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Comunicat de premsa 
Data: 25/10/2018 

Acords del Ple ordinari de 25 d’octubre de 2018 

 

1.- Aprovar l’esborrany de l’Acta de la sessió plenària ordinària anterior de data 27 de 
setembre de 2018. 

L’acta s’aprova per assentiment.  

2.- Aprovar la modificació de crèdits núm. 22/2018, mitjançant transferència de crèdits, 
expedient 7326/2018 

 Primer. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 22/2018, del pressupost de 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui de l’exercici 2018, per un import total de 1.494,88 euros, 
segons detall del quadre següent, on s’especifica la previsió de despesa i el seu finançament. 

NÚMERO D’APLICACIÓ    

ORG. PROG. ECON. DESCRIPCIÓ APLICACIÓ INCREMENT 
SOL·LICITAT 

DECREMENT 
SOL·LICITAT 

48 2310 48004 Ajuts d'atenció social 1.494,88  

20 9200 22697 Despeses de representació sindical  1.494,88

   Total 1.494,88 1.494,88

Total modificació de crèdits..... 1.494,88 euros 

Segon. Exposar al públic aquesta modificació mitjançant publicació d’edicte al BOP i en el 
tauler electrònic d'edictes de la Casa Consistorial, en espai de 15 dies hàbils, a efectes de 
possibles reclamacions segons estableixen els articles 169,170 i 171 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, i considerar definitivament aprovat l’expedient en el cas de 
no presentar-se reclamacions. 

El punt s’aprova per unanimitat.  

3.- Aprovar la modificació de crèdits núm. 23/2018, mitjançant suplements de crèdits, 
expedient 7410/2018 
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 Primer. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 23/2018, del pressupost de 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui de l’exercici 2018, mitjançant suplements de crèdits, per un 
import total de 68.641,02 euros, segons el detall següent, on s’especifiquen les aplicacions 
pressupostàries que es suplementen i la seva font de finançament que és a càrrec de part del 
Romanent de tresoreria per a despeses generals disponible del 2017: 

 

Org. 

 

Prog. 

 

Econ. 

 

Descripció 

 

Suplements 
de crèdits  

Romanent 
de 
tresoreria 
despeses 
generals 
disponible 
2017 

21 0110 91359 Banc Sabadell 2015 PCL (1.390.154,98) 59.258,94  

21 0110 91360 

 

Catalunya Banc 2015 aparcament 
(336.385,10) 

9.382,08  

20  87000 Romanent de tresoreria per a despeses 
generals 

 68.641,02 

   Total 68.641,02 68.641,02 

Total modificació: 68.641,02 euros 

Segon. Exposar al públic aquesta modificació mitjançant publicació d’edicte al BOP i en el 
tauler electrònic d'edictes de la Casa Consistorial, en espai de 15 dies hàbils, a efectes de 
possibles reclamacions segons estableixen els articles 169,170 i 171 del text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, i considerar definitivament aprovat l’expedient en el cas de 
no presentar-se reclamacions. 

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

4.- Aprovar la modificació de crèdits núm. 24/2018, mitjançant crèdits extraordinaris, 
expedient 7426/2018 

Primer. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 24/2018, del pressupost de 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui de l’exercici 2018, mitjançant crèdits extraordinaris, per un 
import total de 519.966,57 euros, segons el detall següent, on s’especifica l’aplicació 
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pressupostària que es crea i la seva font de finançament que és a càrrec de part del Romanent 
de tresoreria per a despeses generals disponible del 2017: 

 

Org. 

 

Prog. 

 

Econ. 

 

Descripció 

 

Crèdits 
extraordinaris 

Romanent 
de 
tresoreria 
despeses 
generals 
disponible 
2017 

21 0110 91363 Banc Sabadell 2017 PCL (3.715.630,25) 519.966,57  

20  87000 Romanent de tresoreria per a despeses 
generals 

 519.966,57 

   Total 519.966,57 519.966,57 

 

Total modificació: 519.966,57 euros 

Segon. Exposar al públic aquesta modificació mitjançant publicació d’edicte al BOP i en el 
tauler electrònic d'edictes de la Casa Consistorial, en espai de 15 dies hàbils, a efectes de 
possibles reclamacions segons estableixen els articles 169,170 i 171 del text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, i considerar definitivament aprovat l’expedient en el cas de 
no presentar-se reclamacions. 

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

5.- Aprovar la modificació de crèdits núm. 25/2018, mitjançant suplements de crèdits, 
expedient 7443/2018 

Primer. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 25/2018, del pressupost de 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui de l’exercici 2018, mitjançant suplements de crèdits, per un 
import total de 60.000,00 euros, segons el detall següent, on s’especifica l’aplicació 
pressupostària que es suplementa i la seva font de finançament que és a càrrec de part del 
Romanent de tresoreria per a despeses generals disponible del 2017: 
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Org. 

 

Prog. 

 

Econ. 

 

Descripció 

 

Suplements 
de crèdits  

Romanent 
de 
tresoreria 
despeses 
generals 
disponible 
2017 

52 3330 62900 Projecte Museogràfic Thermalia 60.000,00  

20  87000 Romanent de tresoreria per a despeses 
generals 

 60.000,00 

   Total 60.000,00 60.000,00 

Total modificació: 60.000,00 euros 

Segon. Exposar al públic aquesta modificació mitjançant publicació d’edicte al BOP i en el 
tauler electrònic d'edictes de la Casa Consistorial, en espai de 15 dies hàbils, a efectes de 
possibles reclamacions segons estableixen els articles 169,170 i 171 del text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, i considerar definitivament aprovat l’expedient en el cas de 
no presentar-se reclamacions. 

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

 6.- Aprovar la modificació de crèdits núm. 26/2018, mitjançant transferència de crèdits, 
expedient 7455/2018 

 Primer. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 26/2018, del pressupost de 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui de l’exercici 2018, per un import total de 4.000,00 euros, 
segons detall del quadre següent, on s’especifica la previsió de despesa i el seu finançament. 

