
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió

Núm.:  14 / 2017

Caràcter: Ordinari 

Data: 30 de novembre de 2017

Horari: 20’10 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 

David Moncho Albero, regidor

Francesc Coral Prades, regidor 

Francisco Javier Ortega Guillén, regidor

Carla Millán Peñaranda, regidora 

Maria Àngels Pou Garcia, regidora 

Montserrat Romano Bosch, regidora 

No Assistents

Maria Dalmau Xalabarder, regidora 

Secretari

Maria Remei Sala Leal, secretària gral.
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Interventora

Gemma Riera Termes, interventora

L’alcalde obre la sessió

Ordre del dia

1. Aprovar els esborranys de les actes de les sessions plenàries següents:

1.1 Sessió ordinària de data 30 d'octubre de 2017.

1.2 Sessió extraordinària de data 23 de novembre de 2017.

2. Resoldre la sol·licitud de compatibilitat d'un treballador de l'ajuntament, expedient núm. 

5636/2017.

3. Aprovar la revisió de l’import de la concessió per a l’any 2017 i la devolució de la fiança de la 

concessió demanial de l'explotació del bar-cafeteria Les Cases del Mestres, expedient núm. 

3904/2017.

4. Classificar les ofertes presentades relatives a la licitació de la concessió administrativa de la 

gestió indirecta del Complex Esportiu de Les Cremades, expedient núm. 648-2017. 

5. Aprovar provisionalment la modificació puntual de la normativa urbanística del Pla 

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

urbanístics al Polígon Industrial La Borda i elevar diligenciat l'expedient a la Comissió Territorial 

d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva, expedient 4917/2017.

6. Encomanar la gestió del servei de recollida de deixalles, de les fraccions resta, orgànica, 

mobles, fibrociment i altres de Caldes de Montbui a la societat mercantil municipal Gestió 

Municipal de Serveis, SA (GMSSA), expedient núm. 2738/2016.

7. Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)

de Caldes de Montbui, referent a diversos articles del títol VI: Regulació i desenvolupament del

sòl no urbanitzable, expedient núm. 1150/2014.
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8. Aprovar i imposar l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa d’estacionament de vehicles de 

tracció mecànica en les vies públiques municipals i la modificació de les Ordenances Fiscals 

per a l’any 2018, expedient núm. 6217/2017.

9. Designar la comissió d'estudi encarregada de redactar el text de la modificació del reglament

del servei municipal d'aparcament de Caldes de Montbui, expedient núm. 2739/2016.

10. Aprovar la certificació d'obra núm. 1, el reconeixement de l'obligació i l'ordenació del 

pagament de la despesa en relació amb el contracte de les obres de l'aparcament de les Hortes

de Baix, Fase I, de Caldes de Montbui, expedient núm. 481/2017.

11. Declarar les obres sol·licitades per la fundació Casino de Caldes, Fundació Privada, obres 

de la segona fase de mesures contra incendis de la caixa escènica, es considerin obres 

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

257/2016,

12. Donar compte al Ple dels informes de tresoreria corresponents al tercer trimestre de l’any 

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

Públiques, sobre el compliment dels terminis previstos en la legislació vigent per al pagament 

de les obligacions de les Entitats Locals, en termes de morositat comptable, expedient núm. 

6014/2017.

13. Donar compte al Ple dels indicadors relatius als càlculs del període mitjà de pagament, de 

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

corresponents al tercer trimestre de l’any 2017, expedient núm. 6016/2017.

14. Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de la sessió del dia  10 de novembre 

de 2017 corresponent a les obligacions trimestrals de subministrament d’informació 

corresponent al 3r.trimestre de 2017 de les entitats que formen la Corporació Local, expedient 

núm. 6149/2017.

15. Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de la sessió del dia 10 de novembre 

de 2017 corresponent a l’aprovació del càlcul del cost efectiu dels serveis de l’exercici 2016, 

expedient núm. 6219/2017.
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16. Donar compte de la Sentència i del Decret dictats en data 29 de juny i 23 d'octubre 

d'enguany pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, respectivament, en relació amb el 

recurs d’apel·lació número 214/2014, interposat contra l’Ajuntament en relació amb 

l’avantprojecte del barri de la Font dels Enamorats, expedient  contenciós núm. 2012_128 de 

Serveis Generals.

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

18. Mocions d'urgència

18.1 Moció que presenta el grup municipal d'ERC al Ple de l'Ajuntament contra la violència 

envers les dones, expedient núm. 6419/2017.

18.2 Moció que presenta el Grup Municipal del PPC a l'Ajuntament de Caldes de Montbui, amb 

motiu del dia internacional de la eliminació de la violència contra la dona,  expedient 

núm.6476/2017.

18.3 Moció que presenta el Grup Municipal de Som Caldes a l'Ajuntament de Caldes de 

Montbui, per la llibertat immediata i l'absolució dels presos polítics del procés independentista.

19. Precs, preguntes i interpel·lacions.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1. APROVAR ELS ESBORRANYS DE LES ACTES DE LES SESSIONS PLENÀRIES 

SEGÜENTS:

1.1 SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 30 D'OCTUBRE DE 2017.

L’alcalde obre la sessió i el Ple, per unanimitat dels presents [16 vots favorables dels membres

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

PPC (1)], aprova l’esborrany de l’acta de la sessió del dia 30 d'octubre de 2017.
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1.2 SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 23 DE NOVEMBRE DE 2017.

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

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

l’esborrany de l’acta de la sessió del dia 23 de novembre de 2017.

2. RESOLDRE LA SOL·LICITUD DE COMPATIBILITAT D'UN TREBALLADOR DE 

L'AJUNTAMENT, EXPEDIENT NÚM. 5636/2017.

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

s’estableix a l’article 48.3 del ROM.

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta dels presents [13 vots 

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

PPC (1) i 3 abstencions de SOM CALDES (2) i de CiU (1)],   

          

         ACORDA:

Identificació de l’expedient

Expedient número RH/144/PIMAJ/2017/5636/2017, relatiu a la sol·licitud de compatibilitat del 

senyor Josep Pieres Masclans.

Antecedents

1. El senyor Josep Pieres Masclans, va demanar, en data 6 de setembre de 2017, registre 

d’entrada número E/10853/2017, una reducció del 50% de la seva jornada, a l’Ajuntament de 

Caldes de Montbui, per complir la compatibilitat amb una altra feina a l’administració.

2. En base a la petició de reducció de jornada del senyor Pieres, el cap de l’àrea de Serveis 

Personals, en data 22 de setembre de 2017, remet correu electrònic al servei de Recursos 

Humans, en el qual consta: En relació a les peticions de Josep Pieres (reducció jornada) i ES 

(deixar funcions Cap d’Estudis), us faig arribar l’informe corresponent i les sol·licituds de 

modificacions de contractes (ES, AB, MV, CT, RS i FS) per resoldre aquests dues situacions.
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El correu electrònic ve acompanyat d’una sol·licitud de reducció de jornada del senyor Josep 

Pieres, del 50%, amb inclusió de pacte d’hores complementàries, i de les sol·licituds 

d’increment de jornada dels empleats següents:

a) ES, professor de música, en l’especialitat de violí: mateixa jornada, amb inclusió d’un 

pacte d’hores complementàries, te una jornada del 50%. Deixa les funcions de cap 

d’estudis.

b) AB, professor de música, en l’especialitat de clarinet: el 75% de la jornada, més les 

funcions de cap d’estudis. Inclusió de pacte d’hores complementàries, actualment te 

una jornada del 45%.

c) MV, professor de música en l’especialitat de saxofon: el 50% de la jornada, actualment 

te una jornada del 45%

d) CT, professora de música, en l’especialitat de Pedagogia Musical: el 80% de la jornada,

actualment te una jornada del 75%

e) RS, professora de música en l’especialitat de llenguatge musical i piano: el 67,50% de 

la jornada, actualment amb una jornada del 62,50%.

f) FS, professor de música, en l’especialitat de viola: el 57,50% de la jornada, actualment 

te una jornada del 52,50%.

El cap de l’àrea de Serveis Personals també adjunta informe al respecte, de data 21 de 

setembre de 2017.

Consten el correu electrònic amb les sol·licituds de modificacions de contractes a l’expedient.

3. Atesa la sol·licitud presentada pel senyor Josep Pieres, se li va adreçar ofici de l’Alcaldia, del 

dia 26 de setembre de 2017, pel qual se li demanava que, rebuda la seva sol·licitud, se li 

demanava que en el termini de 10 dies comptats a partit de la recepció de l’ofici, lliurés al 

departament de Recursos Humans la sol·licitud a través del model oficial de RH, d’acord amb el

que disposa l’article 73.2 de la Llei 39/20115, d’1 d’octubre de PACAP.

4. El senyor Josep Pieres Masclans va presentar sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament 

de Caldes de Montbui, en data 5 d’octubre de 2017, sobre declaració de compatibilitat d’un 

segon lloc de treball al sector públic, a l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona, amb les

característiques següents:

Denominació del lloc de treball: personal docent

Cos, escala o categoria: tècnic superior d’educació
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Grup de classificació: A1

Antiguitat en el Cos, Escala o Categoria: 27 de setembre de 2007

Número de registre de personal: 18468

Retribució íntegra mensual: 2.803,78.- euros

Naturalesa jurídica de la relació d’ocupació: laboral

Horari de treball: 09.00 h a 15.00 h

Jornada setmanal: 36.43 hores

5. El senyor Josep Pieres és empleat laboral de l’Ajuntament de Caldes de Montbui amb les 

característiques següents:

Denominació del lloc de treball: professor de música, especialitat cant

Cos, escala o categoria: professor de música

Grup de classificació: assimilat al grup A2

Antiguitat en el Cos, Escala o Categoria: 1 de setembre de 1980

Número de registre de personal: 1909

Retribució íntegra mensual: 2.304,40.- euros

Naturalesa jurídica de la relació d’ocupació: laboral

Horari de treball: flexible amb còmput anual

Jornada setmanal: 37.30 hores (temps total)

6. El senyor Josep Pieres Masclans havia demanat també compatibilitat per exercir un segons 

lloc de treball a l'institut del Teatre de la Diputació de Barcelona, en data 5 d’octubre de 2007, 

compatibilitat que li va ser desestimada per decret d’alcaldia número 115/2008, de 31 de gener. 

No obstant això el senyor Pieres, expressa en la seva declaració de compatibilitat que té una 

antiguitat reconeguda a l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona de 27 de setembre de 

2007.

L’exercici de segona activitat del senyor Josep Pieres Masclans no compleix amb cap dels tres 

requisits legals necessaris per atorgar la compatibilitat:

a) Que siguin funcions docents (universitària, article 4 de la Llei 53/1984, de 26 de 

desembre) i sanitària.

b) Les referides a l’article 5 i 6 de la Llei 53/1984 de 26 de desembre.

c) La declaració de la segona activitat d’interès públic (que ha de ser declarada pel 

Consell de Ministres o per l’òrgan de govern de la corresponent administració pública)
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7. L'informe jurídic acredita la legalitat de la proposta.

8. S’adjunta informe jurídic de l’Oficina d’Assistència Jurídica de la Diputació de Barcelona, de 

19 de novembre de 2007, en un cas igual i pel mateix empleat públic, entre d’altres.

Fonaments de dret

 Articles 1 següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre d’incompatibilitats del personal al 

servei de les administracions públiques.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Desestimar la petició de compatibilitat efectuada pel senyor Josep Pieres Masclans, per

exercir una segona activitat pública de l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona, pels 

antecedents i fonaments de dret exposats.

Segon. Comunicar aquest acord al senyor Josep Pieres Masclans.

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.
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3. APROVAR LA REVISIÓ DE L’IMPORT DE LA CONCESSIÓ PER A L’ANY 2017 I LA 

DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL DE L'EXPLOTACIÓ DEL BAR-

CAFETERIA LES CASES DEL MESTRES, EXPEDIENT NÚM. 3904/2017.

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

s’estableix a l’article 48.3 del ROM.

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

favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); de CiU (1);  UP CALDES (1) i del 

PPC (1) i 4 abstencions de SOM CALDES (2) i del PSC (2)],

             

         ACORDA:

Identificació de l'expedient

Expedient número 3904/2017, relatiu a la revisió de l’import de la concessió demanial per a 

l’any 2017 i la devolució de la fiança de la concessió demanial de l'explotació del bar-cafeteria 

Les Cases del Mestres.

Antecedents

1. El 28 de juliol de 2011, el Ple de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, va concedir al senyor 

Jorge Alonso Serrano la concessió demanial de l'explotació del bar-cafeteria de l'equipament 

municipal Les Cases del Mestres.

2. El senyor Alonso ha sol·licitat, mitjançant instància de data 3 de juliol de 2017 amb el registre

d'entrada E/8258/2017, utilitzar l'import de la garantia dipositada per a compensar el cànon que 

li resta pendent fins a la data de finalització del contracte de 2.381,35 euros corresponent al 

cànon pendent de l’any 2016, més la part proporcional de 3.618,65 euros corresponent al 

cànon dels mesos de gener a juliol de 2017.

3. La quantitat de la garantia dipositada, com la quantitat del cànon que resta per pagar fins a la

finalització del contracte és de sis mil (6.000,00 euros), amb la qual cosa es considera adient 

acordar la compensació d'ambdues quantitats.

4. L’índex de preus al consum interanual corresponent al mes de desembre de 2016 a 

Catalunya ha estat del + 1,9 per cent.
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5. El Ple de l’Ajuntament de data 30 de juny de 2016 va aprovar la pròrroga per un any del 

contracte de 29 de juliol de 2011, és a dir, fins al 29 de juliol de 2017.

6. El cap de l'Àrea de Serveis Personals, el senyor Josep Lluís Ibort Muñoz-Ramos, ha emès 

un informe de data 26 de setembre de 2017, que acredita els antecedents exposats.

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

8. A l'expedient administratiu hi consta el document comptable signat per la interventora.

Fonaments jurídics

- Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels Ens 

Locals.

- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de 

Contractes del Sector Públic.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Aprovar la revisió de preus corresponent a la concessió demanial atorgada al senyor 

Jorge Alonso Serrano, amb NIF número 34731175W, per l’explotació d’un bar-cafeteria a 

l’equipament sociocultural Les Cases dels Mestres de Caldes de Montbui, d’acord amb l’índex 

de preus al consum interanual de Catalunya del mes de desembre de 2016, que va ser del + 

1,9 per cent resultant el cànon de la concessió per l’exercici 2017 per un import anual de 

6.321,24 euros.

Segon. Acordar la compensació entre la garantia dipositada i el cànon que falta per abonar fins 

a la finalització del contracte, essent l'esmentada quantitat de sis mil (6.000,00) euros i, per 

tant, utilitzar la garantia per cobrir el cànon pendent, segons el detall següent:

- l’import de 2.381,35 euros, corresponent al cànon pendent de l’any 2016.

- l’import de 3.687,39 euros, corresponent al cànon dels mesos de gener a juliol de 2017.

10



Tercer. Requerir al senyor Jorge Alonso Serrano, amb NIF número 34731175W, l’import de 

68,74 euros, com a diferència entre l’import de la concessió de l’any 2017 i la fiança 

compensada.

Quart. Notificar aquest acord a la persona interessada i a l'Àrea econòmica de l'Ajuntament.

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

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

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

de la província de Barcelona.

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

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

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

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

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

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

sis mesos.

4. CLASSIFICAR LES OFERTES PRESENTADES RELATIVES A LA LICITACIÓ DE LA 

CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE LA GESTIÓ INDIRECTA DEL COMPLEX ESPORTIU DE 

LES CREMADES, EXPEDIENT NÚM. 648-2017.

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

s’estableix a l’article 48.3 del ROM.

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

favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); de CiU (1); 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 G1410 2016 000128 / 648-2016 relatiu a la licitació de la concessió 

administrativa de la gestió indirecta del Complex Esportiu de Les Cremades. 
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Antecedents

1. El cap de l'Àrea de Serveis Econòmics, Josep Lluís Ibort Muñoz-Ramos, he emès un 

informe, de data 22 de novembre de 2016, i que es transcriu literalment a continuació:

"Identificació de l’expedient

Informe relatiu a l'inici de la licitació de la gestió indirecta del Complex Esportiu de Les Cremades.

