

Comunicat de premsa
Data: 22/12/2017

Acords del Ple extraordinari de
desembre de 2017
www.caldesdemontbui.cat ha publicat els acords de la sessió ordinària del Ple de
l’Ajuntament celebrada el 22 de desembre de 2017. També podeu consultar les actes de
plens anteriors al Portal de Transparència

1. APROVAR L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA
ANTERIOR DE DATA 30 DE NOVEMBRE DE 2017.
2. ACCEPTAR L'ACORD DE LA DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ SOCIETAT MERCANTIL
MUNICIPAL CALDES HABITATGE, S.L., EL BALANÇ FINAL PRESENTAT, QUE LES
DESPESES AMB MOTIU DE LA DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ SIGUIN AMB CÀRREC A
L'AJUNTAMENT , AIXÍ COM LA DISTRIBUCIÓ DEL PATRIMONI NET DE LA SOCIETAT A
FAVOR DE L'AJUNTAMENT.
Primer. Acceptar la dissolució i liquidació simultània de la Societat.
Segon. Acceptar el balanç final presentat, que s’adjunta a l’Annex 1 d’aquest acord.
Tercer. Acceptar que les despeses registrals dels cessaments i nomenaments de membres del
Consell d’Administració i de la Junta General, les despeses del dipòsit dels Comptes Anuals de
l’any 2016 i 2017 al Registre Mercantil i el pagament de la retenció de l’IRPF de professionals
que consta en el balanç i d’altres despeses que puguin sorgir com a conseqüència d’aquesta
dissolució i liquidació, es comptabilitzin amb càrrec a l’Ajuntament per tal que aquest balanç de
liquidació consti com a definitiu.
Quart. Acceptar que l’import net del patrimoni per l’import de 3.710,39 euros es distribueixi a
favor de l’Ajuntament de Caldes de Montbui com un ingrés directe al capítol 5 ingressos
patrimonials del pressupost municipal de 2017. D’aquest import, la societat haurà de declarar a
Hisenda (model 111 i resum anual) la retenció de l’IRPF per l’import de 1,28 euros amb càrrec
al pressupost municipal vigent.
El punt s’aprova per unanimitat.




3. APROVAR EL PLA ECONÒMIC FINANCER 2017-2018 EN RELACIÓ AMB LA LLEI
ORGÀNICA 2/2012, DE 27 D'ABRIL, D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I
SOSTENIBILITAT FINANCERA, EXPEDIENT NÚM.5465/2017.
Primer. Aprovar el Pla Econòmic Financer (2017-2018) d'acord amb les estimacions que
s’adjunten en l’annex 1 d'aquesta proposta.
Segon. Trametre al Departament de la Vicepresidència i Economia i Hisenda de la Generalitat
de Catalunya la documentació corresponent.
El put s’aprova amb els vots a favor d’ERC i l’abstenció de SC, PDeCat, PSC, UP i PPC. 
4. APROVAR LA RENOVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL
COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL I L'AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI EN
MATÈRIA DE SALUT PÚBLICA, EXPEDIENT 2789/2016.
Primer. Aprovar el contingut del nou conveni per a l’any 2018 entre el Consell Comarcal del
Vallès Oriental i l’Ajuntament de Caldes de Montbui per a la prestació d’assistència tècnica en
matèria de salut pública, el contingut literal del mateix és el següent:
«REUNITS
D’una part, el senyor David Ricart i Miró, president del Consell Comarcal del Vallès Oriental,
assistit pel secretari accidental de la corporació, senyor Jordi Vendrell i Ros.
I de l’altra, el senyor Jordi Solé Ferrando, alcalde president de l’Ajuntament de Caldes de
Montbui, assistit per la secretària de la corporació, senyora Ma Remei Sala Leal.
INTERVENEN
El president del Consell Comarcal del Vallès Oriental en virtut del que disposa l’article 13 del
Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
4/2003, de 4 de novembre.
L’alcalde-president, en nom i representació de l’Ajuntament les Caldes de Montbui, en virtut del
que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
en la redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 de setembre.