NÚMERO D’APLICACIÓ    

ORG. PROG. ECON. DESCRIPCIÓ APLICACIÓ INCREMENT 
SOL·LICITAT 

DECREMENT 
SOL·LICITAT 

10 9200 22601 Protocol i recepció 4.000,00  

10 4910 22699 Ràdio Caldes   4.000,00

   Total 4.000,00 4.000,00
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Total modificació de crèdits..... 4.000,00 euros 

Segon. Exposar al públic aquesta modificació mitjançant publicació d’edicte al BOP i en el 
tauler electrònic d'edictes de la Casa Consistorial, en espai de 15 dies hàbils, a efectes de 
possibles reclamacions segons estableixen els articles 169,170 i 171 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, i considerar definitivament aprovat l’expedient en el cas de 
no presentar-se reclamacions. 

El punt s’aprova amb els vots a favor d’ERC, les abstencions de SC, PDeCAT, PSC i UPC i el 
vot en contra del PPC.  

7.- Aprovar provisionalment per l'exercici 2019 les modificacions de les Ordenances 
Fiscals així com el text refós de cadascuna d'elles, expedient 7249/2018. 

Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i 
Recaptació dels ingressos de dret públic municipals,que haurà de regir per a l'exercici 2019 i 
següents, així com el seu text refós. 

Segon. Aprovar provisionalment per a l'exercici 2019 i següents la modificació de les 
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el text refós de cadascuna d’elles:  

· O.F. núm. 2 – Impost sobre activitats econòmiques. 

· O.F. núm. 4 – Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. 

· O.F. núm. 5 – Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. 

· O.F. núm. 9 – Taxa pel subministrament d’aigua.  

· O.F. núm. 28 – Taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies 
públiques municipals. 

Tercer. Publicar l’anunci d’exposició pública d’aquests acords provisionals en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona. 

Quart. Exposar al públic en el tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament aquests acords 
provisionals, així com el text complet 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. 
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Cinquè. Publicar, així mateix, en un diari de màxima difusió de la província, l’anunci d’exposició 
pública dels acords d’aprovació provisional de modificació d’Ordenances Fiscals. 

Sisè. Els acords definitius en matèria de 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.  

Setè. Els acords definitius en matèria de 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.  

El punt s’aprova amb els vots a favor d’ERC, l’abstenció del PSC i els vots en contra de SC, 
PDeCAT, UPC i PPC.  

 

8.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament d'Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Caldes de Montbui en relació amb el projecte 
de servei comunitari per la creació d'una comissió impulsora 2018-2020, expedient 
3661/2018 

Primer. Aprovar el contingut íntegre i la signatura del conveni de col·laboració entre 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament i 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui en relació amb el projecte de servei comunitari per la 
creació d’una comissió impulsora, el qual es transcriu íntegrament a continuació: 

«CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I L’AJUNTAMENT DE 
CALDES DE MONTBUI EN RELACIÓ AMB EL PROJECTE DE SERVEI COMUNITARI PER 
LA CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ IMPULSORA. 

Barcelona,  

REUNITS 

PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

El senyor Ramon Simon Campà, director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa 
del Departament d'Ensenyament, nomenat pel Decret 71/2018, de 7 de juny, i actuant en 
l’exercici de les facultats delegades per Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol, de delegació 
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de competències de la persona titular del Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 5930, de 
28.7.2011) en diversos òrgans del Departament. 

PER L’AJUNTAMENT . 

El senyor Nom i Cognoms, alcalde de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, i, fent ús de les 
facultats que li són reconegudes a l’article 53.1 a) del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 

EXPOSEN 

Que el Departament d’Ensenyament, es fa ressò de la necessitat de promoure entre l’alumnat 
el compromís cívic i impulsa el Projecte de Servei comunitari per a l’alumnat d’educació 
secundària obligatòria com un instrument per desenvolupar la competència social i ciutadana. 
El Servei comunitari permet a l’alumnat analitzar el seu entorn i comprometre’s en la seva 
millora, promovent així l’educació en valors i el compromís cívic. 

Que tant el Departament d’Ensenyament com l’Ajuntament de Caldes de Montbui volen afavorir 
la implementació del projecte de Servei comunitari entre els estudiants de secundària 
obligatòria amb la finalitat de facilitar que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, 
experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la 
ciutadania i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.  

Que les dues parts estan interessades en col·laborar en aquest projecte, i per tot això, 
reconeixent-se mútua capacitat per actuar, acorden formalitzar el present conveni de 
conformitat amb les següents 

CLÀUSULES 

Primera. L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de la col·laboració entre el 
Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Caldes de Montbui per promoure el 
desenvolupament de projectes de Servei comunitari en el municipi. Aquests projectes seran 
avaluats pel consell escolar del centre, i la participació dels alumnes haurà de ser autoritzada 
pels seus pares, mares o tutors. 

Segona. Per tal de dissenyar i fer el seguiment del Servei comunitari en el municipi es crearà 
un Comissió Impulsora de Servei comunitari. Aquesta Comissió serà presidida pel director/a 
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dels Serveis Territorials d’Ensenyament o la persona en qui delegui, i actuarà com a 
vicepresident/a el/la l’alcalde/essa o regidor/a en qui delegui. 

La composició de la Comissió Impulsora de Servei comunitari quedarà concretada a la primera 
reunió, sense prejudici de la seva posterior modificació. La Comissió Impulsora estarà formada 
pels diferents agents de la comunitat educativa que interactuen i reflexionen sobre el Servei 
comunitari per diagnosticar necessitats específiques del territori, elaborar propostes 
d’actuacions i valorar-ne els resultats.  

Cada localitat, a partir de la seva realitat, haurà d’adequar l’estructura organitzativa a les seves 
necessitats i aprofitar, si escau, les plataformes ja existents al territori.  

Tercera. Les funcions d’aquesta Comissió Impulsora són les següents: 

• Analitzar les necessitats del municipi per tal de poder proposar la tipologia de Serveis 
comunitaris més adients. 