Fets

• El ple de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, en data 27 de setembre de 2001, va atorgar a l’entitat Club 

Natació Caldes la concessió administrativa per a la gestió de les instal·lacions esportives de Les Cremades. 

Aquesta concessió tenia una durada inicial de quinze anys.

• Finalitzat aquest termini, la regidoria d’esports creu convenient iniciar una nova licitació d’aquests serveis 

esportius adaptant-nos a l’actual situació econòmica, social, etc.

• Per a la  contractació de la gestió indirecta, sota la modalitat de concessió administrativa, del Complex 

Esportiu de Les Cremades de Caldes de Montbui s'ha redactat un plec de prescripcions tècniques amb 

les característiques del servei i les responsabilitats de les parts. 

Proposta de resolució

1. Iniciar el procés de licitació de la gestió indirecta del Complex Esportiu de Les Cremades de Caldes de 

Montbui segons el plec de prescripcions administratives i tècniques corresponents."

2. Arran de l'informe esmentat, es considera la necessitat d'iniciar l'expedient de licitació de la 

concessió administrativa de la gestió indirecta del Complex Esportiu de Les Cremades. 

3. Per acord de Ple de l'Ajuntament, de data 23 de febrer de 2017, es va aprovar el següent:

"Primer. Iniciar l'expedient de contractació per procediment obert i tramitació ordinària per gestió 

indirecta del Complex Esportiu de Les Cremades. 

Segon. Sol·licitar als serveis jurídics de l'Ajuntament de Caldes de Montbui que redactin el Plec de 

Clàusules Administratives Particulars per a la contractació interessada. 

Tercer. Notificar aquests acords al departament de Secretaria, i a les àrees de Serveis Econòmics i de

Serveis Personals de l'Ajuntament de Caldes de Montbui."
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4. Per part dels serveis tècnics i jurídics s'han redactat els corresponents plecs de clàusules 

administratives i plecs de prescripcions tècniques particulars, que han de ser objecte 

d'aprovació i que consten a l'expedient administratiu.  

5. El Ple de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, en data 29 de juny de 2017, va aprovar el 

següent:

"Primer. Aprovar definitivament el Plec de clàusules d'explotació del servei  públic municipal 

"complex esportiu Les Cremades".

Segon.  Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec prescripcions 

tècniques particulars per la contractació de la concessió administrativa de la gestió indirecta

del Complex Esportiu de Les Cremades. 

Tercer. Convocar el procés de licitació publicant aquest acord al "Diari Oficial de la Unió 

Europea", al "Butlletí Oficial de l'Estat" al "Butlletí Oficial de la Província de Barcelona", al 

perfil del contractant i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament perquè en el termini de 40 dies 

naturals, a comptar a partir de la publicació de l'anunci a la Diari Oficial de la Unió Europea, 

els interessats puguin presentar les seves proposicions.

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

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

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

administratius de la província de Barcelona.

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

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

administracions públiques de Catalunya, en el termini d’un mes a comptar des del dia 

següent al de la recepció de la notificació d’aquest acord, i contra la seva resolució i en el 

termini de dos mesos recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos 

administratius. En el supòsit que no es dictés resolució expressa en el termini d’un mes 

s’entendrà expedita la via contenciosa durant sis mesos."

6. Publicada la convocatòria, es van presentar a la licitació les següents entitats:

• Club Natació Caldes

• Play-Off Consulting, S.L.

7. Convocada la Mesa de contractació per obrir els sobres 1, 2 i 3, es va procedir, en data 11 

d'octubre de 2017, a la convocatòria per la presentació i aprovació de la classificació de les 
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ofertes presentades, segons informe emès per la tècnica d'esports, Montserrat Arseda Badia, i 

que es transcriu literalment a continuació: 

"Identificació de l'expedient

Expedient número 648/2016 (2) relatiu al procediment de concessió administrativa  per la gestió indirecta 

del Complex Esportiu de Les Cremades de Caldes de Montbui  de l’Ajuntament de Caldes de Montbui

Fets,

1. En data 15 de setembre de 2017 la mesa de contractació reunida va procedir a l'obertura dels sobres 

número 2 d’aquest procediment i va acordar encarregar la valoració tècnica d'acord als criteris que 

depenen d'un judici de valor i segons consta en els plecs administratius i tècnics d’aquest concurs.

2. En data 5 d'octubre de 2017 la mesa de contractació reunida va procedir a la lectura, per part de la 

tècnica d'Esports, de l'informe de valoració dels criteris subjectes a un judici de valor. A continuació es van

obrir els sobres número 3 d'aquest procediment.

3. Les ofertes econòmiques presentades per les 2 empreses i les puntuacions corresponents són les 

següents:

Criteris automàtics (màxim 50 punts)

Proposta cànon anual  

(fins a 30p)

Dotació partida d'inversions 

anuals 

(fins a 20p)

PUNTUACIÓ

Club Natació Caldes 39.000€/anuals

30 punts

30.000€ + IVA / anuals

20 punts

50 punts

Play-Off Consulting SL
39.000€/anuals

30 punts

24.793,38€ +IVA / anuals

20 punts

50 punts

4. Tenint en compte les valoracions dels sobres 2 i 3 d’aquesta licitació, els resultats finals són els 

següents:

Valoració 

projecte tècnic

i millores

Valoració  oferta

econòmica

Puntuació total

Club Natació Caldes 39 50 89 punts

Play-Off Consulting 

SL
20 50 70 punts
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5.Tenint en compte les puntuacions abans esmentades, proposo que l’empresa adjudicatària per la gestió 

indirecta del Complex Esportiu de Les Cremades de Caldes de Montbui sigui el Club Natació Caldes, 

acceptant totes les millores presentades:

• Cànon anual de 39.000€

• Inversions anuals 30.000€ + IVA."

8. Arran de l'informe aprovat, la Mesa va proposar elevar a l'òrgan de contractació la següent:

"PROPOSTA D'ACORD

a) Classificar les ofertes presentades segons el detall següent:

Valoració 

projecte 

tècnic i 

millores

Valoració  

oferta 

econòmica Puntuació total

Club Natació 

Caldes
39 50 89 punts

Play-Off 

Consulting SL
20 50 70 punts

b) Requerir a CLUB NATACIÓ CALDES  perquè en el termini de deu dies hàbils, a comptar des

del següent a aquell en què es notifiqui aquest acord, constitueixi la garantia definitiva a la 

Tresoreria de l'Ajuntament de Caldes de Montbui per un import de 11.700,00 euros, 

corresponents al 5% al concepte de cànon de la concessió, de 234.000,00 (Iva exclòs), i 

presenti la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves 

obligacions tributàries i amb la seguretat social, un certificat bancari de titularitat del compte 

corrent que l'empresa designi per a rebre els ingressos als qual tingui dret, així com la 

documentació que acrediti la representació i les facultats del licitador perquè sigui validada per 

l'Ajuntament, a més de complir amb les condicions establertes a la clàusula vint-i-setena del 

plec de clàusules administratives particulars aprovades.»

Fonaments de dret

- Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre la 

contractació pública. 
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-Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 

3/2011, de 14 de novembre, articles: 

Article 8, pel que fa al concepte de contracte de gestió de servei públic.

Article 16, pel que fa els contractes subjectes a regulació harmonitzada. 

Article 109 i s.s., pel que fa a la tramitació ordinària.

Article 142, pel que fa a les publicacions.

Article 157 i s.s., pel que fa al procediment obert.

Article 174, pel que fa al procediment per l'import.

- Pel que fa a la competència del Ple, l'article 52.2.n, del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, 

pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya. 

 

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Classificar les ofertes presentades segons el detall següent:

Valoració 

projecte 

tècnic i 

millores

Valoració  

oferta 

econòmica Puntuació total

Club Natació 

Caldes
39 50 89 punts

Play-Off 

Consulting SL
20 50 70 punts

Segon. Requerir a CLUB NATACIÓ CALDES  perquè en el termini de deu dies hàbils, a 

comptar des del següent a aquell en què es notifiqui aquest acord, constitueixi la garantia 

definitiva a la Tresoreria de l'Ajuntament de Caldes de Montbui per un import de 11.700,00 

euros, corresponents al 5% al concepte de cànon de la concessió, de 234.000,00 (Iva exclòs), i 

presenti la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves 

obligacions tributàries i amb la seguretat social, un certificat bancari de titularitat del compte 

corrent que l'empresa designi per a rebre els ingressos als qual tingui dret, així com la 

documentació que acrediti la representació i les facultats del licitador perquè sigui validada per 
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l'Ajuntament, a més de complir amb les condicions establertes a la clàusula vint-i-setena del 

plec de clàusules administratives particulars aprovades.

Tercer. Notificar aquest acord a l'entitat Club Natació Caldes i a l'Àrea econòmica de la 

corporació.

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.

5. APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA NORMATIVA 

URBANÍSTICA DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL, PEL QUE FA AL 

CANVI DE QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA D'UNS SISTEMES URBANÍSTICS AL POLÍGON 

INDUSTRIAL LA BORDA I ELEVAR DILIGENCIAT L'EXPEDIENT A LA COMISSIÓ 

TERRITORIAL D’URBANISME DE BARCELONA PER A LA SEVA APROVACIÓ DEFINITIVA,

EXPEDIENT 4917/2017.

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

s’estableix a l’article 48.3 del ROM.

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

favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); SOM CALDES (2) i  de CiU (1); i 4 

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

       

         ACORDA:

Identificació de l’expedient

Expedient número 4917/2017 relatiu a l'aprovació provisional de la modificació puntual del Pla 

d’Ordenació Urbanístic Municipal de Caldes de Montbui pel que fa al canvi de qualificació 

urbanística d'uns sistemes urbanístics al Polígon Industrial La Borda.

Antecedents

1. La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en la sessió de data 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.
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2. El Ple de l'Ajuntament, en sessió de data 28 de setembre de 2017, va aprovar, entre altres, 

els acords següents:

“Primer. Aprovar inicialment la modificació puntual de la normativa urbanística del Pla 

d’Ordenació Urbanística Municipal, aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme

de Barcelona de data 18 de juny de 2009 (publicat en el Diari Oficial de la Generalitat 

de Catalunya de data 17 de juliol de 2009) pel que fa al canvi de qualificació 

urbanística d'uns sistemes urbanístics al Polígon Industrial La Borda.

Segon.  Suspendre l’atorgament de llicències en els àmbits inclosos en la modificació 

puntual aprovada inicialment excepte les llicències fonamentades en el règim vigent 

que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment 

aprovat.

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

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

de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un diari de gran difusió

i al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament.»

3. Aquest acord ha estat publicat al DOGC de data 10 d'octubre de 2017, al BOPB de data 13 

d'octubre de 2017, al diari  Ara de data 10 d'octubre de 2017 i al tauler electrònic de 

l’Ajuntament.

Durant el període d’exposició al públic no s’ha produït cap al·legació o reclamació.

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

Fonaments de dret

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

modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text refós de la Llei 

d’urbanisme.

• Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol.
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• D’acord amb allò que disposa l’article 52 del Text refós de la Llei municipal i de règim 

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

competent per a l’adopció de l’acord que es proposa és el Ple Municipal.   

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Aprovar provisionalment la modificació puntual de la normativa urbanística del Pla 

d’Ordenació Urbanística Municipal, aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de 

Barcelona de data 18 de juny de 2009 (publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya de data 17 de juliol de 2009), pel que fa al canvi de qualificació urbanística d'uns 

sistemes urbanístics al Polígon Industrial La Borda.

Segon. Elevar diligenciat l'expedient de modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística 

Municipal pel que fa al canvi de qualificació urbanística d'uns sistemes urbanístics al Polígon 

Industrial La Borda a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació 

definitiva.

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.

6. ENCOMANAR LA GESTIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE DEIXALLES, DE LES 

FRACCIONS RESTA, ORGÀNICA, MOBLES, FIBROCIMENT I ALTRES DE CALDES DE 

MONTBUI A LA SOCIETAT MERCANTIL MUNICIPAL GESTIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS, SA 

(GMSSA), EXPEDIENT NÚM. 2738/2016.

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

s’estableix a l’article 48.3 del ROM.

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Passo la paraula i el micròfon al regidor Mauri.»

Gràcies senyor Alcalde, bona nit a tothom, bé, aquest és l'últim, el darrer pas abans del definitiu

per rescatar el servei de recollida de deixalles i que el gestioni l’empresa, això el que estem fent
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és  dir,  que  l’Ajuntament  li  diu  a  l’empresa  pública  GMSSA que  la  seva  oferta  és  la  més

beneficiosa per l’erari públic i li encomanem la gestió, això vol dir que el mes de desembre en el

Ple de GMSSA es recepcionarà aquesta encomana i l’aprovarà, i a partir del mes de març, 1 de

març, ja tindrem el servei remunicipalitzat.

Pren la paraula el senyor Mauri:

«.Alguna pregunta?...»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, quantes peticions hi ha? Dues, tres, molt bé, farem de menys a més, senyora Pou.»

Pren la paraula la senyora Pou:

«Gràcies,  bona nit,  només comentar  que no se si  caldria  per  part  dels  serveis  jurídics de

l’Ajuntament, revisar els estatuts de GMSSA, per veure en el punt de l’objectiu que crec que

s’haurien de mirar i s’haurien de revisar al fer aquest canvi. No és res més que un suggeriment,

gràcies.» 

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Fem primer les preguntes totes seguides, senyor Coral.»

Pren la paraula el senyor Coral:

«Sí, gràcies, bona nit, d’aquest punt, de fet ja hem parlat diverses vegades al llarg dels últims

mesos, només reiterar una reflexió i és que ja es produeix aquest canvi de model, que siguem

capaços des de l’àrea en el proper exercici, quan hi hagi doncs transcorregut un any de la

prestació d’aquest servei per part de GMSSA, que siguem capaços d'elaborar un informe a on

puguem veure la comparativa, les millores que s’han produït en el model de gestió, tant en

termes econòmics com de qualitat de servei. Res més.

Pren la paraula el senyor Moncho:

« Des de Som Caldes CUP, ho agraïm, estem molt contents que s’hagi donat el darrer pas, i 

esperem quee sigui la primera de moltes.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Per la resposta passo la paraula el regidor Jaume Mauri.»
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Pren la paraula el senyor Mauri:

«Gràcies,  ja  ho revisarem.  Ho diu  per  alguna  cosa en concret,  que vostè  a  vist  en algun

paràgraf dels estatuts que no quadri amb la recepció del servei, o ho recomana com a lectura?

D'acord, llavors, si nosaltres ho tenim revisat i tenim clar que els estatuts parla de prestació de

serveis municipals, a part de la gestió de l’aigua. Part de serveis municipals i això amb un dels

consells,  de les comissions (perdó),  ho vam estar  parlant,  i  es va revisar  l’estatut  i  en tot

moment, doncs vostè està convidada a poder anar a la comissió aquesta que es crearà i poder-

ne parlar i revisar-ho amb els serveis jurídics i tècnics de la casa, crec que no hi ha cap mena

de qüestió grinyoli al nostre entendre. Si vostè té una altre versió, doncs estaré encantat en

poder-la escoltar. 

Sobre el que ha dit el senyor Coral: Nosaltres fem aquest rescat del servei de la recollida de

deixalles i  sincerament, la recollida de deixalles és la que menys problemes ens portava, a

l’hora de tenir-ho estandaritzat, menys problemes ens portava, tenim 3 objectius.

Un és poder controlar des d'una empresa pública que jugui només a benefici  d'allò públic,

aquest servei de recollida de deixalles, aquest és un punt.

El segon punt, és poder millorar amb al màxim possible el servei de recollida. 

Nosaltres tenim un objectiu, que es poder recollir un 60% de la selectiva, ara estem a un 47%,

a  on  es  pot  fer  una  gran  feina,  per  millorar  la  recollida  selectiva  i  d’eficiència  d’aquesta

selectiva, és amb la recollida de l’orgànica, que en sí, és la fracció que més generem cada dia

que és l’orgànica, i després els envasos, vidres i cartrons estan molt bé seleccionats, la gent té

molt bona consciència i tenim bons índex de recollida, a on podem millorar el recorregut, és

sobre tot amb l’orgànica i amb l’orgànica, estem estudiant de poder fer millores i l’últim punt per

el qual volem rescatar aquest servei, i ho dic francament perquè és una decisió política poder-

nos treure, les empreses de l'Ibex 35 de sobre de Caldes.