El secretari i la secretària també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en les
representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa
MANIFESTEN
Que d’acord amb l’article 28.1 en relació amb l’article 30 del Text refós de la Llei de
l’organització comarcal de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre,
correspon al Consell Comarcal del Vallès Oriental prestar assistència tècnica als municipis que
ho requereixin i, en tot cas, ha d’exercir aquestes funcions tenint en compte les necessitats dels
diferents municipis.
Que l’Ajuntament de les Caldes de Montbui, en endavant l’AJUNTAMENT, requereix
d’assistència en matèria de salut i està interessat en què el Consell Comarcal del Vallès
Oriental, en endavant, el CONSELL COMARCAL, li presti suport en aquesta matèria.
Que és de l’interès d’ambdues parts que el CONSELL COMARCAL presti a l’AJUNTAMENT
assistència tècnica en matèria de salut. 
El CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT tenen interès a subscriure aquest conveni per a la
prestació d’assistència tècnica, que subjecten a les següents 
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
L’article 85 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, d’acord amb el qual correspon a la comarca l’adequada
prestació dels serveis municipals en el territori de la comarca i l’exercici de les competències
municipals, en els termes establerts per la Llei d’organització comarcal de Catalunya i per la
legislació de règim local. 
L’article 150 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que els
ens locals supramunicipals que tenen atribuïdes funcions de cooperació poden establir
convenis i que aquesta facultat s’ha d’exercir amb criteris objectius i d’acord amb el principi
d’igualtat i amb els criteris de coordinació establerts. 





L’article 25.1 a) en relació amb l’article 28.1 a), 28.2 i 30 del Text refós de la Llei de
l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre,
pel que fa a la competència de la comarca per a la prestació d’assistència tècnica.
L’article 52 de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, sota la rúbrica els serveis
mínims dels ens locals, preveu que els ajuntaments, d'acord amb les competències que els
atribueixen la Llei 15/1990, d'ordenació sanitària de Catalunya, i el Decret legislatiu 2/2003, del
28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i la
normativa sanitària específica, són competents per a prestar, entre d’altres, els serveis mínims
en matèria de salut pública de gestió del risc per a la salut derivat de la contaminació del medi;
gestió del risc per a la salut en les activitats de tatuatge, micropigmentació i pírcing; gestió del
risc per a la salut derivat dels productes alimentaris en les activitats del comerç minorista, del
servei i la venda directa d'aliments preparats als consumidors, com a activitat principal o
complementària d'un establiment, amb repartiment a domicili o sense, de la producció d'àmbit
local i del transport urbà. Se n'exclou l'activitat de subministrament d'aliments preparats per a
col·lectivitats, per a altres establiments o per a punts de venda; les altres activitats de
competència dels ajuntaments en matèria de salut pública, d'acord amb la legislació vigent en
aquesta matèria.
L’article 53.7 de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, disposa que els ens locals
han de disposar dels recursos econòmics i materials suficients per a exercir les competències
en matèria de salut pública amb eficàcia i eficiència, tenint en compte la cooperació econòmica
i tècnica dels ens supralocals d'acord amb el que estableix la normativa de règim local, sens
perjudici dels programes de col·laboració financera específica que, d'acord amb la normativa de
cooperació local, l'Administració de la Generalitat estableixi per a activitats de salut pública.
L’article 167 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis, que estableix que la comarca, de conformitat amb allò que estableixi el
programa d’actuació comarcal, podrà prestar serveis de competència municipal en virtut de
delegació o conveni.
L’article 175 de l’esmentat Decret preveu que en els supòsits de prestació de serveis per
delegació o conveni haurà de garantir-se la intervenció dels municipis corresponents en la
prestació del servei.





L’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya preveu la realització d’activitats de caràcter material,
tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius o de les entitats de dret públic
podrà ser encarregada a altres òrgans o entitats de la mateixa o d’una altra administració, per
raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per a dur-la a terme.
Així mateix, l’article 10.3 de la Llei 26/2010 disposa que l’instrument de formalització i la
resolució de l’encàrrec gestió s’han de publicar, perquè tinguin eficàcia, en el diari o butlletí
oficial corresponent.
Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, pel que
fa al règim jurídic dels convenis. 
L’article 114.3 lletra e) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix
que és necessari el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació per adoptar els acords relatius a l’acceptació de delegacions o encàrrecs de gestió
realitzats per altres administracions.
Així mateix, l’article 47.2 lletra h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, estableix que es requerirà el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal
dels membres de les corporacions per a l’adopció dels acords relatius a la transferència de
funcions o activitats a altres administracions públiques, així com l’acceptació de les delegacions
o encàrrecs de gestió realitzades per altres administracions, excepte que per llei s’imposi
obligatòriament.
D’acord amb les manifestacions i consideracions jurídiques exposades, les parts compareixents
atorguen aquest conveni que subjecten als següents
PACTE S
Primer. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és regular la prestació d’assistència en matèria de salut pública del
CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT.





Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL 
El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions següents:
Inspecció i aplicació de mesures d’higiene en el sector del comerç minorista de l’alimentació i
restauració:
Controlar els establiments d’alimentació i de restauració del municipi: establir el risc sanitari i
atorgament del número de registre sanitari, establir el protocol del control periòdic de seguiment
en funció del risc.
Actualitzar i mantenir el registre sanitari municipal d’establiments minoristes de l’alimentació.
Dur a terme el control de les parades de productes alimentaris dels mercats ambulants.
Promoure les mesures correctes d’higiene establertes en les guies editades per la Generalitat
de Catalunya.
Dur a terme el control de les parades de productes alimentaris de fires i activitats
extraordinàries.
Gestió del risc per a la salut derivada de la contaminació del medi:
Mantenir i actualitzar el cens de torres de refrigeració i condensadors evaporatius dins el
municipi 
Comunicar a l’ASPCAT el cens de torres de refrigeració i condensadors evaporatius del
municipi.
Establir i mantenir un cens de la resta de les instal·lacions de risc de proliferació i dispersió de
legionel·la (Alt i Baix Risc)
Assessorament tècnic en les instal·lacions de risc de proliferació i dispersió de legionel·la de
titularitat municipal.
Controlar i inspeccionar les instal·lacions de baix risc de proliferació i dispersió de legionel·la.





Control dels establiments de tatuatges, pírcing i micropigmentació:
Crear i mantenir el cens d’establiments on es facin tatuatges, pírcing, i micropigmentació.
Establiment del protocol d’actualització i comunicació a l’ASPCAT.
Control sanitari dels establiments
Gestió del risc per a la salut derivat de l’aigua de consum humà.
Control de la qualitat de l’aigua de l’aixeta en el punt de consum, d’acord amb el RD 140/2003.
Vigilància de la qualitat de les fonts naturals. 
La gestió del risc per a la salut als equipaments públics i als indrets habitats, incloses les
piscines d’ús públic.
Inspeccions, visites de control i de seguiment i la gestió dels expedients dels habitatges amb
situacions d’insalubritat.
Vigilància sanitària de les piscines d’ús públic del municipi.
La gestió del risc per a la salut derivat dels animals domèstics, dels animals de companyia i de
les plagues.
Activitats de promoció de la salut, com ara campanyes d’educació sanitària.
El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions descrites més amunt amb
personal que disposi de la titulació professional adient i a dedicar al seu desenvolupament de
21 hores. 
Dins del còmput d’aquestes hores, s’hi inclouen com a hores dedicades les que s’escaiguin en
dies festius, de vacances o permisos del personal destinat al servei i les destinades a la
formació relativa amb les funcions esmentades.
Tercer. Obligacions de l’AJUNTAMENT





L’AJUNTAMENT es compromet a:
Facilitar l’accés a tota aquella informació necessària per fer satisfactòriament les funcions
assistencials acordades.
Dotar d’un espai adequat amb els recursos tècnics i materials necessaris per a dur a terme les
funcions objecte d’aquest conveni.
Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que resulta del pacte següent.
Quart. Règim econòmic
El cost corresponent a la prestació d’assistència prevista en el pacte segon des de l’1 de gener
de 2018 fins el 31 de desembre de 2018, s’estima en trenta-quatre mil vint-i-sis euros amb
vuitanta-vuit cèntims (34.026,88 EUR).
L’AJUNTAMENT abonarà al CONSELL COMARCAL la quantitat esmentada al punt precedent,
mitjançant els pagaments següents:
Abans del 31 de juliol de 2018: disset mil tretze euros amb quaranta-quatre cèntims (17.013,44
EUR)
Abans del 31 de gener de 2019: disset mil tretze euros amb quaranta-quatre cèntims
(17.013,44 EUR)
Els pagaments esmentats es portaran a terme mitjançant transferència bancària al número de
compte ES37.0182.6035.4702.0160.0964, titularitat del CONSELL COMARCAL.
El CONSELL COMARCAL iniciarà l’expedient de compensació, de conformitat amb el que
preveu la legislació vigent, quan l’AJUNTAMENT sigui deutor del CONSELL COMARCAL per
l’objecte d’aquest conveni.
Cinquè. Vigència
Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura per l’última de les parts i estén els
seus efectes des de l’1 de gener de 2018 i fins el 31 de desembre de 2018.