• Difondre el projecte de Servei comunitari a les entitats del territori. 

• Facilitar la coordinació entre els centres eductius i les entitats participants per tal 
d’obtenir el màxim d’efectivitat en les actuacions. 

• Promoure la participació dels centres educatius i entitats en la formació de Servei 
comunitari que organitzin els Serveis educatius. 

• Fer el seguiment i valoració de l’actuació. 

• Difondre les pràctiques de referència que es realitzin. 

Quarta. Per a la valoració i seguiment de les actuacions objecte d’aquest conveni, el 
Departament d’Ensenyament l’Ajuntament de Caldes de Montbui establiran a través de la 
Comissió Impulsora els mecanismes de seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni 
i dels compromisos adquirits pels signants que estimin més oportuns. Aquest mecanisme ha de 
resoldre els problemes d’interpretació i compliment que es pugin plantejar. 

Cinquena. Totes les parts faran constar la col·laboració del Departament d'Ensenyament i l’ 
Ajuntament de Caldes de Montbui en les actuacions objecte d’aquest conveni que es duguin a 
terme tant en actes públics com en qualsevol mitjà de divulgació. 

Sisena. Les parts es comprometen a complir amb les obligacions establertes pel Reglament 
(UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció 
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de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 
d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de 
dades) i la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, i el seu reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 
de desembre.  

Setena. Aquest conveni serà vigent des del moment de la seva signatura i fins al 31 de 
desembre de 2020. Podrà prorrogar-se, fins a un màxim de quatre anys, si així ho acorden de 
manera expressa les parts signatàries, amb un mes d’anterioritat al termini final de la seva 
vigència. 

Vuitena. Seran causes de resolució del conveni: 

a) Mutu acord de les parts manifestat per escrit. 

b) Denúncia d’una de les parts feta amb un mínim de tres mesos d’antelació. 

c) Les generals establertes per la legislació vigent. 

d) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’algun dels firmants. 

En aquest cas, qualsevol de les parts podrà notificar a la part incomplidora un requeriment per 
complir en un determinat termini les obligacions o els compromisos que es consideren 
incomplits. Aquest requeriment serà comunicat al responsable del mecanisme de seguiment, 
vigilància i control de l’execució del conveni i a les altres parts firmants. 

Si, una vegada transcorregut el termini indicat en el requeriment, persisteix l’incompliment, la 
part que el va dirigir notificarà a les parts firmants la concurrència de la causa de resolució i es 
considerarà resolt el conveni. La resolució del conveni per aquesta causa podrà comportar la 
indemnització dels perjudicis causats, si així s’ha previst. 

e) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 

f) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en la normativa d’aplicació. 

Novena. L’Ajuntament de Caldes de Montbui haurà de garantir que es compleix la normativa 
vigent en matèria de protecció del menor, i concretament la Llei orgànica 1/1996, de 15 de 
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gener de Protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei 
d’Enjudiciament Civil. 

Desena. Les parts es comprometen a resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que 
pugui sorgir en el desenvolupament d’aquest conveni. En cas que no s’arribi a cap acord, podrà 
interposar-se recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de conformitat amb el que disposa l’article 46·1 de 
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 

DIRECTOR GENERAL D’ATENCIÓ A LA ALCALDE DE CALDES DE MONTBUI 

FAMÍLIA I COMUNITAT EDUCATIVA  

Ramon Simon Campà Nom i Cognoms» 

Segon. Facultar el senyor Alcalde de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, tan àmpliament com 
sigui menester i en dret es requereixi, per la signatura de l’esmentat conveni i de tots aquells 
documents que es puguin derivar dels presents acords. 

Tercer. Comunicar l’acord a l’Àrea de Serveis Econòmics d’aquest Ajuntament i notificar-lo a 
les persones interessades. 

Quart. Trametre aquest conveni al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya, a 
través del servei que actualment existeix a la plataforma EACAT amb la referència EXI-Registre 
de Convenis: Tramesa de convenis i encàrrecs de gestió del Departament d’Afers i Relacions 
Institucionals i Exteriors i Transparència de la Generalitat de Catalunya. 

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. 

 

El punt s’aprova per unanimitat. 

9.- Declarar que les obres de reparació d’humitats al santuari de la Mare de Déu del 
Remei, neteja i impermeabilització d’una terrassa de 8m2, neteja i arrebossat de volta de 
sostre i escala d’accés al cambril,comunicades per la Parròquia de Santa Maria obres es 
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consideren obres d'especial interès per concurrència de circumstàncies socials i 
culturals,expedient 2058/2018. 

Primer. Declarar que les obres comunicades per la Parròquia de Santa Maria, amb expedient 
número 2058/2018, obres de reparació d’humitats al santuari de la Mare de Déu del Remei, 
neteja i impermeabilització d’una terrassa de 8 m2, neteja i arrebossat de volta de sostre i 
escala d’accés al cambril 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 2058/2018, 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 Parròquia de Santa 
Maria. 

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 PPC i les abstencions de 
SC.   

10.- Aprovar inicialment la modificació dels estatuts del Consorci per a la Gestió dels 
Residus del Vallès Oriental, d’acord amb l’acord del Consell Plenari del Consorci de 29 
de juny de 2018, expedient 3081/2015. SERVEIS MUNICIPALS 
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Primer. Aprovar inicialment la modificació dels estatuts del Consorci per a la Gestió dels 
Residus del Vallès Oriental, d’acord amb l’acord del Consell Plenari del Consorci de 29 de juny 
de 2018: 

• Aprovar la modificació de l’article 1 dels Estatuts del Consorci, d’acord amb el redactat 
següent: 

On diu: 

“ARTICLE 1 - Denominació. Objecte. Finalitats. Caràcter. Domicili. 

1.1. Es constitueix el “Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental”, en 
endavant “Consorci” per a la creació, gestió i prestació, de forma unificada, de serveis i 
activitats d’interès comú en matèria de residus a la comarca del Vallès Oriental. 
L’objecte del Consorci consistirà, doncs, en la gestió unificada de les activitats i serveis 
en matèria de residus, que són de la competència dels ens integrats al Consorci i, molt 
especialment, les competències en la matèria que els hi assigni la normativa en cada 
moment vigent. 