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies. Si no hi ha més intervencions, dons passaríem a la votació d'aquest punt.»

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

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

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

             

         ACORDA:
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 Identificació de l’expedient

Expedient número 2738/2016 (TC701-2016-000031) relatiu a l'encomana de la gestió del servei

de recollida de deixalles, de les fraccions resta, orgànica, mobles, fibrociment i altres de Caldes

de Montbui a la societat mercantil municipal Gestió Municipal de Serveis SA (GMSSA). 

Antecedents

1. El Ple de l'Ajuntament, en la sessió celebrada el dia 28 de setembre de 2017, va aprovar,

entre altres, els acords següents:

«Primer. Aprovar l'informe econòmic de l'anàlisi i modelització de la gestió del servei de

recollida de fracció resta  i  orgànica pel  municipi  de Caldes de Montbui  (Memòria  i

projecte d'establiment), per a la creació del servei municipal de recollida de deixalles,

redactat  pel  senyor  Andreu  López Castellano  i  el  Reglament  del  Servei  Públic  de

Recollida de Deixalles, redactat pels Serveis tècnics municipals.

Segon. Publicar aquest acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona, al diari Ara, al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i al 

web municipal.

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

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

de la notificació d’aquest acord, recurs contenciós administratiu davant els jutjats 

contenciosos administratius de la província de Barcelona.

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

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

administracions públiques de Catalunya, en el termini d’un mes a comptar des del dia 

següent al de la recepció de la notificació d’aquest acord, i contra la seva resolució i en

el termini de dos mesos recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos 

administratius. En el supòsit que no es dictés resolució expressa en el termini d’un mes

s’entendrà expedita la via contenciosa durant sis mesos.»

2.  L'informe econòmic de l'anàlisi i modelització de la gestió del servei de recollida de fracció 

resta i orgànica conclou el següent:

22



«A nivell de costos totals del servei, s'observa que l'opció de gestió més econòmica és 

GMMSA amb un cost total de 963 milers d'euros seguida de l'opció municipalització 

amb 983,3 milers d'euros. En referència a SAVOSA, presenta una oferta de 992,4 

milers d'euros mentre CEPSA presenta 997,3 d'euros amb una retribució implícita del 

3,73% (considerant un B.I. del 6% en línia al mercat, el cost seria de 1.019,2 milers 

d'euros).»

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

4. A l'expedient administratiu hi consta l'informe signat per la interventora municipal.

Fonaments de dret

Article 188 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per 

Decret 179/1995, de 13 de juny.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Aprovar la gestió del servei de recollida de deixalles, de les fraccions resta, orgànica, 

mobles, fibrociment i altres de Caldes de Montbui, a través de la societat mercantil municipal 

Gestió Municipal de Serveis SA.

Segon. Encomanar a la societat mercantil municipal Gestió Municipal de Serveis SA, la gestió 

del servei de recollida de deixalles, de les fraccions resta, orgànica, mobles, fibrociment i altres 

de Caldes de Montbui, a partir del dia 1 de març de 2018.

Tercer. Establir com a preu del servei els contemplats a l'Informe econòmic de l'anàlisi i 

modelitzacio de la gestió del servei de recollida de fracció resta i orgànica pel municipi de 

Caldes de Montbui (Memòria i projecte d'establiment), aprovat pel Ple municipal de 27 de 

setembre de 2017, i que per a l'anualitat 2018 és de 780.041,66 euros (de març a desembre), 

pel 2019 és de 936.050,00 euros, pel 2020 és de 963.003,00 euros, pel 2021 és de 957.519,00 

euros, pel 2022 és de 957.519,00 euros, pel 2023 és de 957.519 euros, pel 2024 és de 

950.174,00 euros, pel 2025 és de 950.174 euros, pel 2026 és de 950.174 euros i pel 2027 és 
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de 950.174,00 euros (a aquests preus no s'hi aplica IVA per ser facturació entre empresa 

municipal i Ajuntament).

Quart. Establir que la societat mercantil municipal Gestió Municipal de Serveis SA (GMSSA) 

dugui a terme els tràmits necessaris per fer efectiva aquesta encomana.

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

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

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

de la província de Barcelona.

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

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

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

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

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

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

sis mesos.

7.  APROVAR  INICIALMENT  LA  MODIFICACIÓ  PUNTUAL  DEL  PLA  D’ORDENACIÓ

URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE CALDES DE MONTBUI,  REFERENT A DIVERSOS

ARTICLES  DEL  TÍTOL  VI:  REGULACIÓ  I  DESENVOLUPAMENT  DEL  SÒL  NO

URBANITZABLE, EXPEDIENT NÚM. 1150/2014.

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

s’estableix a l’article 48.3 del ROM.

No hi ha intervencions.

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

dels membres dels grups municipals d’ERC (9) i 7 abstencions de SOM CALDES (2);  de CiU 

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

        

         ACORDA:
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Identificació de l’expedient

Expedient número 1150/2014 (TP202-2014-000014) relatiu a l'aprovació inicial de la 

modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de Caldes de Montbui, 

referent a diversos articles del títol VI: regulació i desenvolupament del sòl no urbanitzable.

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. L'arquitecte senyor Jaume Serra Malla, amb la supervisió dels Serveis Tècnics Municipals,  

ha redactat i presentat en aquest Ajuntament el text de la  modificació puntual de la normativa 

urbanística del Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal (POUM) de Caldes de Montbui, referent a 

diversos articles del títol VI: regulació i desenvolupament del sòl no urbanitzable al terme 

municipal de Caldes de Montbui.

3. La present modificació respon a la necessitat de reconsiderar alguns aspectes de l’actual text

normatiu pel que fa referència al sòl no urbanitzable.

L’aplicació en els últims anys de la normativa del vigent Text Refós, de l’any 2009, així com la 

voluntat municipal d’incorporar algunes mesures que no s’hi recullen actualment, ha suscitat la 

necessitat de modificar alguns punts de l’actual text normatiu, ja sigui per precisar amb més 

detall alguns aspectes del seu contingut, millora del redactat actual, o correcció d’errades.

4. Prèviament a aquest tràmit es va redactar un text que va ser aprovat inicialment pel Ple de 

l’ajuntament en data 30 octubre 2014. Després d’un termini d’exposició pública en que no hi va 

haver al·legacions, es va dur a terme l’aprovació provisional (Ple de l’ajuntament de 29 gener 

2015).

En data 21 de setembre de 2016 l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona 

(OTAAAB) va emetre el Document d’Abast que determinava les condicions que hauria de reunir

l’Estudi Ambiental Estratègic (EAE), atenent al contingut del document de proposta de 

modificació de la normativa i el Document Inicial Estratègic (DIE) redactat per l’empresa ACC

Assessors Ambientals de Catalunya.
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El contingut del text que ara es presenta és substancialment el mateix que l’anterior, matisant el

redactat d’alguns articles, segons les recomanacions i prescripcions dels informes sectorials  

rebuts i el contingut de l’EAE. 

5. La modificació que es proposa afecta tant a les disposicions generals (Títol VI, Secció 1) com

a part de l’articulat de zonificació (Títol VI, Seccions 3, 4 i 5). Per tant l’àmbit d’actuació de la 

modificació es correspon amb la totalitat del sòl no urbanitzable del municipi.

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

Fonaments de dret

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

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

-Llei 21/2016, de 9 de novembre, d'avaluació ambiental.

- Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació

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

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

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

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

   

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Aprovar inicialment la modificació puntual de la normativa urbanística del Pla 

d’Ordenació Urbanístic Municipal (POUM) de Caldes de Montbui, referent a diversos articles del

títol VI: regulació i desenvolupament del sòl no urbanitzable.

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

àmbits inclosos en la modificació puntual aprovada inicialment excepte els instruments i  les 
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llicències fonamentades en el règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions del 

nou planejament inicialment aprovat.

Tercer. Trametre còpia del projecte de modificació puntual de la normativa urbanística del Pla 

d’Ordenació Urbanístic Municipal (POUM) de Caldes de Montbui, referent a diversos articles del

títol VI: regulació i desenvolupament del sòl no urbanitzable als següents organismes perquè 

durant el tràmit d'informació pública emetin els respectius informes:

- Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona (OTTAB).

- Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona

- Direcció General de Desenvolupament Rural

- Institut Cartogràfic i Geològic

- Departament de Cultura

- Agència Catalana de l'Aigua

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

45 DIES, mitjançant la publicació dels corresponents edictes al Butlletí Oficial de la Província, al

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un diari de gran difusió i al Tauler electrònic de 

l’Ajuntament.

8. APROVAR I IMPOSAR L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA 

D’ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EN LES VIES PÚBLIQUES 

MUNICIPALS I LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L’ANY 2018, 

EXPEDIENT NÚM. 6217/2017.

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

s’estableix a l’article 48.3 del ROM.

Pren la paraula el senyor Alcalde: 

«Passo la paraula al regidor d'Hisenda, el senyor Marañés.»

Pren la paraula el senyor Marañés:

«Bon vespre, comentar que un any més, congelem les ordenances, és a dir,  mantenim les

mateixes que l’any passat, sí que és cert que en alguna hi ha alguna petita modificació de lèxic,

o empresa i introduïm com a nova la de vehicles.»
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Pren la paraula el senyor Alcalde:

«I per comentar aquesta última ordenança, passo la paraula al regidor Jaume Mauri.»

Pren la paraula el senyor Mauri:

«Bé, en el  cas de l’ordenança fiscal  reguladora de la taxa d'estacionament de vehicles de

tracció mecànica, el que fem es agafar la que ja existeix i modificar algun apartat per poder-la

utilitzar quan fem la modificació del reglament del servei municipal d’aparcaments de Caldes i

pugem fer una tarificació d’això. Un exemple, la zona blava, l’actual ordenança, només era de

dilluns a dissabte al matí i aquí s’havia d’ampliar dissabtes i diumenges per poder tenir una

mica  de  marge,  si  hi  havia  algun  tipus  de  regulació  en  el  futur,  sobre  aquests  dies,  bé,

qüestions puntuals, però bàsicament és modificar l’ordenança que ja existeix per actualitzar-la.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Hi ha intervencions de la resta de grups? Sí. Senyora Romano?»

Pren la paraula la senyora Romano:

«Bé, en aquest punt voldríem dir que el regidor d’hisenda ens ha comunicat que les ordenances

un any més es congelen, no és una mala proposta, però sí que entenem que l’Ajuntament de

Caldes podria permetre abaixar alguns impostos a la ciutadania de Caldes, ja que estem en

beneficis, no?. Dit això, en el redactat de la taxa de regulació de vehicles, hi ha alguns punts

que nosaltres no els hem trobat massa clars i ens agradaria que ens ho expliquessin, en a la

proposta, en el punt 3, on es nomenen els vehicles que no estan subjectes a aquesta taxa, en

el seu article segon, hi trobem a faltar vehicles d’assistència sanitària, Creu Roja, ambulàncies,

etc, no estan incloses, nosaltres creiem que hi haurien de ser i en l’article cinquè, als beneficis

fiscals tenim un dubte, parlen que si un ciutadà de Caldes té una hora i mitja gratuïta, pel fet de

tributar l’impost del vehicle a Caldes de Montbui, però en un altre apartat, ens diu que també

tindran una hora i mitja els vehicles eco o d’emissions cero. Nosaltres ens preguntem si un

ciutadà de Caldes, ja té una hora i  mitja i  es compra un cotxe d’aquestes característiques,

tindrà tres hores? Es sumaran? Jo no sé quina es la gràcia que li fa al senyor regidor? Però

vostès són molt ecologistes, jo crec que seria un bon incentiu perquè la gent compri cotxes que

no tinguin emissions? Crec, però com que no queda massa clar, m’agradaria que després de la

seva rialleta em contesti, moltes gràcies.» 
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Pren la paraula la senyora Pou:

«Gràcies,  igualment,  només aclarir  que  tot  i  que  segurament  amb algunes coses  estarem

d’acord amb la resta de grups, sí que des d'Units per Caldes, demanar si està previst o saber

quan està prevista l’aplicació de la nova taxa, amb quines dates més o menys, i si està previst

fer algun tipus de publicació a diaris que pogués ser extensiu o alguns fulletons, per tota la

ciutadania per saber a partir de quan es posa en marxa la taxa. Gràcies.»

Pren la paraula el senyor Coral:

«Gràcies, una pregunta tècnica, com que veig que l’anunciat està dividit, la pregunta és si es

pot fer la votació per separat, del que és la taxa d’estacionament de vehicles i després de les

ordenances fiscals? 

D'acord,  com que l’enunciat  està  separat,  per  tant  l’enunciat  en  el  fons,  vull  dir,  si  digués

modificació de les ordenances fiscals, valdria igualment? D’acord. Pel que fa al primer punt de

la taxa d'estacionament de vehicles, preguntaríem el termini d’entrada en vigor, quin seria? I tal

com vam informar a la Comissió Informativa, vam detectar un parell d’errors, que no sabem si

ja en aquest moment s´han esmenat, un era pel que fa a la repetició de la regulació d’un carrer,

tant a la zona A, com a la zona B, es repetia, si s’ha resolt i per tant podem saber aquell carrer,

aquell tram, si està a la zona A o a la zona B? 

I en segon lloc, si s’ha afegit la regulació de l’avinguda Pi i Margall, perquè tampoc no hi era, i a

la Comissió Informativa, també ho vam comentar i si s’han resolt aquests errors. 

Pel que fa a les ordenances fiscals, doncs com el senyor Marañés sabrà, arrosseguem des de

fa un any o més, un seguit de mesures de reactivació econòmica, foment de l’ocupació, que

vam proposar i vam estar treballant, però crec que amb bona voluntat, es va acceptar l’inici del

treball, però va quedar diguem estancat o bloquejat, vostè em dirà les raons del perquè, però

en  tot  cas,  crec  que  caldria  desbloquejar  la  situació,  i  votarem a  favor,  però  amb  el  seu

compromís que ara sí, en el 2018, es desbloquegi, i que aquest paquet de mesures que teníem

mig embastades, doncs es puguin començar a aplicar. Gràcies.

Pren la paraula la senyora Redondo:

«Bona nit,  nosaltres en relació  amb el  que és l'ordenança de la  taxa d’estacionaments de

vehicles, no acabem de veure que s’hagi de pagar la zona blava, o sigui, en l'espai públic que

s’hagi de pagar, més en un poble com és Caldes, creiem que al final el que dificultarà és una

mica l’accés als veïns a l’aparcament i que d’alguna manera, tot i que entenem que hi hagi

picaresca, creiem que hi ha altres mètodes per poder-ho solucionar, i que al final això acabarà

subvencionant que la gent vagi a aparcar al pàrquing de les hortes. 
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Per altra banda, a les ordenances fiscals del 2018, vam presentar tot una bateria de propostes,

sí  que  és  cert  que  les  vam  presentar  tard,  en  aquest  sentit  fem  autocrítica  i  ens  hem

compromès, conjuntament amb el regidor Marañés a treballar-les per a l’any vinent de forma

conjunta.

Pren la paraula el senyor Marañés:

«Bon vespre de nou, comentar-li a la senyora Romano que hi hagi super hàbit financer, no vol

dir  que tinguem benefici,  llavors tècnicament  implica que portem 4 o  5 anys d’ordenances

congelades que segurament si mirem el que ha pujat en sí, realment les estem baixant. Vull dir

si ho miréssim amb perspectiva de 5 anys enrere, i pel que fa al senyor Coral, comentar-li que

és cert, si no em falla la memòria cap al mes de març o abril vam fer la trobada a on ja ho

teníem tot  mig  embastat,  però  ja  ens  va  canviar  tot,  degut  a  la  situació  econòmica,  vam

plantejar enfocar els mateixos punts que deia vostè, cap a potser a un nou enfoc, sí que és cert

que hi ha hagut un canvi de regidor i problemes amb l’àrea, però li agafo el compromís, de fet la

regidora nova ja ho sap, que era una prioritat al 2018, això tirarà endavant.»

