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Comunicat de premsa 
Data: 30/11/2017 

Acords del Ple extraordinari de 
novembre de 2017  
 
www.caldesdemontbui.cat ha publicat els acords de la sessió ordinària del Ple de 
l’Ajuntament celebrada el 30 de novembre de 2017. També podeu consultar les actes de 
plens anteriors al Portal de Transparència 
 
 
 
 
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. 
 
Les actes s’aproven per assentiment. 
 
 
2. RESOLDRE LA SOL·LICITUD DE COMPATIBILITAT D'UN TREBALLADOR DE 
L'AJUNTAMENT, EXPEDIENT NÚM. 5636/2017. 
 
Primer. Desestimar la petició de compatibilitat efectuada pel senyor J.P.M, 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 J.P.M. 
 
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 
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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, PSC, UPC i PPC i les abstencions de PDeCAT i 
SC. 
 
 
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. 
 
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. 

 
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. 
 
El punt s’aprova amb els vots a favor d’ERC, PDeCAT, UPC i PPC i les abstencions de SC i 
PSC.  
 
 
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. 
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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 
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. 
 
El punt s’aprova amb els vots a favor d’ERC, PDeCAT, PSC, UPC i PPC i les abstencions de 
SC.  
 
 
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. 
 
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 
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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. 
 
El punt s’aprova amb els vots favor d’ERC, SC i PDeCAT i les abstencions de PSC, UPC i 
PPC.  
 
 
 
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. 
 
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 
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. 
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El punt s’aprova amb els vots a favor d’ERC, SC, PDeCAT i PSC i les abstencions d’UPC i 
PPC.  
 
 
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. 
 
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 
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. 
 
El punt s’aprova amb els vots a favor d’ERC i les abstencions de SC, PDeCAT, PSC, UPC i 
PPC.  
 
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. 
 
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. 
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• 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: 
 

• 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. 
 
El punt s’aprova amb els vots a favor d’ERC i PDeCAT, els vots en contra de SC i les 
abstencions de PSC, PPC i UPC. 
 
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. 
 
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. 
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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. 
 
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 putn s’arpova amb els  vots a favor d’ERC i PDeCAT i les abstecions de SC, PSC, UPC I 
PPC. 
 
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. 
 
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 
d’aquest acord, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius 
de la província de Barcelona. 
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Tanmateix, podeu interposar contra aquest acte administratiu recurs de reposició atès l’article 
77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció 
de la notificació d’aquest acord, i contra la seva resolució i en el termini de dos mesos recurs 
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius. En el supòsit que no es 
dictés resolució expressa en el termini d’un mes s’entendrà expedita la via contenciosa durant 
sis mesos. 
 
El punt s’aprova amb els vots a favor d’ERC i PDeCAT, les abstencions de SC i els vots en 
contra de PSC, PPC i UPC.  
 
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, 
 
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. 
 
El punt s’aprova amb els vots a favor d’ERC, PDeCAT, PSC, UPC i UPC i les abstencions de 
SC.  
 
 
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 
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PAGAMENT DE LES OBLIGACIONS DE LES ENTITATS LOCALS, EN TERMES DE 
MOROSITAT COMPTABLE, EXPEDIENT NÚM. 6014/2017. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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, 
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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. 
 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
 

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
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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. 
 
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.» 
 
La moció s’aprova ERC, SC, PDeCAT i PSC i l’abstenció del PPC.  
 
 
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. 
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“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 
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. 
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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.» 
 
La moció s’aprova amb els vots a favor d’ERC, SC, i PDeCat i els vots en contra de PSC i PPC.  
 
 
19. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS. 
 
 
 