1.2. Com a entitat pública de caràcter associatiu i amb personalitat jurídica pròpia el 
Consorci, podrà gestionar totes aquelles activitats i serveis, que siguin competència 
pròpia del Consell Comarcal del Vallès Oriental i les entitats que l’ integren, és a dir, 
podrà realitzar altres activitats que siguin complementàries de les anteriors i es podrà 
subrogar en l’exercici de les competències en la matèria, que té atribuïdes el CCVO 
mitjançant delegació dels ajuntaments, quan això s’hagi previst en els convenis o 
acords de delegació. 

1.3. La seu del Consell Comarcal del Vallès Oriental és, alhora, seu del Consorci. 
Tanmateix es podrà modificar en qualsevol moment, per acord de la Comissió 
Executiva i prèvia comunicació a la Direcció General d’Administració Local, fent-ho 
públic a través del Butlletí Oficial de la Província (BOP), del Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya (DOGC) i d’un dels diaris de major circulació de la província. 

Ha de dir: 

“ARTICLE 1 - Denominació. Objecte. Finalitats. Caràcter. Domicili. 
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1.1. Es constitueix el “Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental”, en 
endavant “Consorci” per a la creació, gestió i prestació, de forma unificada, de serveis i 
activitats d’interès comú en matèria de residus dels seus ens integrants. L’objecte del 
Consorci consistirà, doncs, en la gestió unificada de les activitats i serveis en matèria 
de residus i la neteja viaria, que són de la competència dels ens integrats al Consorci i, 
molt especialment, les competències en la matèria que els hi assigni la normativa en 
cada moment vigent. 

1.2. Com a entitat pública de caràcter associatiu i amb personalitat jurídica pròpia el 
Consorci, podrà gestionar totes aquelles activitats i serveis, que siguin competència 
pròpia del Consell Comarcal del Vallès Oriental i les entitats que l’integren, és a dir, 
podrà realitzar altres activitats que siguin complementàries de les anteriors i es podrà 
subrogar en l’exercici de les competències en la matèria, que té atribuïdes el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental mitjançant delegació dels ajuntaments, quan això s’hagi 
previst en els convenis o acords de delegació. 

1.3. La seu del Consorci del Consorci és al Camí Ral s/n de 08401 Granollers. 
Tanmateix es podrà modificar en qualsevol moment, per acord de la Comissió 
Executiva i prèvia comunicació a la Direcció General d’Administració Local, fent-ho 
públic a través del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), del Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i d’un dels diaris de major circulació de la 
província. 

1.4. El Consorci quedarà adscrit en cada exercici pressupostari al Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, en virtut d'allò disposat a l’apartat 2 h) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de règim jurídic del sector públic.” 

• Aprovar la modificació de l’article 3 dels Estatus del Consorci, d’acord amb el redactat 
següent: 

On diu: 

“ARTICLE 3 – Subjectes 

3.1. El Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental està integrat per: 

a) El Consell Comarcal del Vallès Oriental 
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b) Els ajuntaments de la comarca del Vallès Oriental  

3.2. Seran ens susceptibles d’integrar-se al Consorci: 

a) Altres ajuntaments que formin part de la comarca del Vallès Oriental, l’adhesió dels 
quals sigui posterior a la constitució del Consorci. 

b) Entitats privades sense ànim de lucre amb finalitats públiques d’interès concurrents 
amb els objectius del Consorci i les que siguin admeses per la normativa vigent. 

c) L’Administració de la Generalitat de Catalunya, representada en el Consorci a 
través de la Junta de Residus. 

d) La Diputació de Barcelona, pel suport a les atribucions i responsabilitats d’ordre 
municipal en matèria de residus.” 

Ha de dir: 

“ARTICLE 3 - Subjectes 

3.1. El Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental està integrat 
per:  

a. El Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

b. Els ajuntaments de la comarca del Vallès Oriental següents: 

L’Ametlla del Vallès 

Bigues i Riells 

Caldes de Montbui 

Campins 

Canovelles 

Cardedeu 
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Figaró-Montmany 

Fogars de Montclús 

Les Franqueses del Vallès 

La Garriga 

Granollers 

Gualba 

La Llagosta 

Lliçà d'Amunt 

Lliçà de Vall 

Llinars del Vallès 

Martorelles 

Mollet del Vallès 

Montmeló 

Montornès del Vallès 

Montseny 

Parets del Vallès 

La Roca del Vallès 

Sant Antoni de Vilamajor 

Sant Celoni 

Sant Esteve de Palautordera 
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Sant Feliu de Codines 

Sant Fost de Campsentelles 

Sant Pere de Vilamajor 

Santa Eulàlia de Ronçana 

Santa Maria de Martorelles 

Santa Maria de Palautordera 

Tagamanent 

Vallgorguina 

Vallromanes 

Vilalba Sasserra 

Vilanova del Vallès 

 

c. Els ajuntaments de Castellcir, Castellterçol, Granera i Sant Quirze Safaja, que 
havent format part de la Comarca del Vallès Oriental s’han integrat a la 
comarca del Moianès. 

d. El Consorci Besòs Tordera. 

3.2. Seran ens susceptibles d’integrar-se al Consorci: 

a. Altres ajuntaments que formin part de la comarca del Vallès Oriental. 

b. Altres ajuntaments que havent format part de la comarca del Vallès Oriental 
constitueixin una nova comarca i decideixin no separar-se’n. 
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c. Entitats privades sense ànim de lucre amb finalitats públiques d’interès 
concurrents amb els objectius del Consorci i les que siguin admeses per la 
normativa vigent.” 

• Aprovar la modificació de l’article 7 dels Estatuts del Consorci, d’acord amb el següent: 

 

On diu: 

“ARTICLE 7 - Consell Plenari 

7.1. El Consell Plenari és l’òrgan suprem de deliberació i decisió del Consorci, i està 
integrat per cadascun dels representants dels ens integrats al Consorci. 