Pren la paraula el senyor Mauri:

«Gràcies, a veure, l’article 3 que vostè deia, senyora Romano, d'incloure-hi amb ambulàncies i

vehicles d’emergències per a les zones blaves, de Creu Roja? Jo entenc que aquests vehicles

quan estan en servei d’emergències, no paguen res, vull dir en el codi de circulació general,

poden tallar un carrer, poden aparcar a sobre de la vorera, a on sigui, perquè  l’emergència i el

servei ho pugui requerir.  Regular una cosa que ja està regulada per sobre, no tindria gaire

sentit. 

Llavors  l’article  5,  els  vehicles  eco,  evidentment  no  pagaran  l’hora  i  mitja  aquesta,  estan

bonificats també, perquè el que volem és incentivar des d'aquesta mesura, una mica com a un

granet  de  sorra  més,  l’ús  d’aquests  vehicles,  vehicles  eco  i  vehicles  de  cero  emissions.

Evidentment les bonificacions no es podran acumular, ja que es que si no, si la mateixa intenció

que té la zona blava és que hi hagi rotació i que hi hagin noves zones d’aparcament que generi

zones  d’aparcament,  si  algun  cotxe  pogués  acumular  fins  a  tres  hores  o  quatre  hores  la

bonificació, doncs estaríem perdent l’essència i el sentit del perquè posem la zona blava, per

tant no són acumulatives. 

Evidentment es farà una campanya informativa, es passaran uns 6.000 tríptics per totes les

cases que té Caldes de Montbui, tothom tindrà la informació adequada sobre aquests espais

regulats d’aparcament, i s’espera que l’inici estigui per després del febrer l’inici i en posta en

funcionament potser al març, després del febrer, perquè m’entengueu, eh!
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Llavors sobre el que vostè deia de la modificació del carrer que no sabia si serà zona A, o zona

B, hi havien 2 errors, ara no sabria dir-li si ha quedat a la A o a la B, però se que s’ha modificat,

però no el tinc present, i allò del carrer Pi i Maragall, era un error d’escriptura, a on deia carrer

Major, era carrer Pi i Maragall, ja s’ha rectificat, ja s’ha reparat.

Quant a la senyora Redondo, jo de veritat senyora Redondo, vostè a vingut a les comissions

també aquestes i si té alguna opció, proposta que funcioni, que s’hagi provat per poder regular

l’estacionament i que aquesta generi nous llocs d’aparcament, jo estaré encantat de poder-les

rebre, estudiar-les, implementar-les si el govern m’ho deixa, però ara de moment l’únic que

tenim sobre la taula i que està estudiat i comprovat a tot arreu, es diuen zones blaves. 

Jo no en se més, si vostè sap algun altre mètode, doncs jo encantat, però que funcioni, eh!

Però de moment, a l’estudi de mobilitat fet pels tècnics i especialistes sobre el tema, i el que es

veu a totes les ciutats, és que la manera per poder generar nous llocs d’aparcament, és que el

cotxe roti, i perquè el cotxe roti hi ha d’haver-hi aquesta qüestió econòmica perquè la gent hi

pensi que ha venut el cotxe. Si m’he deixat alguna cosa? Ja està, no?

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Passem a la votació d'aquest punt de les ordenances.»

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta dels presents [10 vots favorables 

dels membres dels grups municipals d’ERC (9) i de CiU (1);  2 vots en contra de SOM CALDES

(2) i 4 abstencions del PSC (2); d'UP CALDES (1) i del PPC (1)],

             

         ACORDA:

Identificació de l’expedient

Expedient núm. 6217/2017 de Serveis Econòmics relatiu a la imposició i modificació 

d’Ordenances Fiscals per a l’any 2017.

Antecedents

1. El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 

2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i 

modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.

2. En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals s’hauran d’aprovar 

simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal 

31



esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels 

elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de 

la seva aplicació.

3. Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la 

nova redacció dels preceptes afectats.

4. La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 

necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, de 17 de 

desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a 

eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb 

els ciutadans.

5. Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i  l’article 

12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals 

adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi

de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb

les modificacions que s’escaiguin,  una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 

106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals 

obeeixen al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.

6. En els informes tècnics econòmics a què es refereix l’article 25  del text refós de la Llei 

reguladora de les Hisendes Locals, es posa de manifest el valor de mercat de la utilitat derivada

de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en cadascun dels 

supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes.

7. En relació amb les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats 

administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació 

estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es 

prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les 

Hisendes Locals.

8. En l’expedient hi consten la Memòria de l’Alcaldia i l’informe de la Intervenció.
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Fonaments de dret

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova del Text Refós de la Llei 

Reguladora de les Hisendes Locals.

Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics.

Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Llei 34/2015, de 21 de setembre, de modificació parcial de la Llei 58/2003, de 17 de desembre.

Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 

públiques.

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

Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació.

Llei 19/2014, de 29 de desembre, del Parlament de Catalunya de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i 

Recaptació dels ingressos de dret públic municipals, així com el seu text refós.

Segon. Aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es 

relacionen, així com el text refós de cadascuna d’elles: 

 O.F. núm. 3 – Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
 O.F. núm. 9 – Taxa pel subministrament d’aigua.
 O.F. núm. 10 – Taxa per l’ocupació i l’ús ocasional del domini públic local.

Tercer.  Imposar  la  taxa  per  l’estacionament  de  vehicles  de  tracció  mecànica  en  les  vies

públiques municipals i aprovar l’ordenança fiscal que la regula:
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 O.F. núm. 28 – Taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies 

públiques municipals.

Quart.  Publicar l’anunci d’exposició pública d’aquests acords provisionals en el Butlletí Oficial 

de la Província de Barcelona.

Cinquè. Exposar al públic en el tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament aquests acords 

provisionals, així com el text complet de l’Ordenança fiscal aprovada de nou i de les 

Ordenances fiscals modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia 

següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Sisè. Publicar, així mateix, en un diari de màxima difusió de la província, l’anunci d’exposició 

pública dels acords d’aprovació provisional d’imposició i modificació d’Ordenances Fiscals.

Setè. Els acords definitius en matèria de d’imposició i modificació d’Ordenances fiscals, així 

com el text refós de cadascuna d’elles, seran objecte de publicació íntegra en el Butlletí Oficial 

de la Província i en el web municipal.  

Vuitè. Els acords definitius en matèria d’imposició i modificació d’ordenances fiscals entraran en

vigor l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de l’acord d’aprovació 

definitiva. 

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, qui hi tingui un interès directe o en 

resulti afectat, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les 

Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podrà examinar 

l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimi oportunes. Transcorregut el període 

d’exposició pública, si no s’han presentat reclamacions, els acords adoptats restaran 

definitivament aprovats.
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9. DESIGNAR LA COMISSIÓ D'ESTUDI ENCARREGADA DE REDACTAR EL TEXT DE LA 

MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL SERVEI MUNICIPAL D'APARCAMENT DE CALDES 

DE MONTBUI, EXPEDIENT NÚM. 2739/2016.

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

s’estableix a l’article 48.3 del ROM.

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies. Hi ha intervencions? Sí? Senyora Redondo?»

Pren la paraula la senyora Redondo:

«Sí, en aquest sentit a la comissió d’estudi, veiem que no hi ha ningú de l’oposició, llavors era

per preguntar per què aquest cop no hi ha cap membre de l’oposició així com es fa amb altres

comissions, i també el tema dels terminis, sempre succeeix el mateix, això ja, no sé si es podria

fer d’alguna altra manera perquè normalment es creen comissions i cada dos per tres es tornen

a dissoldre i a fundar, no sé si hi hauria algun mètode més efectiu, perquè em sembla una mica

de broma.»

Pren la paraula el senyor Mauri:

«Bé, les comissions en un ajuntament que jo considero que tenim un volum de feina bastant

important,  es creen a petició de requeriments legals,.  Vull  dir,  diuen que s’han de fer amb

comissions, doncs fem comissions. Aquest cop és una comissió paritària, igual que la última,

l’hem feta de 8 membres,  però ja dic, està oberta a tothom que vulgui venir.  Jo l’únic que

demano per les comissions, és que si les fem obertes per tothom, que la gent vingui, perquè

llavors no venen, però llavors la fem de 8 persones, que és igualment paritària i us queixeu per

que no us convoquen, no dic a ningú en concret, eh!  Vull dir, a vegades sí que sembla una

mica  de broma això.  I  a  vegades anem a una comissió,  parlem una cosa,  acordem unes

qüestions, hi ha un secretari, que és un funcionari, que fa una acta per donar-ne fe, i llavors al

carrer es diu que allò que es va dir a la comissió no s’havia dit. 

Jo  també  demano  una  mica  de  seriositat  amb  això,  nosaltres  hem  aprovat  qüestions  en

comissions,  que  no  hi  ha  hagut  cap  veu  en  contra,  ni  cap  votació  en  contra  i  ha  sigut

aprovacions per assentiment o per unanimitat i després hi ha forces polítiques que quan surten

de l’ajuntament diuen que allò que han acordat dins de la comissió, no ho han fet, i està en

acta. Jo també demano rigorositat amb això. 
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De moment són paritàries, som 8 persones i si algú vol venir, comunicarem a tota l’oposició el

dia  i  l’hora  que  convocarem  la  comissió,  però  hem  de  tenir  en  compte  que  també  són

comissions que s’han de convocar cada dia, pel matí segurament, perquè ha de ser paritària, i

han de venir tants funcionaris com polítics, i això també dificulta moltíssim el que ens trobem

junts.

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Doncs si no hi ha més intervencions, farem la votació d'aquest punt.»

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta dels presents [10 vots 

favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9) i CiU (1) i 6 abstencions de SOM 

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

          

         ACORDA:

Identificació de l’expedient

Expedient número 2739/2016 Relatiu a la modificació del Reglament del servei municipal 

d'aparcament de Caldes de Montbui.

Antecedents

1. El Ple de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, en sessió de data 28 de setembre de 2017, va 

acordar aprovar el Pla d'aparcaments de Caldes de Montbui (memòria i projecte d'establiment) i

el Reglament del servei municipal d'aparcament de caldes de Montbui, elaborats per l'empresa 

DOYMO.

2. A l'hora de redactar l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa d'estacionament de vehicles de 

tracció mecànica en les vies públiques municipals s'han detectat disfuncions amb el Reglament 

aprovat i amb l'Ordenança de circulació i mobilitat.

3. Per procedir a la modificació d'aquest Reglament, i amb caràcter previ, s'ha de constituir la 

comissió d'estudi que haurà de redactar la proposta de modificació.

La composició de la comissió d'estudi ha de ser paritària entre tècnics degudament qualificats i 

membres de la corporació.

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

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

Decret 179/1995, de 13 de juny.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Designar la comissió d'estudi encarregada de redactar el text de la modificació del 

reglament del servei municipal d'aparcament de Caldes de Montbui, que estarà integrada per:

Membres de la corporació:

1. Jaume Mauri Sala, regidor d'Espais Públics i Sostenibilitat, que actuarà com a president.

2. Isidre Pineda Moncusí, regidor de Cultura i Patrimoni.

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

4. Maria Pilar Arnar López, regidora d'Habitatge.

Personal tècnic:

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

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

3. Gemma Riera Termes, interventora.

4. Marc Freixa Boixader, tècnic de medi ambient

Secretaria: Vicenç Conejos Sáez

Segon. Fixar el termini d'un mes perquè la comissió lliuri la proposta de modificació del 

Reglament del servei municipal d'aparcament de Caldes de Montbui.

Tercer. Comunicar aquest acord als interessats.

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

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

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

de la província de Barcelona.

37



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.

10. APROVAR LA CERTIFICACIÓ D'OBRA NÚM. 1, EL RECONEIXEMENT DE 

L'OBLIGACIÓ I L'ORDENACIÓ DEL PAGAMENT DE LA DESPESA EN RELACIÓ AMB EL 

CONTRACTE DE LES OBRES DE L'APARCAMENT DE LES HORTES DE BAIX, FASE I, DE 

CALDES DE MONTBUI, 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:

«Alguna intervenció? Senyora Romano»

Pren la paraula la senyora Romano:

«Bé, en aquest punt voldríem aprofitar i contestar al senyor Mauri, sobre les comissions. A la

comissió de l’aparcament, que en principi són 18 membres, totes les comissions que s’han

celebrat,  al  màxim que han assistit  han sigut  4  membres,  paritaris,  però  només 4,  llavors

l’oposició, en aquest cas nosaltres, hem demanat varies vegades que aquestes comissions es

facin  dijous  a  la  tarda,  perquè  entenem que  els  tècnics  de  la  casa,  els  dijous  a  la  tarda

treballen, i com cada 15 dies es fa la comissió, no entenem que no es pugui fer un dijous a les

5 de la tarda, potser hi assistirien més, potser no sabem ben bé quina és la finalitat de les

comissions per aquest govern? Perquè és clar,  si som 18 membres, i a la que més si han

presentat, tinc aquí a les actes, són 4 persones, doncs hi estem demanant que hi hagi un canvi

d’horari, que es posi un dijous a les 5 de la tarda, on els treballadors de la casa, són a la casa

treballant, encara no entenem, ben bé, quina és la finalitat de les comissions que fa aquest

govern. 
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Dit això, hem vist a les actes, perquè si que ens les llegim, perquè no podem assistir però sí

que ens les llegim, que en un inici de l’obra, hi ha hagut algun entrebanc, s'ha hagut de fer un

altre informe geotècnic, perquè s’han trobat unes pedres molt grosses que no  s’esperaven, no?

Això està en les actes, llavors voldríem preguntar això quin cost suposarà de l’obra? 

I  la  segona pregunta  és  sobre  el  segon informe geotècnic,  qui  el  pagarà?  L’ajuntament  o

l’empresa que està fent l’obra? Moltes gràcies.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gracies, més preguntes? No? Passo la paraula al regidor d’urbanisme Vicenç Personat.»

Pren la paraula el senyor Personat:

«Gràcies,  senyor Alcalde, bona nit  a tothom, bé, que siguin 4 o que siguin 6,  les reunions

sempre les fem i sempre expliquem, qui no bé, és perquè realment, jo no diria si pot o no pot,

perquè si és qüestió laboral i vaig llegir l’altra dia l’estatut del treballador, ens permet, disposar

del temps necessari per desenvolupar els seus actes en cas de ser personal electe i fins i tot li

permet que si per fer aquesta feina, cobrés per part de l’Ajuntament, li podria descomptar del

seu sou, per tant vostè si no es pot defensar els seus drets,  per venir a fer un treball que s’ha

compromès amb unes eleccions,  el  defensar  els  drets  del  poble  entre  ells  formar  part  de

comissions i de treballs, si vostè no té el valor de defensar aquests drets davant de la seva

empresa, doncs jo em plantejaria molt molt, que pugui defensar els drets generals, per això no

els defensa, per això no bé, no té el valor de defensar els seus drets propis. 

La finalitat de les comissions són informar. Si vostè no entén quina finalitat tenen les comissions

li  tornaré a dir: és informar. Informar i escoltar. Escoltar les proposicions i les coses que es

puguin dir a la gent que assisteix a aquestes. Cada quinze dies, no tots els empleats fan festa

el mateix dia, per tant a on es segur que estan tots els empleats és al matí. Per tant nosaltres

ho fem al matí. El cost de l’obra, entrant en tema important, el cost de l’obra que estan fent

evidentment, el fan, era difícil poder preveure un pressupost per dir-li el cost de l’obra, tant per

l’empresa de dir-ho, com per nosaltres per acceptar-ho, perquè evidentment, si llegiu l’acta,

penso que l’acta també ho explica, el perquè no es podia fer això, i que van per administració

amb  el  preu  que  està  estipulat,  tant  l’ordre  d’empleat  com  l’ordre  de  màquina,  amb  el

pressupost  que  van presentar,  amb l’oferta  que vam presentar.  Qui  paga  el  geotècnic? El

geotècnic el van fer l’empresa, doncs ho paga ell, el geotècnic en principi no tenim cap previst

res, per poder-ho pagar.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Gràcies, si no hi ha més intervencions farem la votació.»
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En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta dels presents [10 vots 

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

SOM CALDES (2) i 4 abstencions del PSC (2); d'UP CALDES (1) i del PPC (1)],

             

         ACORDA:

Identificació de l’expedient

Expedient número 481/2017 relatiu a l'aprovació de la primera certificació del contracte d'obres 

de l'aparcament de les Hortes de Baix i plaça del Sindicat, Fase I, de Caldes de Montbui.