El conveni pot ser objecte d’una pròrroga d’una durada d’un any mitjançant acord exprés de les
parts.
Sisè. Naturalesa del conveni
Aquest conveni té naturalesa administrativa i resta fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei de
contractes del sector públic. Per a la seva interpretació i desenvolupament es regeix per les
seves pròpies clàusules i, supletòriament, per l’ordenament jurídic administratiu i, en concret,
per allò establert a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
Setè. Comissió de seguiment
Les parts acorden crear una comissió amb la finalitat de fer el seguiment i vetllar pel
compliment de les previsions d’aquest conveni, dur a terme el control i avaluació del servei per
tal d’assegurar-ne la correcta prestació, així com, proposar les mesures necessàries per
desenvolupar i complir millor les obligacions que s’estableixen en aquest conveni.
A aquest efecte cadascuna de les parts designarà un representant electe, personal directiu o
gerencial, sens perjudici que pugui ser acompanyant a les reunions de la comissió de
seguiment que se celebrin per personal tècnic adient per tal d’oferir-li l’assessorament oportú.
Vuitè. Publicació
El CONSELL COMARCAL farà pública, a través del Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió. 
Novè. Extinció
Les causes d’extinció del conveni són les següents:
L’acord entre les parts
La denúncia unilateral del conveni amb tres mesos d’antelació 
La demora en el pagament per part de l’AJUNTAMENT. 




El CONSELL COMARCAL tindrà dret a resoldre el conveni i al rescabalament dels perjudicis
que se li hagin originat com a conseqüència d’això
El compliment del període de vigència
L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per qualsevol de les parts
Desè. Jurisdicció
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per conèixer de les qüestions
que se suscitin sobre la interpretació, compliment i execució d’aquest conveni.
Les parts, després de llegir el present conveni, mostren la seva conformitat, ratifiquen el seu
contingut i el signen.»
Segon. Facultar el senyor alcalde per a la signatura d’aquest conveni.
Tercer. Preveure al pressupost municipal de 2018 consignació pressupostària suficient per fer
front a les obligacions derivades d’aquest conveni.
Quart. Trametre còpia d’aquest conveni signat al Consell Comarcal del Vallès Oriental.
Cinquè. Notificar aquest acord als interessats.
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 punt s’aprova per unanimitat.





5. ADJUDICAR EL CONTRACTE DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE LA GESTIÓ
INDIRECTA DEL COMPLEX ESPORTIU DE LES CREMADES, EXPEDIENT NÚMERO
648/2016.
Primer. Adjudicar a CLUB NATACIÓ CALDES, titular del NIF G08847097, el contracte de la
concessió administrativa de la gestió indirecta del Complex Esportiu de les Cremades, amb
estricta subjecció al Plec de clàusules administratives i al Plec de prescripcions tècniques
particulars, aprovats per acord de Junta de Govern Local de 29 de juny de 2017, i a la seva
oferta.
Segon. Establir com a cànon del contracte la quantitat de 39.000,00 euros per any (Iva exclòs).
El cànon s’abonarà amb càrrec a l'aplicació d’ingressos número 44 55003 del pressupost
exercici 2018, canon fix concessió complex esportiu les cremades, del pressupost municipal del
2018, amb una durada de 6 anys, amb una possible pròrroga de 2 anys més. El servei
s’iniciarà, a falta de la signatura del contracte, possiblement, a partir del dia 1 febrer de 2017. 
Tercer. Formalitzar el contracte en document administratiu de conformitat amb el que disposa
l'article 156 del Reial decret legislatiu 3/2011, en virtut del qual s'aprova el nou text refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic.
Quart. Facultar l'alcalde de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, tan àmpliament com sigui
menester i en dret es requereixi per la signatura de l'esmentat contracte i de tots aquells
documents que es puguin derivar de la present adjudicació.
Cinquè. Publicar aquesta adjudicació al tauler de la web de l'Ajuntament, al perfil del
contractant i al Butlletí Oficial de la Província.
Sisè. Requerir a l'entitat adjudicatària que a la formalització del contracte ha d'acreditar l'ingrès
de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona per un import de 183,40 euros, i
l'ingrès de la publicació al Butlletí Oficial de l'Estat per un import de 879,42 euros. 
Setè. Notificar l'adjudicació a totes les empreses licitadores i a l'adjudicatari citar-lo per a la
signatura del contracte dins d'un termini màxim de 15 dies hàbils a comptar des del següent al
de la data de la recepció de la notificació d’aquest acord. 