7.2. Cada membre del Consorci gaudirà de representació dins el Consell Plenari, 
mitjançant un representant, a excepció del Consell Comarcal del Vallès Oriental, la 
representació del qual, serà de tants representants com vots tingui, tot això, sens 
prejudici que el vot s’entendrà únic, d’acord amb els paràmetres prèviament establerts. 

7.3. L’elecció dels representants l’efectuarà cada membre, en la forma prevista en la 
normativa de règim jurídic pròpia de cada ens consorciat. 

7.4. El Consell Plenari compta amb un secretari, que assistirà amb veu però sense vot 
a les reunions. 

7.5. La presa d’acords en les decisions del Consell Plenari seguirà un sistema de vot 
ponderat de conformitat amb el que es disposarà en la taula que s’indicarà 
posteriorment en l’apartat d’adopció d’acords.  

7.6. Per a la vàlida celebració de les sessions del Consell Plenari, hi hauran de ser 
presents, com a mínim, un terç dels seus membres que alhora, representin almenys un 
terç del màxim possible de vots ponderats i, en tots cas, el president i el secretari.” 

Ha de dir: 

“ARTICLE 7 – Consell Plenari 
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7.1. El Consell Plenari és l’òrgan suprem de deliberació i decisió del Consorci, 
i està integrat per cadascun dels representants dels ens integrats al Consorci. 

7.2. El Consell Plenari es renovarà cada quatre anys, amb motiu de les 
eleccions municipals. Sense perjudici de les substitucions que es puguin 
produir en qualsevol moment si els representants del Consell Plenari cessen 
com a regidors. 

 

7.3. Cada membre del Consorci gaudirà de representació dins el Consell 
Plenari, mitjançant un representant, a excepció del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, la representació del qual, serà de tants representants com 
vots tingui. 

7.4. L’elecció dels representants l’efectuarà cada membre, en la forma 
prevista en la normativa de règim jurídic pròpia de cada ens consorciat. 

7.5. La presa d’acords en les decisions del Consell Plenari seguirà un sistema 
de vot ponderat de conformitat amb el que es disposarà en la taula que 
s’indicarà posteriorment en l’apartat d’adopció d’acords.” 

7.6. Per a la vàlida celebració de les sessions del Consell Plenari, hi hauran 
de ser presents, com a mínim, un terç dels seus membres que alhora, 
representin almenys un terç del màxim possible de vots ponderats i, en tots 
cas, el president i el secretari.” 

• Aprovar la modificació de l’apartat 11.1 dels Estatuts del Consorci, d’acord amb el 
redactat següent: 

On diu: 

“11.1. El president serà elegit pel Consell Plenari, d’entre els seus membres. 

Serà necessària en una primera votació la majoria absoluta del nombre total de vots 
ponderats; si és necessària una segona votació serà suficient la majoria simple.” 

Ha de dir: 
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“11.1. El president serà elegit pel Consell Plenari, d’entre els seus membres, 
no més enllà dels quatre primers mesos des de la celebració de les eleccions 
municipals.  

Serà necessària en una primera votació la majoria absoluta del nombre total 
de vots ponderats; si és necessària una segona votació serà suficient la 
majoria simple.” 

• Aprovar la modificació de l’apartat 3 de l’article 16 dels Estatuts, d’acord amb el 
redactat següent: 

On diu: 

“16.3. La convocatòria de les reunions es farà mitjançant un escrit adreçat a cada 
membre, amb vuit dies d’anticipació, i que contindrà l’ordre del dia, fora del qual no es 
podran adoptar acords vàlids, excepte en el supòsit que siguin presents a la reunió 
tots els membres de la Comissió Executiva o en el cas d’adopció d’acords del Consell 
Plenari que hi siguin presents la meitat més un dels seus membres, i així ho acordin 
ambdós òrgans. En cada cas, per unanimitat.” 

Ha de dir: 

“16.3. La convocatòria de les reunions es faran preferentment per mitjans electrònics 
mitjançant un escrit adreçat a cada membre, amb vuit dies naturals d’anticipació, i 
que contindrà l’ordre del dia, fora del qual no es podran adoptar acords vàlids, 
excepte en el supòsit que siguin presents a la reunió tots els membres de la Comissió 
Executiva o en el cas d’adopció d’acords del Consell Plenari que hi siguin presents la 
meitat més un dels seus membres, i així ho acordin ambdós òrgans. En cada cas, per 
unanimitat.” 

• Aprovar la modificació de l’article 18 dels Estatuts del Consorci, d’acord amb la 
redacció següent: 

On diu: 

“ARTICLE 18 - Personal del Consorci 
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18.1. El Consorci es podrà nodrir tant de personal adscrit a les institucions i entitats 
integrants del Consorci com de personal propi, d’acord amb les disposicions que 
sobre aquestes matèries siguin aplicables en cada cas. 

18.2. L’estructura inicial del personal del Consorci, la fixarà la Comissió Executiva.” 

Ha de dir: 

“ARTICLE 18 - Personal del Consorci 

18.1. El Consorci es podrà nodrir de personal adscrit a les institucions i entitats 
integrants del Consorci i de personal propi, d’acord amb les disposicions que sobre 
aquestes matèries siguin aplicables en cada cas. 

18.2. L’estructura de l’organització del Consorci la fixa la Comissió Executiva.” 

• Aprovar la modificació de l’article 24 dels Estatuts del Consorci, d’acord amb la 
redacció següent: 

On diu: 

“ARTICLE 24 - Separació de membres 

Qualsevol dels ens que formin part del Consorci pot separar-se del mateix, sempre 
que: 

a) Es formuli un preavís d’un termini no inferior a un any. 

b) Que l’ens en qüestió estigui al corrent en el compliment de les obligacions i 
compromisos anteriors i es garanteixi el compliment de les obligacions pendents.  

L’efectivitat de la separació requerirà prèviament l’acord del Consell Plenari, amb el 
compliment previ dels requisits anteriors.” 