Antecedents

1. En data 25 de maig de 2017 el Ple de l'ajuntament de Caldes de Montbui va aprovar, entre 

altres, 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.»

El contracte administratiu d'obres de l'aparcament de les Hortes de Baix i plaça del Sindicat, 

Fase I, de Caldes de Montbui, entre l'Ajuntament de Caldes de Montbui i ACSA, Obras e 

Infraestructuras, SA, es va signar el dia 22 de juny de 2017.

2. En data 26 d'octubre de 2017 ACSA, Obras e Infraestructuras, SA, va presentar la primera 

certificació d'aquesta obra per un import de 41.184,18 euros, IVA inclòs.

Aquesta certificació ha estat revisada i conformada pel director de l'obra i informada 

favorablement per l'arquitecte tècnic municipal en data 20 de novembre de 2017:

«Expedient: 481/2017

Assumpte: Certificació número 1 de les obres «aparcament a les Hortes de Baix

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

El  Ple de l'Ajuntament, en sessió de data 25 de maig de 2017, va acordar adjudicar el

contracte de les obres «Aparcament de les Hortes de Baix i urbanització de la Plaça

del Sindicat. Fase I.» a l'empresa ACSA, Obras e Infraestructuras SA, per un preu total

de 2.099.050,34 euros (IVA exclòs), es a dir un import total de 2.539.850,91 euros.

La empresa  ACSA, Obras e Infraestructuras SA, en data 27 d'octubre de 2017, ha

presentat la certificació número 1 de les obres de l' Aparcament de les Hortes de Baix i

urbanització de la Plaça del Sindicat. Fase I., per un import de 41.184,18 euros, inclòs

IVA.
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Aquesta certificació està revisada i conformada per part de l'Enginyer José lluis Sierra

García, de l'empresa Ingenieros Associados,  en qualitat de director facultatiu de l'obra,

anomenat per l'Ajuntament de Caldes de Montbui.

Per tot l'exposat, he d'informar favorablement la certificació presentada, per un

import de 41.184,18 euros (IVA inclòs).»

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

4. A l'expedient administratiu hi consten els documents comptables signats per la interventora, 

els quals acrediten que hi ha suficient consignació pressupostària per atendre la despesa que 

es detalla a la part dispositiva d'aquest acord.

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 la certificació d'obra núm. 1, per un import de 41.184,18 euros, IVA inclòs, del 

contracte de les obres de l'aparcament de les Hortes de Baix i plaça del Sindicat, Fase I,  de 

Caldes de Montbui.

Segon. Aprovar el reconeixement de l'obligació i l'ordenació de pagament de la despesa de 

41.184,18 euros, IVA inclòs, corresponent a la factura núm. 170 emesa per ACSA, Obras e 

Infraestructuras, SA, a càrrec de l’aplicació pressupostària 31 1510 60999 Aparcament del 

pressupost municipal vigent.

Tercer. Comunicar aquests acords als interessats.

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

en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació 
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d’aquest acord, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius 

de la província de Barcelona.

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

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

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

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

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

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

sis mesos.

11. DECLARAR LES OBRES SOL·LICITADES PER LA FUNDACIÓ CASINO DE CALDES, 

FUNDACIÓ PRIVADA, OBRES DE LA SEGONA FASE DE MESURES CONTRA INCENDIS 

DE LA CAIXA ESCÈNICA, ES CONSIDERIN OBRES D'ESPECIAL INTERÈS PER 

CONCURRÈNCIA DE CIRCUMSTÀNCIES SOCIALS I CULTURALS AMB EXPEDIENT 

NÚMERO 257/2016,

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

s’estableix a l’article 48.3 del ROM.

No hi ha intervencions.

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

favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); de 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 TL101-2016-000346 (257/2016) relatiu a una sol·licitud de bonificació de 

l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres de la fundació “Casino de Caldes, Fundació 

Privada” per la segona fase d'obres de mesures contra incendis de la caixa escènica.
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Antecedents

1. La senyora Montserrat Casadesús Orti, en representació de Casino de Caldes Fundació 

Privada ha sol·licitat, en data 8 de setembre de 2017, va presentar sol·licitud de llicència de les 

obres de la segona fase de mesures contra incendis de la caixa escènica i també es sol·licita la

bonificació del 75% de la quota de l'impost d'acord amb el que estableix l'Ordenança Fiscal per 

tractar-se d'obres declarades d'especial interès o utilitat municipal i concorre circumstàncies 

socials, culturals, històric-artístiques o de foment  de l'ocupació que ho justifiquen.

2. La senyora Montserrat Casadesús Ortí, en representació de “Casino de Caldes, Fundació 

Privada”, en data 8 de setembre de 2017 , va sol·licitar una llicència urbanística per les obres 

de la segona fase de mesures contra incendis de la caixa escènica a la finca situada al carrer 

Forn, 15.

3. La senyora Montserrat Casadesús Orti en data 8 de setembre de 2017 sol·licita que s'apliqui 

el benefici fiscal que estableix l'art, 6.1 de l'Ordenança de l'Impost sobre Construccions, 

Instal·lacions i Obres per les obres sol·licitades i es declarin obres d'especial interès o utilitat 

municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals o històriques.

L'article 6.1 de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i 

obres estableix que “les construccions, instal·lacions i obres que siguin declarades d'especial 

interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals, històric artístiques 

o de foment de l'ocupació que ho justifiquin, podran gaudir d'una bonificació del 75% en la 

quota de l'impost.

La declaració d'interès o utilitat municipal correspondrà al Ple de la Corporació i s'acordarà, 

prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus 

membres.”

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

Fonaments de dret

- Article 6 de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i 

obres.
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- Article 103 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial 

Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Declarar que les obres sol·licitades per la fundació “Casino de Caldes, Fundació 

Privada”, amb expedient número 257/2016, obres de la segona fase de mesures contra 

incendis de la caixa escènica, es consideren obres d'especial interès per concurrència de 

circumstàncies socials i culturals.

Segon. Concedir una bonificació del 75% de la quota, de la llicència d'obres número 

d'expedient 257/2016, a l'empara de l'article 6è de la vigent Ordenança fiscal reguladora de 

l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

Tercer. Comunicar els presents acords a l'àrea de Serveis Econòmics i a la  fundació “Casino 

de Caldes, Fundació Privada”.

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

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

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

de la província de Barcelona.

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

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

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

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

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

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

sis mesos.
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12. DONAR COMPTE AL PLE DELS INFORMES DE TRESORERIA CORRESPONENTS AL 

TERCER TRIMESTRE DE L’ANY 2017 QUE CONSTEN EN L’EXPEDIENT I QUE S’HAN 

TRAMÈS AL MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, SOBRE EL 

COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓ VIGENT PER AL 

PAGAMENT DE LES OBLIGACIONS DE LES ENTITATS LOCALS, EN TERMES DE 

MOROSITAT COMPTABLE, EXPEDIENT NÚM. 6014/2017.

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

s’estableix a l’article 48.3 del ROM.

No hi ha intervencions.

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents  [16 membres dels grups

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

resta assabentat del següent:  

Identificació de l’expedient

Expedient núm. 6014/2017 relatiu a la presentació al Ple dels informes de tresoreria sobre el 

compliment de la legislació en matèria de morositat en termes comptables corresponents al 

tercer trimestre de l’any 2017.  

Antecedents

1. La Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’establien mesures de lluita contra la 

morositat en les operacions comercials va incorporar el que es disposava a la Directiva 

2000/35/CE del Parlament Europeu i del Consell.

2. Anys després de l’entrada en vigor de la Llei 3/2004, va esdevenir necessari adaptar la 

legislació als canvis produïts en l’entorn econòmic.  La Llei 15/2010, de 5 de juliol, va 

determinar l’obligatorietat de les Corporacions Locals d’elaboració i remissió al Ministeri 

d’Economia i Hisenda i al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de 

Catalunya, d’un informe trimestral sobre el compliment dels terminis previstos per al pagament 

de les obligacions de cada Entitat Local que havia d’incloure necessàriament el número i 

quantitat global de les obligacions de les quals s’estigués incomplint el termini legal de 

pagament.
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Concretament, per a les administracions públiques el termini legal de pagament està fixat en un

màxim de trenta dies a comptar des de la data del reconeixement de l’obligació de les factures 

o l’expedició de les certificacions d’obres.  El procediment de reconeixement de l’obligació no 

pot excedir de trenta dies des de la data en la que es reben els béns o serveis.   

3. La Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector 

públic va modificar la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 

Sostenibilitat Financera imposant l’obligació de publicar el seu període mitjà de pagament a 

proveïdors, a les Administracions Públiques.

4. El Reial Decret 635/2014 de 25 de juliol va introduir un nou paquet de ràtios a calcular per les

entitats locals relatives als períodes mitjans de pagament.  És necessari diferenciar els dos 

mètodes de càlcul tenint en compte que mesuren coses similars i, evidentment, es basen en les

mateixes dades, però no són coincidents.  El present informe mesura la morositat en termes 

comptables que equival a valorar com estan gestionant les factures les entitats locals, el temps 

que tarden en pagar-se a comptar des de la data d’aprovació del document i el temps 

transcorregut des de la seva entrada fins a la seva aprovació.

5. L’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, desenvolupa les Obligacions de Subministrament 

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

Sostenibilitat Financera i determina el procediment a seguir per a la seva remissió.

6. El Reial Decret-llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de recolzament a l’emprenedor i 

d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació, la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de 

desembre, de control del deute comercial en el sector públic, la Llei 27/2013, de 27 de 

desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local i la Llei 25/2013, de 27 de 

desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el 

sector públic han modificat, en diferents aspectes, la legislació anterior.

7. L’Ordre HAP/2082/2014, ha modificat l’Ordre Ministerial HAP/2105/2012 introduint canvis en 

la informació a subministrar relativa a la morositat en les operacions comercials.

8. Per altra banda, en la Resolució ECO/2876/2014, de 16 de desembre del Departament 

d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, òrgan a qui l’Estatut d’Autonomia 

atorga la tutela financera de les Entitats Locals, s’estableix que se suprimeix el model IT 

(informe de tresoreria) previst a l’annex 4 de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre 

procediments en matèria de tutela financera dels ens locals.  

Aquesta supressió és deguda al fet que la publicació del període mitjà de pagament a 

proveïdors a la Central d’Informació Econòmica i Financera de les Administracions Públiques 

prevista a l’article 28 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
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sostenibilitat financera, fa innecessària la tramesa d’aquest model a partir de l’entrada en vigor 

de la Resolució, l’1 de gener de 2015.

9. L’informe que es presenta correspon al tercer trimestre de l’any 2017 i inclou la informació 

preceptiva separada en quatre apartats:

a) Pagaments realitzats en el trimestre

b) Interessos de demora pagats en el període

c) Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre

d) Detall del període mitjà de pagament trimestral i acumulat a proveïdors.

10. L’Ajuntament de Caldes de Montbui, a 30 de setembre de 2017, compleix els terminis legals

de pagament en termes comptables per a operacions comercials tal i com s’estableix a la 

legislació vigent.

11. Aquesta informació ha estat tramesa al Ministeri d’Hisenda i Administracions dins del termini

que marca l’Ordre Ministerial HAP/2105/2012 de desenvolupament de les obligacions de 

subministrament d’informació.

Fonaments de dret

Directiva 2000/35/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 de juny de 2000, per la qual 

s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat 

en les operacions comercials.

Llei 15/2010, de 5 de juliol, d’establiment de mesures contra la morositat que modifica la Llei 

3/2004.

Directiva 2011/7/UE del Parlament europeu i del Consell, de 16 de febrer de 2011, de 

modificació de l’anterior Directiva 2000/35/CE.

Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 

Contractes del Sector Públic.

Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
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Reial Decret Llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de recolzament a l’emprenedor i 

d’estímul al creixement i de la creació d’ocupació que modifica la Llei 3/2004, de 29 de 

desembre.

Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic.

Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local.

Llei 25/2013, de 27 de desembre d’impuls de la factura electrònica i creació del registre 

comptable de factures en el Sector Públic.

Ordre Ministerial HAP/2105/2012 de desenvolupament de les obligacions de subministrament 

d’informació.

Ordre Ministerial HAP/2082/2014, de modificació de l’Ordre HAP/2105/2012.

Resolució del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya 

ECO/2876/2014, de 16 de desembre, per la qual es modifiquen els annexos de l’Ordre 

ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament dóna compte:

Primer.  Donar compte al Ple dels informes de tresoreria corresponents al tercer trimestre de 

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

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

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

13. DONAR COMPTE AL PLE DELS INDICADORS RELATIUS ALS CÀLCULS DEL 

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT, DE LES RÀTIOS DE LES OPERACIONS PAGADES I DE 

LES OPERACIONS DEL PENDENT DE PAGAMENT CORRESPONENTS AL TERCER 

TRIMESTRE DE L’ANY 2017, EXPEDIENT NÚM. 6016/2017.

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.

49



En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents  [16 membres dels grups

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

resta assabentat del següent:               

         ACORDA:

Identificació de l’expedient

Expedient de l’Àrea de Serveis Econòmics núm. 6016/2017 relatiu a la presentació al Ple dels 

informes sobre el compliment de la legislació en matèria de morositat en termes econòmics en 

relació amb el Període Mitjà de Pagament (PMP) corresponents al tercer trimestre de l’any 

2017.  

Antecedents

1. La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera 

va introduir el concepte de període mitjà de pagament com al temps de pagament o 

endarreriment en el pagament del deute en termes econòmics.    

2. El Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, en desenvolupa la metodologia de càlcul i estableix

quines entitats han de calcular-lo, comunicar-lo al Ministeri d’Hisenda i Administracions 

Públiques i donar-ne publicitat mitjançant els propis portals web.

3. El període mitjà de pagament definit en el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, que mesura

el retard en el pagament del deute comercial en termes econòmics, pot prendre valors negatius,

tant en les operacions pagades com en les que es troben pendents de pagament, si 

l’Administració paga abans que hagin transcorregut trenta dies naturals des de la data de 

registre de les factures o l’expedició de les certificacions d’obra o bé, si al final del període per a

la remissió de la informació encara no han transcorregut, en les operacions pendents de 

pagament, aquests trenta dies.

4. Aquest mètode de càlcul mesura allò que les administracions públiques estan pagant 

comptant el temps que transcorre des de la data d’entrada en el registre i la data de pagament 

efectiu, sense tenir en compte el termini que es tarda en aprovar el document.   La fórmula 

utilitzada en el càlcul és la següent: 

PMP = Període mitjà de pagament

OP = Operacions pagades

P = Pagaments realitzats

OPP = Operacions pendents de pagament

PP = Pendent de pagament
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5. L’Ajuntament de Caldes de Montbui ha de publicar aquests indicadors de forma trimestral, 

desglossada en els següents apartats:

a) Període de pagament trimestral i la seva sèrie històrica.

b) Ràtio trimestral de les operacions pagades i la seva sèrie històrica

c) Ràtio trimestral d’operacions pendents de pagament i la seva sèrie històrica.

6. Els indicadors referents al tercer trimestre de l’any 2017 presenten, a data d’avui, el següent 

resultat:

Indicadors del Període Mitjà de Pagament segons el RD 635/2014 corresponents a 

l’Ajuntament de Caldes de Montbui i relatius al 3r trimestre de 2017.

Ràtio d’operacions pagades 23,87  dies

Import d’operacions pagades 1.896.713,08 euros

Ràtio d’operacions pendents de pagament 30,79 dies

Import d’operacions pendents de pagament 1.014.264,16 euros

Període Mitjà de pagament de l’Entitat 26,28 dies

7. L’Ajuntament de Caldes de Montbui, a 30 de setembre de 2017, segons els informes que 

consten en l’expedient basats en les dades disponibles a data d’avui, en allò que fa referència 

al Període Mitjà de Pagament de l’Entitat, compleix els terminis legals de pagament per a 

operacions comercials tal i com estableix la legislació vigent en matèria de morositat en termes 

econòmics.

