il·luminació, per setembre, octubre, perquè entenem que quan es va demanar,

teníem moltes qüestions a resoldre a nivell d'il·luminació i vam deixar això a la cua, perquè

dèiem que a partir de les sis o les set de la tarda encara era de dia, i no hi havia problemes de

visió, però confiem i és el compromís que per l'hivern aquest hi haurà la il·luminació, perquè a

quarts de sis doncs ja es fosc i fins i tot a les vuit del matí també, i la il·luminació és més

necessària i hi serà.

El tema de la senyalització espais lliures de fum, mirarem de fer-ho en altres escoles perquè

entenem que és interessant. S'ha fet a l'institut i creiem que és una bona iniciativa i la podem

estendre a altres escoles. També l'hauríem d'estendre, amb la Llei a la ma, a parcs públics,

etc., etc., tenim moltes qüestions a fer, però de moment, comencem per les escoles.

Tema de qualitat  de l'aigua del  safareig,  no he tingut  cap notícia  negativa,  ni  m'ha arribat

constància, ni res, si és algun comentari que li ha fet algun usuari, no ho sé, segurament que ha

passat alguna cosa de forma puntual, no ho sé? Però no tenia cap notícia.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, per respondre a la pregunta sobre atletisme, passo la paraula a la regidora d'esports

Núria Carné.»

Pren la paraula la senyora Carné:

«Bona nit, pel que fa al tema de la notícia de VOTV li hem de dir que vam fer la petició, com

s'acostuma a fer, a través del departament de Comunicació, la tècnica, i li van demanar el punt

de vista de l'Ajuntament, perquè tenien un tema i llavors s'ha de contrastar els dos punts de

vista, no? Al cap de mitja hora van tenir la resposta amb la nostra valoració, i la sorpresa va ser

que no van posar a la mateixa notícia. Si em permeten un parèntesi com a periodista, no és un

exercici molt correcte, no? Perquè normalment a la mateixa notícia impresa, o peça de ràdio o

de televisió, s'han de posar les dues parts, per tant, va ser una mica de sorpresa de dir: per què

no ho han posat? Si tenien la resposta, però en qualsevol cas ho van fer un dia després.

Entenc per tant que és un error del mitjà, entenc que no hi ha cap mala intenció, senzillament

doncs no sé si per temps o per quina qüestió? Però no ho van fer. 

I ja que m'ha preguntat, si li sembla, li explico el nostre punt de vista respecte a aquest tema.

Aquesta entitat, fins i tot abans que jo fos regidora d'esports, formava part del Club Natació

Caldes i feien atletisme, va haver un temps que van decidir separar-se i començar ells un nou

club, aleshores, el 2015 van venir aquí l'Ajuntament a demanar a veure si podien tenir algun
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espai  perquè els  nens poguessin  anar a  corre,  i  aleshores va ser  quan va néixer  l'escola

d'atletisme, perquè l'Ajuntament vam fer d'intermediari, amb l'escola Montbui. 

Després, a finals de 2015 ens van venir a veure un altre cop a la regidoria d'esports, també a la

regidoria d'urbanisme i vam estar valorant la possibilitat de construir una pista en un terreny de

titularitat privada, que està al costat de la zona esportiva Les Cremades, què es va fer? Doncs

es va estar treballant en la viabilitat i fins i tot, doncs es va presentar, es va preguntar si es

podia  fer  a  Serveis  Territorials  i  fins  i  tot  es  va  anar  al  Departament  d'Urbanisme  de  la

Generalitat  i  es  va  fer  aquesta  consulta,  d'acord?  L'anàlisi  de  Serveis  Territorials  sobre  la

viabilitat de fer aquest projecte, fa constar que hi ha una línia de molt alta tensió i que això

podria ser perillós i per tant aquest terreny està condicionat, i a més a més l'Ajuntament hauria

d'iniciar un procés d'expropiació d'un terreny.  

Davant de tot aquest problema, s'ha explicat i en més d'una ocasió l'interessat ens ha vingut a

preguntar, que nosaltres en tot cas el que veiem és estudiar una altra possibilitat, és un terreny

que hi ha a la zona de Can Valls. I així és com està el tema en aquests moments.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, i pel que fa a la pregunta sobre l'Escaldarium, té la paraula el regidor Isidre Pineda.»