Ha de dir: 



�

�

 

“ARTICLE 24 - Separació de membres  

La separació dels membres del Consorci podrà tenir lloc d’acord amb allò que 
estableix als articles 125 i 126 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic, o norma que el substitueixi. El preavís per aquesta separació s’estableix 
en tres mesos.” 

• Aprovar la modificació de l’article 25 dels Estatuts del Consorci, d’acord amb la 
redacció següent: 

On diu: 

“ARTICLE 25 - Dissolució i liquidació del Consorci 

25.1. El Consorci es podrà dissoldre per les següents causes: 

a) Compliment de les finalitats del Consorci. 

b) Mutu acord dels ens consorciats. 

c) Impossibilitat de continuïtat en el seu funcionament. 

d) Inoperància del Consorci, a causa de la separació d’alguns membres. 

e) Incompliment dels objectius i finalitats establerts. 

f) Transformació dels Consorci en un nou ens. 

25.2. L’acord de dissolució l’adoptarà el Consell Plenari, en el qual es 
determinarà el procediment per a la liquidació dels drets i obligacions de tot 
ordre del Consorci i la reversió de les obres i les instal·lacions existents. 

25.3. La liquidació haurà de fer-se equitativament respecte de les aportacions 
del ens consorciats.” 

Ha de dir: 
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“ARTICLE 25 - Dissolució i liquidació del Consorci 

La dissolució i liquidació del Consorci podrà tenir lloc per les causes i d’acord 
amb el procediment establert a l’article 127 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de règim jurídic del sector públic, o norma que el substitueixi.” 

• Aprovar l’eliminació la Disposició Transitòria dels Estatuts del Consorci següent: 

“DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 

1. Fins a la celebració de les properes eleccions municipals l’any 1999, 
la representació del Consell Comarcal dins el Consell Plenari, serà de 
tants representants com vots tingui, atès que s’estarà completant el 
desplegament del Pla de gestió de residus, i és l’òrgan actuant davant la 
Unió Europea i la Junta de Residus de la Generalitat de Catalunya; tot 
això, sens perjudici que el vot s’entendrà únic, d’acord amb els 
paràmetres prèviament establerts. 

2. Es preveu que el Consell Plenari es renovi cada 4 anys, amb motiu de 
les eleccions municipals, un cop constituïdes les corporacions locals, 
excepte en el període des de la constitució del Consorci fins a les 
pròximes eleccions, en què el període serà menor. Tot això, sens 
perjudici de les substitucions que es puguin produir en qualsevol 
moment, si els integrants del Consell Plenari cessen com a regidors, 
consellers comarcals o en llur vinculació orgànica amb l’ens que venien 
representant.” 

Segon. Sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies mitjançant la inserció d’anuncis 
en el BOP, al DOGC i al tauler electrònic de la Corporació, i delegar en el Consorci per a la 
Gestió dels Residus del Vallès Oriental la publicació íntegra del text de la modificació dels 
Estatuts. 

Tercer. Considerar definitivament aprovat l'expedient de ratificació de la modificació dels 
Estatuts del Consorci per a la gestió dels residus del Vallès Oriental pel cas que durant durant 
el període d'informació pública no es presenti cap reclamació o suggeriment. 
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Quart. Donar trasllat del present acord al Consorci per a la gestió dels residus del Vallès 
Oriental i altres ens consorciats, als efectes escaients. 

Cinquè. Aquest és un acte de tràmit, no definitiu en via administrativa i no susceptible de 
recurs; sense perjudici que pugueu exercitar el que estimeu procedent, de conformitat amb el 
que disposa l’article 40.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques. 

El punt s’aprova amb els vots a favor d’ERC i PSC, les abstencions de SC, PDeCAT i UPC i el 
vot en contra del PPC.  

11.- Aprovar l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de 
Caldes de Montbui i Santa Eulàlia de Ronçana, signada el dia 26 de setembre de 2018 per 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui, l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i la 
Generalitat de Catalunya, expedient 4810/2018, URBANISME, PLANEJAMENT 
TERRITORIAL I ACTIVITATS 

Primer. Aprovar l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Caldes 
de Montbui i Santa Eulàlia de Ronçana, signada el dia 26 de setembre de 2018 per 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui, l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i la Generalitat 
de Catalunya. 

Segon. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i la Generalitat de 
Catalunya. 

Tercer. Contra aquest acte administratiu que és definitiu en via administrativa podeu interposar 
en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació 
d’aquest acord, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius 
de la província de Barcelona. 

 El punt s’aprova per unanimitat.  

12.- Aprovar la verificació del Text refós del Pla de millora urbana (PEMU) del Polígon 
d’actuació PA-11/27 (Riba-Sandvik) de Caldes de Montbui, expedient 3034/2015. 
URBANISME, PLANEJAMENT TERRITORIAL I ACTIVITATS 
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Primer. Aprovar la verificació del Text refós del Pla de Millora Urbana (PEMU) del Polígon 
d’actuació PA-11/27 (Riba-Sandvik) de Caldes de Montbui. 

Segon. Trametre a la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, degudament diligenciat, el 
document del Text refós del Pla de Millora Urbana (PEMU) del Polígon d’actuació PA-11/27 
(Riba-Sandvik) al terme municipal de Caldes de Montbui, per a la seva aprovació definitiva. El 
text refós inclourà el text de les normes urbanístiques i els plànols d'ordenació en suport 
informàtic i en format editable de tractament de textos. 

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

13.- Aprovar el contingut íntegre i la signatura del conveni de col·laboració entre el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui, per al projecte EL CIM de mesures i suports addicionals d'atenció educativa a 
l’alumnat d’educació secundaria obligatòria (Institut Pic del Vent) per als cursos 
acadèmics 2018/2019 i 2019/2020, expedient 6617/2018. 