8. Aquesta informació ha estat tramesa al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques dins 

del termini que marca l’Ordre Ministerial HAP/2105/2012, de desenvolupament de les 

obligacions de subministrament d’informació.

Fonaments de dret

Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, de desenvolupament de les obligacions de 

subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 

Pressupostària i Sostenibilitat financera.
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Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre que modifica l’Ordre HAP/2105/2012 en relació a les 

obligacions de tramesa d’informació per a les Corporacions Locals.

Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, que desenvolupa la metodologia de càlcul del període 

mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions i el 

procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 

2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament dóna compte:

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

als càlculs del període mitjà de pagament, de les ràtios de les operacions pagades i de les 

operacions del pendent de pagament corresponents al tercer trimestre de l’any 2017, en termes

econòmics, segons el resum següent:

Indicadors del Període Mitjà de Pagament segons el RD 635/2014 corresponents a 

l’Ajuntament de Caldes de Montbui i relatius al 3r trimestre de 2017.

Ràtio d’operacions pagades 23,87  dies

Import d’operacions pagades 1.896.713,08 euros

Ràtio d’operacions pendents de pagament 30,79 dies

Import d’operacions pendents de pagament 1.014.264,16 euros

Període Mitjà de pagament de l’Entitat 26,28 dies

14. DONAR COMPTE DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LA SESSIÓ 

DEL DIA  10 DE NOVEMBRE DE 2017 CORRESPONENT A LES OBLIGACIONS 

TRIMESTRALS DE SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ CORRESPONENT AL 

3R.TRIMESTRE DE 2017 DE LES ENTITATS QUE FORMEN LA CORPORACIÓ LOCAL, 

EXPEDIENT NÚM. 6149/2017.

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

s’estableix a l’article 48.3 del ROM.

No hi ha intervencions.
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En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents  [16 membres dels grups

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

resta assabentat del següent:               

         ACORDA:   

Identificació de l’expedient

Expedient número 6149/20176, de l’Àrea Econòmica, corresponent a l’aprovació de les 

obligacions trimestrals de subministrament d’informació de les entitats que formen la 

Corporació Local.

 Antecedents i Fonaments de dret

1. El dia 7 de novembre de 2017 la Junta de Govern Local va aprovar les obligacions 

trimestrals de subministrament d’informació corresponent al 3r. trimestre de 2017 de les entitats

que formen la Corporació Local que consten a l’expedient administratiu com Annex I, que es 

transcriu literalment:

“Identificació de l’expedient

Expedient número 6149/2017 de l’Àrea Econòmica, corresponent a l’aprovació de les 

obligacions trimestrals de subministrament d’informació de les entitats que formen la 

Corporació Local.

Antecedents i Fonaments de dret 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

complementaris. 

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

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

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

normes del Sistema Europeu de Comptes.

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

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

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

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

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

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

respecte a les previsions.

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

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

sectorials

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

referits a l’últim dia del trimestre anterior.

2. El 31 d’octubre de 2017 es va trametre la informació referent al 3r. trimestre de 2017 de les 

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

Públiques i que consta en l’annex I.

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

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

S.L. i la Fundació Privada Residència Santa Susanna.
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En relació a  aquesta última està pendent de resoldre la consulta realitzada 28 de novembre de 

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

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

4. Vist l’informe de la intervenció municipal que consta dins d’aquest expedient.

Resolució

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

PROPOSTA D’ACORD

Primer. Aprovar les obligacions trimestrals de subministrament d’informació corresponent al 3r. 

trimestre de 2017 de les entitats que formen la Corporació Local que consten a l'expedient 

administratiu com a annex I.

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

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament dóna compte:

Únic. Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local, en la sessió del dia 10 de 

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

subministrament d’informació corresponent al 3r. trimestre de 2017 de les entitats que formen la

Corporació Local, el qual s'ha transcrit anteriorment. 

15. DONAR COMPTE DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LA SESSIÓ 

DEL DIA 10 DE NOVEMBRE DE 2017 CORRESPONENT A L’APROVACIÓ DEL CÀLCUL 

DEL COST EFECTIU DELS SERVEIS DE L’EXERCICI 2016, EXPEDIENT NÚM. 6219/2017.

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

s’estableix a l’article 48.3 del ROM.

No hi ha intervencions.
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En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents  [16 membres dels grups

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

resta assabentat del següent:               

         ACORDA:

  

Identificació de l’expedient

Expedient número 6219/2017 d’Intervenció, corresponent a l’aprovació del càlcul dels costos 

efectius dels serveis de l’exercici 2016.

Antecedents i Fonaments de dret

1. La Junta de Govern Local, en la sessió del dia 10 de novembre de 2017, va aprovar el càlcul 

dels costos efectius dels serveis de l’exercici 2016, el contingut del qual es transcriu literalment 

a continuació:

« Identificació de l’expedient

Expedient número 6219/2017 d’Intervenció, corresponent a l’aprovació del càlcul dels costos 

efectius dels serveis de l’exercici 2016.

Antecedents i Fonaments de dret 

1. L’Ordre HAP/2075/2014, de 6 de novembre, per la qual s’estableixen els criteris de càlcul del 

cost efectiu dels serveis prestats per les entitats locals estableix que les entitats locals hauran 

de calcular, d’acord amb el previst en aquesta Ordre, els costos efectius de tots els serveis que 

presten directament o a través d’entitats i organismes vinculats o dependents de conformitat 

amb el previst en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 

racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local.

2. La Resolució de 23 de juny de 2015 de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i 

Local indica quins indicadors hauran d’anar associats a les dades dels cost efectiu.

3. El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha facilitat uns models en el seu portal 

web per tal de trametre la informació referent als costos efectius dels serveis prestats per les 

entitats locals de l’exercici 2016 abans de l'1 de novembre de 2017. El 31 d'octubre de 2017 es 

va comunicar la informació referent als costos efectius dels serveis prestats de l’exercici 2016 

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

Administracions Públiques i que consta dins l'expedient administratiu com a annex I, pel 

compliment de les obligacions contemplades en l’article 116 ter. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
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reguladora de les Bases del Règim Local, introduït per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 

racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local.

4. Vist l’informe de la intervenció municipal.

Resolució

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

PROPOSTA D’ACORD

Primer. Aprovar el càlcul dels costos efectius dels serveis de l’exercici 2016 de les entitats que 

formen la Corporació Local que consten a l’expedient administratiu com a annex I.

Segon. Donar compte del contingut d’aquest acord en la propera sessió plenària.» 

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament dóna compte:

Únic. Restar assabentats de l’acord de la Junta de Govern Local del 10 de novembre de 2017 

pel qual es va resoldre aprovar el càlcul dels costos efectius dels serveis de l’exercici 2016 de 

les entitats que formen la Corporació Local, el qual s'ha transcrit anteriorment. 

16. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA I DEL DECRET DICTATS EN DATA 29 DE JUNY I 

23 D'OCTUBRE D'ENGUANY PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, 

RESPECTIVAMENT, EN RELACIÓ AMB EL RECURS D’APEL·LACIÓ NÚMERO 214/2014, 

INTERPOSAT CONTRA L’AJUNTAMENT EN RELACIÓ AMB L’AVANTPROJECTE DEL 

BARRI DE LA FONT DELS ENAMORATS, EXPEDIENT  CONTENCIÓS NÚM. 2012_128 DE 

SERVEIS GENERALS.

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

s’estableix a l’article 48.3 del ROM.

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Aquesta sentència posa fi a la via judicial, aquesta és una qüestió que va començar fa anys

enrere, un particular va posar diferents recursos contra l’Ajuntament, els ha perdut tots, hi no

només van haver-hi accions judicials, sinó que també van haver accions d’altre tipus per la

mateixa persona, contra membres del passat consistori, que totes elles van fracassar diguem-
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ne estrepitosament, com també a fracassat la via judicial, pels interessos de l’altra part, no així

pes interessos generals de l’Ajuntament, que sempre hem defensat.»

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents  [16 membres dels grups

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

resta assabentat del següent:               

         ACORDA:

Identificació de l’expedient

Expedient  contenciós  número  2012_128  de  Serveis  Generals,  davant  el  Jutjat  Contenciós

Administratiu número 1 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu ordinari número

354/2012 - 5.

Antecedents

1.  El  Jutjat  Contenciós  Administratiu  núm.  1  de  Barcelona  ens  va  notificar,  amb  registre

d’entrada en aquesta Corporació del dia 13 de novembre de 2012 i amb el número 008916, que

el senyor JOAN MAGRIÑÁ CAÑELLAS havia interposat recurs contenciós administratiu número

354/2012 contra el Decret número 719/2012, de data 19 de juny de 2012, pel qual, entre altres

extrems, s’inadmet la factura número PR0095/2012, de 2 d’abril de 2012, presentada pel sr.

Magriñá en reclamació del pagament dels seus honoraris en relació amb l’avantprojecte del

barri  de la Font dels Enamorats;  i  quants actes, resolucions i  acords siguin antecedent del

directament impugnat.

2. En compliment del que estableix el propi apartat 3r de l’article 48 de la Llei reguladora de la

jurisdicció contenciosa administrativa, i en relació amb el recurs de referència, en data 5 de

desembre de 2012 es va presentar al registre del Deganat Jutjats Contenciosos Administratius

de Barcelona,  fotocòpia  de l’expedient  administratiu  corresponent,  degudament  diligenciat  i

foliat, acompanyat de l’índex pertinent.

3. En data 3 de febrer de 2014 el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona va dictar

la Sentència número 26/2014, per la qual es desestimà el recurs contenciós administratiu de

referència interposat pel senyor Joan Magriñá.

4.  Posteriorment  el  senyor  Joan  Magriñá  va  interposar  Recurs  d'Apel·lació  al  qual  li  va

correspondre el número 214/2014, contra l’esmentada Sentència.
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5. En data 29 de juny de 2017 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa 

Administrativa, Secció Cinquena, en relació al rotlle d’apel·lació número 214/2014, va dictar la 

Sentència número 549/2017, per la qual va desestimar el dit recurs d’apel·lació interposat pel 

senyor Magriñá.

I, en data 23 d’octubre de 2017, el mateix Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dictat 

el Decret pel qual disposa que acorda declarar ferma la sentència pronunciada el dia 29 de juny

de 2017 en aquest recurs d’apel·lació.

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

Fonaments Jurídics

Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament dóna compte:

Primer. Restar assabentats de la Sentència número 549/2017, dictada en data 29 de juny de

2017 pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció

Cinquena, en relació amb el Recurs d’Apel·lació número 214/2014, i del Decret dictat en data

23 d’octubre de 2017, pel mateix Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, pel qual disposa

que acorda declarar ferma la Sentència pronunciada el dia 29 de juny de 2017 en aquest recurs

d’apel·lació, referent al recurs contenciós administratiu ordinari núm. 354/2012-5, interposat pel

senyor Joan Magriñá Cañellas davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona

contra aquest ajuntament.

Segon. Comunicar la recepció de la Sentència número 549/2017 i del Decret de 23 d’octubre

de  2017  esmentats  anteriorment  als  òrgans  judicials  corresponents  i  a  les  persones

interessades.

Tercer. Comunicar la rebuda de l’expedient administratiu corresponent, un cop se’ns hagi estat

retornat  i  hagi  tingut  entrada  al  Registre  general  d’entrada  de  l’Ajuntament  de  Caldes  de

Montbui, al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona.

59



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

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

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

de la província de Barcelona.

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

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

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

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

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

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

sis mesos.

17. CONEIXEMENT DE COMUNICACIONS OFICIALS I CONEIXEMENT DE DECRETS 

D'ALCALDIA.

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Aquí també posar en coneixement una altra sentència, que ha recaigut recentment favorable

també als interessos de l’Ajuntament, per tant dóna raó a l’actuació de l’Ajuntament, en aquest

cas, en relació amb les quotes de la reurbanització, de les obres de reurbanització de Can

Maspons, es va presentar en el seu moment una sèrie de persones, en nom de l’entitat, van

presentar  un recurs en contra  d’aquestes contribucions,  per  fer  aquesta reurbanització  i  la

sentència ès molt clara, no hi havia legitimació jurídica per part de la persona que va presentar

en nom de la associació de propietaris de veïns, de propietaris i l'eco, aquell contenciós i per

tant, això també s’acaba aquí i la raó un altre cop, se li dóna a l’Ajuntament.

Des del número 551, de data 19 d'octubre de 2017, fins al número 616, de data 17 de 

novembre de 2017.

18. MOCIONS D'URGÈNCIA

18.1 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D'ERC AL PLE DE L'AJUNTAMENT 

CONTRA LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES, EXPEDIENT NÚM. 6419/2017.

L’alcalde llegeix literalment la moció.
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Pren la paraula la regidora Pilar Aznar:

«Hola bona nit, la setmana passada organitzaven un acte, juntament amb l’associació de la

dona a la casa dels mestres, l’Ajuntament i l’associació de la dona, i comentaven que tenien 44

víctimes, 8 a Catalunya i 36 a l’estat Espanyol, malauradament avui tenim una víctima més.

Aquesta setmana hi ha hagut una víctima més i rebutjar per complert aquesta situació, és una

situació que s’ha de denunciar, si em permeteu llegiré una conclusió del manifest que es va fer

des de la Generalitat, amb el suport de les diputacions, la federació Catalana de Municipis, la

federació de municipis de Catalunya i la associació Catalana de Municipis. 

Aquesta moció, aquest comunicat no es va poder llegir en el seu moment per la Dolors Bassa

perquè  estava empresonada. Ningú pot privar-nos dels nostres drets, tenim dret a viure sense

violències masclistes, tenim dret a ser lliures i no us sentiu culpables per ser-ho, si us sentiu

sota  amenaça, si  viviu  amb por,  per poca que sigui,  demaneu ajuda, la  nostra manera de

pensar, de vestir, de divertir-nos, de gaudir de la vida, mai ha de ser un argument per acusar-

nos o fer-nos sentir malament, no som responsables de les agressions que rebem, les nostres

opinions, desitjos o reivindicacions, són tan legítimes com les d'un home. Ningú pot dir-nos com

hem de viure o que hem de fer, només nosaltres podem decidir, con volem viure i la dona que

volem ser. Gracies.

Pren la paraula el senyor Alcalde: 

«Passaré la paraula a la reste de grups. De mes a menys. Senyora Redondo.»

Pren la paraula la senyora Redondo:

«Bona nit,  el  nostre  vot  serà afirmatiu,  com no pot  ser  d’una  altra  manera,  con diu  Sílvia

Federitzi, la violència es una constant en la vida de les dones sota el capitalisme, la violència

que patim les dones, pel simple fet de ser-ho, impregna tots els àmbits de la societat i tots els

aspectes  de la  nostra  vida.  Però  no només les  dones patim aquesta  violència,  també les

nostres  filles  i  fills,  i  aquelles  persones  que  no  encaixen  el  patró  eteronormatiu  establert.

Persones homosexuals, transsexuals, transgenere, etc. 

El masclisme ens mata, mata als nostres fills i filles o els deixa orfes, ens agredeix, ens viola,

assetja, amenaça a travès de la por. Però també ens paga menys per fer la mateixa feina, ens

nega càrrecs de responsabilitat, ens utilitza com a reclams publicitaris i com objecte sexual, ens

nega el  dret  a  avortar  i  decidir  sobre el  nostre  propi  cos.  Ens deixa sempre en inferioritat

numèrica en els actes públics, televisions, política, en definitiva, ens aparta de la vida publica,

relegant-nos  a  l'àmbit  domèstic.  Apropiant-se  gratuïtament  de  les  tasques  de  cura  i

reproductives, aquestes són només algunes de les violències més visibles que patim sumades

al micromasclismes, que ens acompanyen diàriament de forma gairebé invisible per la resta.
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Ho veiem, ho sabem i  no hi  estem gens disposades,  diem prou al  masclisme i  al  sistema

capitalista  que  l’empara.  Volem construir  una  república  feminista,  a  on  les  dones  fem les

polítiques que afecten als nostres cossos i a les nostres vides, a on no siguem jutjades pel

nostre físic, restant importància al nostre discurs.  A on la nit sigui nostra i els espais d’oci siguin

segurs i no tinguem por, a on es jutgi als agressors i violadors i no es culpabilitzi a les víctimes,

si no que les defensi i les cregui, nosaltres les creiem, et creiem. Ens volem vives i amb vides

dignes. I  en aquest  sentit  ens agradaria remarcar,  que aquest any s’ha aplicat per primera

vegada  el  protocol  contra  la  violència  masclista  a  Caldes  de  Montbui,  proposat  per  SOM

CALDES, conjuntament amb la regidora Pilar Aznar i agraïm molt a la nostra companya Marta

Barnils, que és la que l’ha pogut fer efectiu i ens ha ajudat en aquests temes. Gràcies.»