Pren la paraula el senyor Pineda:

«L'Escaldarium és una festa magnífica i li agraeixo les paraules en què començava, doncs la

introducció al  punt  a que feia referència sobre l'Escaldarium. És una festa magnifica on hi

participen moltíssims autors, entre ells els seus organitzadors, Ball de Diables, i els bombers

voluntaris, amb qui tenim una magnifica sintonia i una fantàstica coordinació. 

L'Escaldarium rep tot el suport de l'Ajuntament, però també voldria posar en valor la feina que

fan els cossos de seguretat, de fet estem molt, estem presentant-nos com objectiu el fet d'anar

millorant les mesures de seguretat Escaldarium rere Escaldarium, ja que les xifres cada any

van en augment. No només les xifres del dissabte, sinó també les xifres de les activitats que hi

ha el  divendres i  el  dijous,  per  tant,  podem dir  que  a nivell  global,  l'Escaldarium ha estat

l'Escaldarium més multitudinari dels seus 23 anys, tenint en compte les activitats del dijous i del

divendres i també, evidentment les activitats del dissabte.

Vull comentar també que hem vist en algun mitjà que quantificaven aproximadament unes sis

mil persones les participants a la festa del Foc i l'Aigua, a les dotze de la nit de dissabte, no sé

si  era  el  9Nou?  El  Calderí?  En  tot  cas  el  que  estem  fent,  el  que  hem  fet  aquest  últim

Escaldarium és un estudi d'impacte econòmic, segurament van veure si es van passejar durant

dissabte a la tarda gent enquestadors  pel carrer, des de l'àrea de promoció econòmica s'ha fet

aquest estudi d'impacte econòmic i de quantificació de participants a la festa del Foc i l'Aigua.
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Quan ho tinguem, evidentment, els hi presentarem, aquest és un estudi d'impacte econòmic

amb altres activitats com per exemple el Mercat de l'Olla, la Fira de Nadal, i que culminava amb

aquest Escaldarium 2017, gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Senyor Coral.»

Pren la paraula el senyor Coral:

«Només un aclariment, perquè no m'ha quedat clar sobre la versió de quina és la postura  de

l'Ajuntament sobre l'espai de la pràctica d'atletisme, entenc doncs que la versió que dóna VOTV

és certa, que estan valorant la possibilitat d'uns terrenys a la urbanització de Can Valls, és

certa?  I  si  és  certa  doncs  li  preguntaria  quins  criteris  segueixen,  esportius  i  socials  per

considerar una opció uns terrenys que estan a 5'5 quilometres del centre, i diguem que això no

facilitaria gens o gaire, que els nens poguessin practicar aquest esport, si és que necessiten

d'aquest desplaçament. Coneixem molt bé també la història i la nostra pregunta no anava tant

en relació amb el mateix club, sinó a la pràctica d'atletisme en general, i per això també els hi

demanaríem que quan facin aquesta valoració que estan fent, aquest estudi de si en algun lloc,

en algun emplaçament es pot situar un espai per a la pràctica d'atletisme, doncs es reuneixin

tant amb el Club Natació Caldes, amb la secció d'atletisme, com amb el Club Atlètic Calderí,

gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, senyora Carné.»

Pren la paraula la senyora Carné:

«Gràcies,  espero  no  deixar-me  res,  valorem  la  zona  de  Can  Valls  perquè  és  una  zona

esportiva, ja és una zona esportiva allò, no és que ara surtin uns terrenys aquí, això en primer

lloc, en segon lloc, clar està a cinc quilometres com vostè diu, primer fer una apreciació al

regidor Mauri i és que un cop fem el pas inferior de la C59 s'hi podarà accedir a peu o amb

bicicleta. Punt número dos, hi ha bus urbà també, que és un barri de Caldes, a vegades sembla

que si no està que si no està aquí, al rovell de l'ou, sembla que no, no, no, Caldes és un poble

que té diversos barris, també hi ha vida fora del nucli urbà, Torre Negrell, Can Valls, La Font

dels  Enamorats,  etc.,  i,  què  més  m'ha  preguntat?  Que  no  me'n  recordo,  crec  que  queda

respost, no? Sí? Això anava a dir, que per exemple hi ha una altra entitat que fa ús d'una zona

de tir amb arc a Torre Negrell,  no sé si ho coneix? Vull  dir,  no veiem tampoc cap tipus de

problema, i el club de la Font dels Enamorats, gràcies.»
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Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Molt bé, doncs si no hi ha més preguntes? Ho deixem aquí, tanquem el ple, moltes gràcies a

tothom.»            

L’alcalde aixeca la sessió a les 21 hores i 14 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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