Primer. Aprovar el contingut íntegre i la signatura del conveni de col·laboració entre el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui, per al projecte EL CIM de mesures i suports addicionals d'atenció educativa a 
l’alumnat d’educació secundaria obligatòria (Institut Pic del Vent) per als cursos acadèmics 
2018/2019 i 2019/2020, el qual es transcriu literalment a continuació: 

«CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 
MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT, I L’AJUNTAMENT DE CALDES DE 
MONTBUI, PER AL PROJECTE EL CIM, EN EL MARC DE LES MESURES I SUPORTS 
ADDICIONALS D’ATENCIÓ EDUCATIVA A L’ALUMNAT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 
OBLIGATÒRIA  

REUNITS: 

PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

El senyor Josep Vallcorba Cot, director general d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat 
del Departament d’Ensenyament, nomenat pel Decret 74/2018, de 7 de juny (DOGC núm.7639, 
de 11.6.2018) i actuant en l’exercici de les facultats delegades per Resolució ENS/1839/2011, 
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de 20 de juliol de 2011, de delegació de competències de la persona titular del Departament 
d’Ensenyament en diversos òrgans del Departament (DOGC núm. 5930, de 28.7.2011). 

PER L’AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI 

El/La senyor/a ...............................alcalde/essa de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, en virtut 
de les facultats atribuïdes per l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, nomenat en el ple municipal de 
data.............. 

En el marc del que disposen, en referència als convenis de col·laboració que subscriuen les 
administracions públiques, els articles 108 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l’article 47 de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, les parts reconeixent-se mútua capacitat per 
actuar,  

EXPOSEN: 

Que l’article 18.5 del Decret 187/2015, de 25 agost, d’ordenació dels ensenyaments de 
l’educació secundària obligatòria, estableix que els centres docents podran desplegar mesures 
específiques d’atenció a la diversitat per a tercer i quart curs d’ESO. Aquestes mesures tenen 
un caràcter orientador i d’estímul cap a la continuïtat formativa per a alumnes amb dificultats 
d’aprenentatge i, de vegades, amb risc d’abandonament escolar. Són estratègies de 
diversificació curricular que permeten organitzar el currículum d’acord amb els àmbits 
d’aprenentatge i, si escau, amb una clara orientació pràctica.  

Que d’acord amb l’article 18.7 de l’esmentat Decret, el Departament d'Ensenyament podrà 
establir convenis amb ajuntaments, ens locals i altres institucions per a la realització d’activitats 
fora del centre en el marc d’aplicació de les mesures específiques i/o extraordinàries per als 
alumnes de tercer i quart curs, que no han de comportar vinculació laboral o professional.  

Que el Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d’un 
sistema educatiu inclusiu comprèn el conjunt de mesures i suports addicionals d’atenció 
educativa destinats a l’alumnat d’educació secundària obligatòria, amb la finalitat d'afavorir el 
seu desenvolupament personal i social i perquè avancin en l'assoliment de les competències 
de cada etapa educativa i la transició a la vida adulta, en el marc d'un sistema educatiu 
inclusiu. 
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Que l’Institut Pic del Vent ha elaborat el seu projecte d’atenció a la diversitat, en el marc de les 
mesures i suports addicionals d’atenció a l’alumnat, amb el nom de 

L’objecte principal d’aquest projecte és donar suport als alumnes de tercer i/o quart curs de 
l’educació secundària obligatòria que presenten dificultats d’aprenentatge, desmotivació greu, 
perill d’absentisme acadèmic, problemes de conducta i que precisen d’actuacions 
individualitzades i adaptacions substancials del currículum que facilitin la seva inclusió escolar, 
social i laboral. 

Que l’Ajuntament de Caldes de Montbui és conscient que hi ha alumnes amb dificultats 
d’aprenentatge i amb problemes de conducta, a vegades conseqüència de l’entorn 
sociocultural, i s'ofereix a donar suport a l’institut col·laborant en el projecte El Cim, per tal de 
donar una resposta a les necessitats de suport educatiu d’aquests alumnes amb la finalitat de 
facilitar la seva inclusió escolar, social i laboral. 

Que l'Ajuntament de Caldes de Montbui, disposa de recursos educatius per a col·laborar i 
completar la formació d’aquests alumnes a fi i efecte d’oferir-los una formació integral que 
s’ajusti a les seves necessitats i els apropi a la realitat del municipi. 

Que tant el Departament d’Ensenyament com l’Ajuntament de Caldes de Montbui consideren 
positiu optimitzar els recursos disponibles per tal de donar una millor resposta a les necessitats 
educatives dels alumnes del municipi. 

Per tot això, ambdues parts, reconeixent-se mútua capacitat per actuar, acorden formalitzar el 
present conveni de conformitat amb les següents: 

CLÀUSULES: 

PRIMERA.- L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de la col·laboració entre el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui, en matèria d’atenció educativa a l’alumnat d’educació secundaria obligatòria, a través 
del projecte El Cim, que es dur a terme en el centre Pic del Vent, per al cursos acadèmics 
2018-2019 i 2019-2020. 

SEGONA.- L’Institut Pic del Vent durà a terme el projecte esmentat, aprovat pel consell escolar 
del centre, on per tal de facilitar la inclusió escolar, social i laboral de determinats alumnes es 
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preveu la realització d’activitats formatives en instal·lacions exteriors al centre en un període no 
superior al 40% de l'horari escolar setmanal.  

Les activitats externes dutes a terme per l’alumnat procedent de centres públics de titularitat de 
la Generalitat de Catalunya, participant en aquest projecte, i que a través de la col·laboració de 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui les realitzen fora del centre educatiu, queden cobertes per 
l’assegurança escolar, ja que han d’haver estat autoritzades pel consell escolar del centre.  

TERCERA.- Podran realitzar les activitats objecte d'aquest conveni els alumnes de 3r i/o 4t 
d’ESO que presentin dificultats generalitzades d’aprenentatge, un baix nivell d’assoliment de 
les competències en la majoria de les matèries en els cursos anteriors i que tenen compromès 
l’assoliment de les competències de l’etapa i compleixen algun dels requisits següents:  

1. Alumnes de tercer o quart curs d’educació secundària obligatòria, que només es poden 
incorporar al projecte després de l’avaluació adient i a proposta de l’equip docent, i 
quan s’ha escoltat el seu parer i el dels pares o tutors legals.  