Pren la paraula el senyor Coral:

«D’una  banda  sumar-me  als  arguments  ja  exposats  pels  meus  companys  i  evidentment

denunciar aquesta lacra com és la violència en vers les dones i el que fem avui aquí és seguir

sumant esforços, perquè tant els agents socials com polítics lluitin per eradicar la violència de

gènere, no només envers les dones, sinó en general.»

Pren la paraula la senyora Millán:

«Nosaltres farem una intervenció única, ja que hi ha dos mocions sobre la mateixa temàtica,

aleshores hi hauran punts que potser han mencionat l’altra, però al final farem una mateixa

intervenció.  Sí  que  és  veritat  que  hem aconseguit  que  es  crei  un  pacte  d’estat  contra  la

violència de gènere, un pacte d’estat que al final, podria haver sigut molt més progressista, però

encara no ho hem pogut aconseguir per falta d’acords. Són més de 200 mesures, ahir es va

aprovar la primera, que va ser crear l’observatori d’igualtat a ràdio televisió espanyola, també

ens agradaria doncs que al final que els observatoris d’igualtat afectessin a totes les televisions

i mitjans de comunicació i en aquest punt sí que demanaríem a la regidora Romano, que a la

seva  moció,  en  el  quart  punt,  que  parla  d'instar  tots  els  ulls  polítics  amb  representació

parlamentària a la aprovació del pressupostos generals de l’estat del 2018, entenem que es

parlava sobre les mesures d’aquesta qüestió, però com entenem que tal i com està redactat,

demanaríem la retirada d’aquest punt ja que entenem que fa pocs dies, de fet dos o tres, ja es

va aprovar que dos-cents milions queden compromesos al cas de pròrroga  pressupostària,

segons  el  congrés  dels  diputats.  Per  tant,  entenem  que  hi  ha  una  primera  partida

pressupostària per començar a desenvolupar totes les mesures, de la mateixa forma recordem

que hi ha moltes mesures que no necessiten d’una implicació econòmica i es poden començar

a fer com la que es va aprovar ahir mateix.

62



Parlant de violència masclista, entenem que parlem, ens agrada parlar de violència masclista i

no de violència  de genere com la  taxa la llei,  perquè al  final  l'assetjament,  les agressions

sexuals o l'assetjament al carrer també és violència masclista de la mateixa forma, no? Sí que

es veritat que es mencionen diferents casos, que es facin campanyes especifiques pels joves i

aquí entenem la importància dels espais municipals com podrien ser el Toc i els nostres centres

educatius, a on demanem que hi hagi sensibilització en matèria de violència masclista, però

també d’empoderament de les nostres joves i també de matèries que afecten a la igualtat com

podria ser la plana sexual. De la mateixa forma entenem d’una forma global la lluita contra la

violència masclista i entenem també que per acabar amb la violència masclista, necessitem

igualtat entre homes i dones en tots els àmbits, no? I per aquí volem parlar de la importància

que tenim un cinquè objectiu,  dels  objectius  de  desenvolupament  sostenible,  al  final  és la

igualtat entre homes i dones a nivell global, que té indicadors que van des de l’àmbit estatal al

municipal i que segur que es poden aplicar. Simplement donarem suport a les dues mocions,

entenem que sí que es retirarà el quart punt i començar a ficar el focus en els agressors i no en

les víctimes, que al final és el que està succeint en masses casos encara avui dia.

Pren la paraula la senyora Romano:

«Gràcies, senyor Alcalde. Bé, la moció que presenta Esquerre Republicana nosaltres quasi bé,

quasi bé, que ho assumim tot, el que passa que un cop més, vostès limiten, i entenem que és

un tema prou important i prou seriós perquè vostès ho limitin als països catalans. Entenem que

és un tema d’estat, entenem que Espanya és a l’estat i fer política d’aquests temes, no hi estem

d’acord. Per tant assumiríem tot quasi bé, menys el punt 2 de la seva exposició de motius, si la

retiren bé i si no el nostre vot, serà l’abstenció. Gràcies.»

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 (1) i del 

PSC (2)  i 1 abstenció del PPC (1)], ACORDA aprovar la moció, essent aquesta la següent:

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El 25 de novembre, dia contra la violència envers les dones, es posa novament de manifest que

una societat igualitària i garant del respecte dels drets humans no és possible quan la meitat de

la població és reiteradament discriminada, violentada i  assassinada simplement per la seva

condició de DONA.

Aquest any, s'han produït 22 feminicidis als països catalans i la línia d'atenció a les dones en

situació  de  violències  del  principat,  ha  rebut  4.252  trucades  durant  els  5  primers  mesos

d'enguany.
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La  ciutadania  no  pot  permetre's  viure  en  un  estat  a  on  la  violència  masclista  sols  és 

considerada com a tal quan qui l'exerceix és la parella o l'exparella de la dona. Que no atorga ni

la meitat d'ordres de protecció i allunyament a les dones i infants víctimes de violència. I que

retalla la Llei d'Igualtat efectiva entre dones i homes aprovada pel Parlament de Catalunya i

sorgida del consens social.

Necessitem un estat impregnat de valors feministes que faci ús de totes les eines que tingui a

l'abast per acabar amb aquesta xacra. Tant pel que fa als casos més flagrants -els assassinats i

les  violacions-  com  també  totes  aquelles  violències  simbòliques  i  quotidianes  -com  la

invisibilització  de  les  dones  o  la  hipersexualització  dels  seus  cossos-  que  suposen  un

menyspreu, una discriminació i una desigualtat cap a les dones.

Àngela Davis afirmava: "Radical vol dir simplement anar a l'arrel del problema". L'objectiu del

moviment feminista és precisament lluitar per arrencar l'arrel del sistema heteropatriarcal.

Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Caldes De Montbui

proposa d’adopció dels següents

ACORDS

Primer. L’Ajuntament de Caldes de Montbui manifesta el rebuig i condemna a qualsevol forma

de violència masclista que s’exerceix diàriament contra moltes dones i que representa una 

greu vulneració dels drets humans fonamentals.

Segon.  Encoratjar  a  tota  la  societat  civil  a  mostrar  una  tolerància  zero  envers  qualsevol

manifestació de violència.

Tercer.  Vetllar  pel  compliment  dels  protocols  d’atenció  a  les  dones  víctimes  de  violència

masclista i treballar de manera coordinada amb tots els agents implicats i les entitats de dones. 

Quart. Impulsar campanyes de sensibilització, de prevenció i d’informació a tota la ciutadania,

de forma especial als centres d’educació, per arribar especialment a l’adolescència i jovent del

municipi.

Cinquè. Comunicar aquest acord a la Generalitat i el Parlament de Catalunya, a l’Associació

Catalana de Municipis i l’Associació de Municipis per la Independència.»
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18.2 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PPC A L'AJUNTAMENT DE 

CALDES DE MONTBUI, AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓ DE LA

VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA,  EXPEDIENT NÚM.6476/2017.

L’alcalde llegeix literalment la moció.

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«És una moció presentada pel PP, per tant passo la paraula a la seva regidora.»

Pren la paraula la senyora Romano:

«Gràcies senyor Alcalde, bé en aquest punt, vam valorar les altres mocions i el que han dit els

companys, i tampoc voldria estendrem, no? Però estar clar que és un tema d’estat, és un tema

que no podem silenciar, que les dones fa molts anys que portem aquesta xacra, i no podem

parar-nos, creiem que és una qüestió d’estat, creiem que Espanya està fent passes i no són

sempre les suficients, però sí que estem fent passes mica en mica i entre tots hem d’acabar

amb aquesta xacra. Gracies.»

Pren la paraula el Senyor Alcalde:

«Gràcies, per Esquerre Republicana faré jo mateix el posicionament. Nosaltres entenem que la

violència de gènere, no és una qüestió ni de país ni d’estat, sinó universal i per tant la lluita

contra això és una lluita universal.

Dit això, nosaltres votarem en contra d’aquesta moció, per dos motius, primer perquè acabem

d’aprovar una, que és la nostra i per tant entenem que és millor que aquesta i el segon motiu,

tot i que en el contingut en algunes coses segurament moltes hi podem estar d’acord, nosaltres

no podem donar suport a cap iniciativa d'un partit que empara la repressió policial i judicial que

usurpa les institucions del nostre país i que posa en perill els drets fonamentals, la democràcia i

l’estat de dret al nostre país. Per tant, per aquests dos motius, votarem en contra.»

Pren la paraula la senyora Redondo:

«Disculpi, no he entès, es retira el punt dels pressupostos de l’estat? Bé, a nosaltres realment

aquesta moció presentada, clar teníem un argumentari diferent, no? Perquè de fet em sembla

una moció basada en típics i tòpics, si que ens agradaria dir que t’expliquessin, no? Dintre de la

moció diu que l’estat Espanyol és un referent a la unió Europea en lluita contra la violència

masclista. Ens agradaria que ens ho expliquin, per què la legislació la cataloga de violència

domèstica a l’estat Espanyol, és a dir, de l’home cap a la dona, que han tingut una relació
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anterior de parella, o sigui, que són parella actualment o ex parella i no es manté cap altre

supòsit. 

Si tant parlen del conveni d'Estambul, estaria bé que es comencés a aplicar, igual que també la

CDAO, que és la convenció per l’eliminació de totes formes de discriminació cap a la dona.

Clar nosaltres enteníem que aprofitar la moció per colar el tema dels pressupostos, era com la

cirereta del pastís, no? i més tenint en compte que del 2010 al 2015, van baixar la partida un

31%, oi? Llavors ara en aquest cas decidirem que fem, donada la retirada del punt, però bé,

creiem que la moció la podien haver utilitat en els termes que és, que és amb la defensa del 25

de novembre i no en termes més electoralistes per buscar el conflicte.»

Pren la paraula el senyor Coral:

«Crec que l’essència i la voluntat de la moció és bona, el que passa que hi ha un argumentari

dins la pròpia moció que no la comparteixo i és que Espanya és un exemple en les tendències

o en les polítiques en favor de la igualtat de gènere o en contra de la igualtat de gènere. Crec

que això són paraules, però no una realitat,. Per tant la voluntat de la moció em sembla bé,

evidentment, ja ho hem comentat abans i l’essència és bona, però els punts i  l’articulat no

concorden amb la realitat i per tant no hi podré votar a favor.»

Pren la paraula la senyora Millán:

«Donat que es retirarà el punt quart i donat em compte, que tenim en compte la finalitat de la

moció, per sobre de qui la presenta o de qui no com ho portem fent, des de tot el mandat,

almenys des de que jo sóc regidora, la votarem a favor, perquè entenem que al final el que

estem parlant és dels acords que es prenen en aquesta moció i que es atenir-nos al pacte

d’estat i complir mesures, apostar per la legislació, també a nivell autonòmic, també podríem

millorar  bastant  la  implementació  de  les  mesures  també  a  nivell  estatal,  eh?  No  ens  ho

deixarem i esperem que de la mateixa manera que el Partit Popular presenta aquesta resolució,

comenci a donar també molt més recursos, per poder realment desenvolupar-la de forma real i

tàctil.»

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

dels membres dels grups municipals d’ERC (9); SOM CALDES (2); 3 vots favorables del PSC 

(2) i del PPC (1) i 1 abstenció de CiU (1)], ACORDA  no aprovar la moció, essent aquesta la 

següent:
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«El dia 25 de novembre, commemorem el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència 

contra la Dona. Són centenars de milers les dones, que encara avui, pateixen violència només 

pel fet que hi ha homes que es consideren superiors i intenten demostrar la seva supremacia 

utilitzant la violència física, psicològica, sexual i de control.

Més de 900 dones han mort a Espanya des de 2003 com a conseqüència d'aquesta terrible 

xacra; en el que portem d'any, ja són 43 les dones que han mort després de ser assassinades 

per les seves parelles o ex parelles, 7 els menors assassinats per la violència de gènere i 22 

nens i nenes han quedat orfes a causa de la violència masclista.

Avui, i tots els dies de l'any, manifestem la nostra condemna absoluta davant la violència de 

gènere, perquè el maltractador no té cabuda en la nostra societat, i traslladem el nostre suport 

incondicional a les víctimes, ja siguin dones o els seus fills i filles.

En la lluita contra la violència masclista a Espanya no partim de zero, hem aconseguit 

importants avanços en la lluita contra la violència de gènere al llarg de les últimes dècades.

Som un país referent en la lluita contra la violència de gènere en la Unió Europea, tant per la 

legislació aprovada; pels mitjans destinats; per la formació dels agents implicats tant des de 

l'àmbit de la Justícia com dels Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat; així com pel nivell de 

sensibilització que hi ha en la societat en relació a aquesta qüestió.

L'11 d'abril de 2014 Espanya va ratificar el Conveni d'Istanbul, primer instrument de caràcter 

vinculant en l'àmbit europeu en matèria de violència contra la dona i de major abast per fer front

a aquesta greu violació dels drets humans, establint tolerància zero contra totes les formes de 

violència contra la dona, que ja són delicte: la violència física, psicològica, sexual, la mutilació 

genital femenina, el matrimoni forçat i l'assetjament.

La violència de gènere és una responsabilitat de tots: institucions, partits polítics, associacions, 

en definitiva una qüestió d'estat que ens afecta a tots i totes. 

Afortunadament, així ho van entendre tots els partits polítics des del començament de l'actual 

legislatura i per això, s'ha aconseguit que la immensa majoria de la societat ens unim entorn al 

Pacte contra la Violència de Gènere.

Els treballs de la Subcomissió del Congrés dels Diputats i de la Ponència del Senat han servit 

com a base per aconseguir la unitat de tots contra la violència masclista.

La societat espanyola, des dels partits polítics, les comunitats autònomes, la Federació 

Espanyola de Municipis i Províncies, institucions i les associacions que treballen en aquest 
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àmbit hem aconseguit tenir una sola veu que expressa la voluntat ferma per eradicar aquesta 

terrible realitat.

Per totes aquestes raons i en honor d'enfortir la unitat enfront de la violència masclista, els 

grups municipals que integren el Ple de l'Ajuntament acorden:

ACORDS

1.- Manifestar la nostra adhesió al Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere, on es defineixen

els canvis i eines que hem de desenvolupar per eradicar la violència masclista de la nostra 

societat al més aviat possible.

2.- Instar al Govern d'Espanya i de la Comunitat Autònoma a realitzar les reformes legislatives 

necessàries per desenvolupar, en el menor temps possible, les mesures compreses en el Pacte

d'Estat.

3.- Redoblar el nostre compromís com a ajuntament a no reduir recursos, serveis o 

pressupostos per combatre la violència masclista i recolzar a les víctimes.

4.- Instar a tots els Grups Polítics amb representació parlamentària a l'aprovació dels

Pressupostos Generals del 2018, que ens permeti complir amb els objectius pressupostaris del 

proper any que apareixen en el Pacte d'Estat.

5.- Recordar a totes les dones i menors que han estat assassinats per la violència masclista i 

expressar les nostres condolences a les seves famílies.

6.- Reiterar tolerància zero contra qualsevol acció violenta contra les dones independentment 

de la seva intensitat. En desigualtat i violència de gènere no hi ha graus.

7.- Fer una crida a tota la societat perquè denunciïn situacions de violència de gènere, perquè 

no podem ser còmplices dels maltractadors amb el nostre silenci.»

18.3 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE SOM CALDES A L'AJUNTAMENT 

DE CALDES DE MONTBUI, PER LA LLIBERTAT IMMEDIATA I L'ABSOLUCIÓ DELS 

PRESOS POLÍTICS DEL PROCÉS INDEPENDENTISTA.