Vuitè. Contra aquest acte administratiu que és definitiu en via administrativa podeu interposar
en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació
d’aquest 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 punt s’aprova amb els vots a favor d’ERC, SC, PDeCat, UP i PPC i l’abstenció de SC. 
6. APROVAR PROVISIONALMENT EL TEXT REFÓS DEL PLA DE MILLORA URBANA DEL
PA 11-27, TENERIA RIBA-SANDVIK, EXPEDIENT 3034/2015 TP403-2015-000001.
Primer. Estimar l'al·legació presentada per la Comunitat de Propietaris – Mina del Remei en els
termes i consideracions que apareixen reflectits en l'informe de l'arquitecte municipal.
Segon. Aprovar provisionalment el Text refós del Pla de Millora Urbana del PA 11-27, Teneria
Riba-Sandvik.
Tercer. Elevar diligenciat l'expedient d'aprovació del Pla de Millora Urbana (PMU) del Polígon
d'actuació PA-11/27 (Riba-Sandvik) de Caldes de Montbui a la Comissió Territorial d’Urbanisme
de Barcelona per a la seva aprovació definitiva.
Quart. Aquest és un acte de tràmit, no definitiu en via administrativa i no susceptible de recurs;
sense perjudici que pugueu exercitar el que estimeu procedent, de conformitat amb el que
disposa l’article 40.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques.
El punt s’aprova amb els vots a favor d’ERC i PDeCAT i les abstencions de SC, PSC, UP i
PPC. 




7. APROVAR LA CERTIFICACIÓ D'OBRA NÚM. 2, 3 I 4 I L'ACTA DE PREUS
CONTRADICTORIS PC01 A OC08 I UOC01 I UOC02, DEL CONTRACTE DE LES OBRES
DE L'APARCAMENT DE LES HORTES DE BAIX I PLAÇA DEL SINDICAT, FASE I, DE
CALDES DE MONTBUI, EXPEDIENT 481/2017
Primer. Aprovar l'acta de preus contradictoris PC01 a PC08 i UOC01 i UOC02, del contracte
d'obres de l'aparcament de les Hortes de Baix i plaça del Sindicat, Fase I, de Caldes de
Montbui.
Segon. Aprovar la certificació d'obra núm. 2 per un import de 44.636,80 euros, IVA inclòs, del
contracte d'obres de l'aparcament de les Hortes de Baix i plaça del Sindicat, Fase I, de Caldes
de Montbui.
Tercer. Aprovar el reconeixement de l'obligació i l'ordenació de pagament de la despesa de
44.636,80 euros, IVA inclòs, corresponent a la factura núm. 185 emesa per ACSA, Obras e
Infraestructuras SA, a càrrec de l’aplicació pressupostària 31 1510 60999 Aparcament, del
pressupost municipal vigent.
Quart. Aprovar la certificació d'obra núm. 3 per un import de 69.360,72 euros, IVA inclòs, del
contracte d'obres de l'aparcament de les Hortes de Baix i plaça del Sindicat, Fase I, de Caldes
de Montbui.
Cinquè. Aprovar el reconeixement de l'obligació i l'ordenació de pagament de la despesa de
69.360,72 euros, IVA inclòs, corresponent a la factura núm. 186 emesa per ACSA, Obras e
Infraestructuras SA, a càrrec de l’aplicació pressupostària 31 1510 60999 Aparcament, del
pressupost municipal vigent.
Sisè. Aprovar la certificació d'obra núm. 4 per un import de 102.190,74 euros, IVA inclòs, del
contracte d'obres de l'aparcament de les Hortes de Baix i plaça del Sindicat, Fase I, de Caldes
de Montbui.
Setè. Aprovar el reconeixement de l'obligació i l'ordenació de pagament de la despesa de
102.190,74 euros, IVA inclòs, corresponent a la factura núm. 187 emesa per ACSA, Obras e
Infraestructuras SA, a càrrec de l’aplicació pressupostària 31 1510 60999 Aparcament, del
pressupost municipal vigent.
Vuitè. Comunicar aquests acords als interessats.




Novè. 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 punt s’aprova amb els vots a favor d’ERC, les abstencions de PDeCAT, PSC i UP i els vots
en contra de SC i PP. 
8. CONEIXEMENT DE COMUNICACIONS OFICIALS I CONEIXEMENT DE DECRETS
D'ALCALDIA.
Des del número 617, de data 22 de novembre de 2017, fins al número 650, de data 5 de
desembre de 2017.
9. MOCIONS D'URGÈNCIA
10. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS
