L’alcalde llegeix literalment la moció.

Pren la paraula el senyor Alcalde: 

«Passo la paraula al grup SOM CALDES.»
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«Pren la paraula SOM CALDES:»

Bona tarda a tothom, primer volíem puntualitzar, evidentment la moció és bastant contundent,

vull puntualitzar que als presos polítics els hi neguen aquest estatus, que cap règim, ningú mai

ha reconegut els presos polítics, i a la gent del 78, no serà diferent. Volem recordar que presos

polítics  hi  ha hagut  sempre aquí,  a  l'Esquerre  independentista  ho hem patit,  per  exemple,

l’operació Garzón del 92 i volíem remarcar,. Destacar també que donem tot el nostre suport al

grup de recolzament que s’ha donat a Raül Romeva i sobre tot també als seus pares que

aquest cap de setmana, el van a veure a la presó i això ens porta a una reflexió d'algú que ha

estat  aquí  al  poble  que estigui  a la  presó en aquest  moment,  doncs ens molt  dur.  Tota la

solidaritat a la família. Gracies »

Pren la paraula el senyor Alcalde: 

«Des d'Esquerre Republicana, donarem tot el suport a la moció, perquè em sembla que el fet

que a l’any 2017, en un racó de la unió europea hi hagin presos polítics, és una autèntica

vergonya, que no es pot justificar de cap manera. Posar persones honrades i decents a la

presó, per haver complert amb els seus programes electorals i amb el mandat democràtic que li

havia donat la ciutadania. Per tant donarem suport a la moció.»

Pren la paraula el senyor Coral:

«Realment creiem que és una involució democràtica que hi hagin persones que per motius

polítics d’aquestes característiques estiguin empresonades i per tant donarem suport a la moció

i és un oferiment més de solidaritat que es fa a través d’aquesta moció a les famílies i a les

persones  empresonades.  Creiem  que  aquesta  mostra  de  solidaritat  haurà  de  reiterar-se,

mentrestant doncs tinguem encara tants activistes com presos polítics a la presó. 

Una situació, un escenari que esperem que a partir de demà divendres amb la causa passada

al Tribunal Suprem, esperem que pugui canviar i pugui revertir aquesta situació, que com dic és

una involució democràtica de l’estat Espanyol.»

Pren la paraula la senyora Millán:

«Com s’ha dit és una moció força contundent i partim del primer punt, nosaltres no hi estem

d’acord i per tant la votarem en contra.»

«Pren la paraula la senyora Romano»

Bé, per no estendre'm massa, evidentment nosaltres no estem a favor ni des del títol, fins a la

data, no hi podem estar d’acord, per tant el nostre vot serà en contra. Gracies.»
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En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta dels presents [12 vots 

favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); SOM CALDES (2) i de CiU (1); 3 

vots en contra del PSC (2) i del PPC (1)], ACORDA aprovar la moció, essent aquesta la 

següent:

           

«Exposició de motius

El passat divendres 27 d’octubre de 2017 el Parlament de Catalunya va aprovar la proposta de 

resolució que assumia la constitució de la República Catalana, sorgida dels resultats del 

Referèndum del dia 1 d’octubre de 2017, i en aplicació de la Llei de Referèndum 

d’autodeterminació i la Llei de transitorietat jurídica aprovades pel mateix Parlament.

Paral·lelament, al Senat, amb els vots de PP, PSOE, Ciutadans, UPN, Coalició Canària i Foro 

Asturias aprovava l'aplicació de l'article 155 de la Constitució Espanyola, i amb ell, el 

cessament del President i Consellers del Govern de la Generalitat, el cessament d’alts càrrecs, 

la dissolució de les delegacions catalanes a l’exterior, la dissolució del Parlament de Catalunya i

la convocatòria d’eleccions i tot un seguit de mesures, com el nomenament del Director General

d’Ensenyament per part del Govern espanyol, que operen amb amplis marges en cadascun 

dels àmbits del Govern. Aquestes mesures, sumades a la intervenció financera de 

l’administració de la Generalitat, ja existent, i reforçada des de l’aprovació del 155 de la 

Constitució, suposen la suplantació de la sobirania del poble de Catalunya i la suspensió de

l’autogovern.

D’altra banda, les mesures empreses contra les institucions, els drets i les llibertats ciutadanes, 

s’han expressat també a partir de l’actuació de la Fiscalia General de l’Estat amb la interposició 

de les querelles que han suposat l’empresonament de Jordi Sanchez i Jordi Cuixart el passat 

dia 16 d’octubre, les mesures cautelars pel Major Trapero i la intendent Laplana, l’entrada a

presó dels Consellers del Govern, l’ordre de cerca i captura adreçada a President i Consellers 

que es troben a Brussel·les i les mesures cautelars de llibertat sota fiança pels membres de la 

Mesa del Parlament.

La judicialització de la política catalana, doncs, es veu reflectida en les actuacions citades, però

també en el conjunt de denúncies que van interposar-se des de setmanes abans de la 

celebració del Referèndum, i que han arribat a afectar a treballadors públics, càrrecs electes 

locals, professionals de la informació i persones diverses identificades i citades a declarar en

procediments diversos vinculats a la difusió, exercici del dret de reunió o llibertat d’expressió. 

En els darrers dies, a més, s’ha assistit a la citació policial de persones per les opinions 
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expressades a les xarxes, per les suposades actuacions el mateix dia 1 d’octubre i també a 

professors o portaveus sindicals. Aquesta darrera onada repressiva, que sembla pretén tenir

continuïtat, a més, s’emmarca en el sí de la imputació de delictes d’odi. La repressió no s’atura,

tampoc ho fan les agressions i amenaces de manifestants de dretes, defensores del 

nacionalisme espanyol, que sumen més de 100 agressions en poc més de dos mesos.

En aquest context, sense precedents en la història recent de l’Estat, els municipis, a nivell 

institucional i popular, esdevenen fonamentals per defensar els drets civils i polítics del conjunt 

de la població i es consoliden com el primer espai de denúncia de les vulneracions i de defensa

dels drets i llibertats individuals i col-lectives.

Per tot això, L’ajuntament de Caldes de Montbui;

ACORDA

PRIMER.- Reconèixer la proclamació de la República Catalana aprovada pel Parlament de 

Catalunya el 27 d'octubre de 2017 com a exercici legítim del dret a l’autodeterminació, tot 

constatant que la proposta democratitzadora de l’independentisme només ha trobat com a 

resposta l’autoritarisme de l’Estat espanyol.

SEGON.- Rebutjar les mesures aprovades al Senat i les actuacions desplegades per l’executiu 

de l’Estat en relació les institucions catalanes i les seves polítiques legítimes.

TERCER.- Mostrar la disponibilitat a donar impuls al Procés Constituent com a marc 

emancipador en tant que situa el dret a decidir en el teixit popular i permet plantejar un marc 

constituent que respongui a les necessitats i voluntats reals de les persones.

QUART.- Expressar la solidaritat amb els presos polítics i exigir la seva llibertat immediata i l’ 

absolució de tots els seus càrrecs.

CINQUÈ. Posar a disposició de les persones agredides, amenaçades o violentades en l’exercici

dels seus drets civils i polítics, els recursos municipals tendents a assessorar-los i acompanyar-

los.»

19. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS.

Pren la paraula el senyor Alcalde: 

«Passo la paraula a la senyora Millán.»
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Pren la paraula la senyora Millán:

«Era ja per no perdre el costum. Començo la intervenció fent un agraïment al govern, perquè

s’hagi instal·lat per fi la il·luminació del pàrquing del Montbui, només per les vegades que ho he

arribat a dir, ja necessitava agrair-ho. 

Però també he de dir que si us plau marquin les places del pàrquing del Montbui, sé que som

molt pesats amb això però ens ho demanen i per tant nosaltres ho transmetem.

Per un altre costat, una de les altres reclamacions que fèiem, era l’espai de socialització caní  i

estàvem molt contentes perquè vam rebre que per fi s’inaugurava i vam arribar allà i se’ns va

caure tota l’alegria i totes les ganes que teníem de l’espai, aleshores volíem preguntar, quina

mena d’assessorament han rebut per dissenyar aquest espai, si s’ha tingut en compte, que

s’entén com un espai de socialització, i no per tant com una pista s'agiliti. Quina ha sigut la

motivació de poder posar instruments per una practica s'agiliti amb un espai de socialització ja

que som conscients que poden ser negatius. Si els gossos el que estan fent és socialitzar i per

tant  córrer,  que són elements que poden intervenir  aquesta part  i  bàsicament  perquè vam

enviar-vos bastantes propostes sobre com havia de ser aquell espai, basats en altres espais

canins i no s’ha complert cap ni una d’elles. Com pel fet que les tanques són baixes i per tant

els gossos no poden córrer lliurament. 

Aleshores una pregunta era una mica com s’ha acabat dissenyant tot això i per quins motius

s’ha acabat, entenem que també s’han gastat molts més diners dels que eren potser necessaris

de base, una mica en aquesta línia.»

Pren la paraula la Sra. Romano: 

«Gràcies senyor Alcalde. Volíem preguntar com estaven les obres del cap Mirambell, que ens

pregunten com estar el projecte, quan es preveu que comencin aquestes obres? 

També ens pregunten com està el projecte que hi ha reflectit per la millora de Can Rosell? 

Com està i quan s’iniciaran aquestes obres? 

I una pregunta que teníem, segons el contracte d’obres del pas inferior de la C-59, en el seu

punt tercer, ens diu que el termini d’execució de les obres, serà de quatre mesos a contar de la

signatura de l’acte de replanteig. Aquí tinc l’acte de replanteig i la data és de 26 de maig, és a

dir, estem fora de termini, ens agradaria que ens diguessin per què aquests retards i si això

serà algun problema a l’hora de fer l’obra.»

«Pren la paraula el Sr. Coral:»

Gracies, dos preguntes, dues qüestions, crec que són per la mateixa regidora, no sé si estarà

en disposició de contestar. 
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En primer lloc, hem vist que aquesta setmana, s’ha obert la licitació pel servei de gestió de la

ràdio municipal, preguntar que és el que es pretén o es busca o els objectius d’aquest nou

model de contractació externa d’una empresa perquè gestioni la ràdio municipal, quins són els

objectius i la finalitat. Preguntar si els recursos que s’estan dotant són els òptims o no. 

I en segon lloc, preguntar sobre si s’ha donat algun pas més en relació amb l’habilitació d’un

espai per a la pràctica de l’atletisme i si es així, si s’han tingut converses amb les diferents

entitats, club natació Caldes i club atlètic Calderí, per contrastar idees. Gràcies.»

Pren la paraula el Senyor Alcalde:

«Gràcies, contestaré la pregunta sobre les obres de l’ampliació del cap. Estem tramitant la

llicència, hem fet alguns requeriments, perquè per exemple el lavabo de minusvàlids no complia

normativa i  aleshores estem esperant  que es subsanin  aquests errors,  per  poder donar  la

llicència i que es puguin començar les obres que ja estan fins i tot, si no tinc mal entès, estan

adjudicades, al menys abans del 155, ara potser vostè haurà de preguntar a la ministre de

sanitat, que pensen fer? Per la resta de preguntes, Vicenç? Per la C-59?

«Pren la paraula Vicenç Personat:»

Gràcies senyor Alcalde, novament bona nit, jo ara no tinc l’acta aquí, però l’acta la vam signar

el dia 22 de novembre d’aquest any, evidentment si surt 26 de maig deu ser un error, miraré

que ha passat. Gràcies.»

«Pren la paraula el senyor Mauri:»

Sra. Romano, millores apart de Can Rosell, o al barri de Can Rosell, que ha dit? Del parc de

Can Rosell. Quan acabin les obres del soterrament de la C-59, començaran les del parc de Can

Rosell. 

Sobre  el  tema  del  caní  parc,  la  senyora  Carla  m’hauria  d’explicar  el  per  què  veu  com a

conceptes antagònics i contraposats els fets que sigui un espai de socialització caní i que hi

hagin llocs pels gossos,  que és el  que vostè li  diu agiliti.  En què no cassa? Van dotat  de

decepció? Es la primera decepcionada que sento, eh? Sobre la instal·lació.

Pren la paraula la senyora Redondo:

Doncs, si vol li puc portar amos de gossos que de fet li explico senzillament, els espais de

socialització són espais buits, pel fet que la gràcia és que els gossos puguin jugar i entenem

que els gossos com juguen normalment és corrent i  a l'haver-hi elements el que fa és que

puguin perillar,  que els gossos lògicament ensopeguin amb ells i  perquè un espai a on es

practica agiliti, s’entén que és un espai que ha de ser normalment tancat i aquí en el nostre
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poble tenim espais a on es practica l’agiliti i per tant els gossos estan fent entrenament, no

acostumen a haver-hi gossos deslligats o jugant al voltant, perquè s’entén que no és un lloc,

sinó un entrenament.

Pren la paraula el senyor Mauri:

Vostè dissocia l’espai de socialització de gossos amb el fet que hi hagin llocs implantats en

aquell mateix espai.  Nosaltres hem comentat i  hem consultat a especialistes sobre aquests

espais, si hi havia l’opció de deixar un terreny buit i que els gossos juguin amb les pedres i els

pals, però també hi havia una altra opció que els llocs fossin unes coses pensades, perquè els

llocs amb els propietaris poguessin jugar també els gossos. No cal ser un gos de competició

per tenir llocs per jugar, es pot fer amb colla canina, es pot fer individual, es poden fer com

vulgui, vostè entri allà, allò és un espai públic per gossos i faci el que vulgui amb el seu gos,

com si vol córrer en els llocs a on no hi ha llocs, com si vol jugar passant per sota del túnel,

saltar fent la roda, faci el que vulgui, té espai suficient.»

Pren la paraula la senyora Redondo:

«I amb la matèria de l’alçada de la tanca?»

Pren la paraula el senyor Mauri:

«En  principi  ens  diuen  que  aquesta  és  la  normativa,  si  hi  ha  algun  tipus  d'incident,  ja

l’estudiarem, però en principi aquesta és la normativa.»

Pren la paraula el senyor Alcalde:

«Per acabar de contestar les preguntes, passo la paraula a la regidora Núria Carné».

Pren la paraula la senyora Núria Carné:

«Bona nit, començo pel tema de la ràdio, l’objectiu que tenim és aconseguir fer un híbrid entre

una ràdio professional i el que havia sigut antigament ràdio Caldes que era com una escola de

periodisme, així mateix hi havia estat. Podies anar allà, podies col·laborar, podies fer bolletins,

o altre gent que potser no ho prenia com una escola de periodisme, però tenia una afició a jo

que sé, els ocells o l’excursionisme, això doncs que puguin anar, hi ha moltes entitats del poble

que hi van i fan programes i per donar la nostra idea, és aquesta línia. Pel que fa a la inversió,

el  que estem plantejant  són 30.000€ per any,  entenem que serà un any i  es pot  arribar a

prorrogar un altre any. 
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L’altra  pregunta  de  l’atletisme  que  em deien.  Nosaltres  hem tingut  diverses  reunions  amb

l’entitat, a la última que van tenir amb ells els hi vam plantejar una proposta, un possible espai a

la zona esportiva que tenim a Can Valls que s’hauria d’adequar i arreglar, aleshores a partir

d’aquí, el que hem fet és anar a l’espai, mirar com estan les coses per veure es si podria fer.

Valorar-ho i els hi hem fet una proposta formal, estem a l’espera de rebre aquesta proposta, si

no vaig errada tenim com a data límit el 4 de desembre, per tant jo espero que en els propers

dies sapiguem si els interessa o no utilitzar aquest espai de Can Valls. Això implicaria adequar-

ho i  a partir  d’aquí,  doncs ja  veurem si  ells  estan d’acord en utilitzar  aquest  espai,  ens hi

posarem i si no doncs, seguirem mirant.»

Pren la paraula el Senyor Alcalde:

«Molt bé, crec que han quedat totes les preguntes contestades, per tant tancaríem aquí el ple

d’avui i  en tot cas passaríem la paraula al public assistent per si algú té alguna pregunta a fer.»

L’alcalde aixeca la sessió a les 21 hores i 26 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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