2. Alumnes que en acabar de cursar quart curs de l’ESO no han obtingut una avaluació 
positiva per superar el curs i/o no han assolit les competències de l’etapa. 

A més a més, serà imprescindible que es compleixin aquests dos requisits: 

1. Proposta de l’equip docent o de la comissió d’atenció a la diversitat (CAD) o òrgan 
equivalent en relació amb l’adaptació curricular de l’etapa. 

2. Acceptació per part de l’alumne/a i dels seus pares o representants legals, expressada 
amb un document de compromís educatiu. 

L’alumne/a podrà participar en aquest projecte durant un curs acadèmic o bé durant un o més 
trimestres, segons la valoració que en facin el propi alumne/a, la seva família, el seu tutor/a i 
l’equip docent. En tots els casos els alumnes s’han d’incorporar prioritàriament a l’inici de curs. 
Excepcionalment, es podran incorporar en un altre moment del curs si la valoració de l’equip 
docent i/o de la CAD o òrgan equivalent ho estima favorable. 

QUARTA.- L’equip docent elaborarà un currículum adaptat a les necessitats formatives de 
cada alumne/a amb la finalitat que amb aquest pugui assolir les competències bàsiques de 
l’etapa. 
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Cada alumne/a que participi en aquest projecte formarà part d’un dels grups de 3r o 4t d’ESO 
essent aquest el seu grup de tutoria i participarà en el projecte quan sigui adient. 

CINQUENA.- L’Ajuntament de Caldes de Montbui es compromet a facilitar l’accés dels alumnes 
a les instal·lacions adients on podran dur a terme activitats d’aplicació pràctica. Per aquesta raó 
es formalitzarà un document de col·laboració per part de l’Ajuntament amb cada una de les 
entitats que col·laboren d’acord amb el model que s’annexa. Aquestes activitats són part 
integrant del currículum formatiu, per la qual cosa els alumnes continuaran escolaritzats a tots 
els efectes a l’Institut Pic del Vent durant el temps que les duguin a terme. 

L'Ajuntament de Caldes de Montbui, col·laborarà amb el centre docent en què l'alumnat està 
escolaritzat en la realització d'activitats educatives específiques. Així mateix facilitarà al centre 
docent tota la informació necessària per a l'avaluació i consegüent orientació del procés 
d'aprenentatge dels alumnes. 

SISENA.- L’Ajuntament de Caldes de Montbui es farà càrrec de la totalitat de les despeses que 
comporta la realització d’aquestes activitats. 

SETENA.- A l’acabament del curs, l’Institut elaborarà una memòria avaluativa del projecte i del 
grau d’assoliment dels objectius proposats i en donarà compte al consell escolar del centre, del 
qual l’Ajuntament de Caldes de Montbui en forma part. 

La Inspecció d'Educació farà la supervisió del procés d'assignació d'alumnes, del seu 
seguiment i dels resultats. 

VUITENA.- Per vetllar pel seguiment, interpretació, vigilància i control del conveni i pel seu 
acompliment, així com dels plans d’actuació i activitats que se’n deriven, es crea una comissió 
de seguiment formada per representants del Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament, que 
resoldrà els problemes d’interpretació i compliment que puguin plantejar-se, així com els casos 
d’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per cadascuna de les parts. 

Hi haurà una reunió ordinària per curs i extraordinàries que siguin adients, en aquest cas, 
convocades a petició d’una de les parts. El director o directora del Serveis Territorials designarà 
els representants que formen part de la comissió de seguiment en representació del 
Departament d’Ensenyament. 
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NOVENA.- Aquest conveni serà vigent per un període de dos cursos acadèmics i tindrà efectes 
des de l’1 de setembre de 2018 fins al 31 d’agost de 2020. Amb una antelació mínima d’un mes 
abans de la data de finalització de la seva vigència, les parts signatàries poden acordar 
expressa i unànimement la pròrroga del conveni per un període de fins quatre anys addicionals. 

Les causes de resolució del conveni són les recollides a l’article 51 de la Llei 40/2015, de régim 
jurídic del sector públic. 

DESENA.- Les dades personals contingudes en el conjunt d’actuacions materials implicats en 
les activitats objecte d’aquest conveni, seran obtingudes, custodiades i tractades d’acord amb 
el que determina el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 
d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglament general de protecció de dades); així mateix, en tot allò que no contradigui al 
Reglament (UE) 2016/679, d’acord amb el que disposen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i el Reglament que la 
desenvolupa, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre; així com amb aquella 
altra normativa reguladora de protecció de dades de caràcter personal que sigui d’aplicació 
durant la vigència d’aquest conveni, i el que determina la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de 
protecció civil de dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i resta de 
normativa d’aplicació. 

Les dades personals esmentades seran guardades i custodiades amb la més estricta 
confidencialitat i en cap cas seran tractades per a una finalitat diferent de la indicada en 
l’apartat anterior. Tampoc es comunicaran a tercers, llevat dels supòsits legalment previstos. 

ONZENA.- Les parts es comprometen a complir la normativa vigent en matèria de protecció del 
menor, i concretament la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener de Protecció jurídica del menor, 
de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d'Enjudiciament Civil. 

En concret, es comprometen a comprovar, abans de designar-lo, que el personal propi o extern 
que hagi d’intervenir en l’execució d’aquest conveni, compleix el requisit que determina l’apartat 
5 de l’article 13 de la Llei orgànica 1/1996 citada. 

DOTZENA.-  
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Per als centres públics titularitat del Departament d’Ensenyament, l’assegurança de 
responsabilitat patrimonial i civil de la Generalitat de Catalunya, contractada pel Departament 
de Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, cobreix els possibles danys personals o materials 
causats involuntàriament a tercers per fets derivats de l’activitat realitzada per l’alumnat. 

TRETZENA.- Aquest conveni té naturalesa administrativa. Les qüestions litigioses sorgides 
sobre la interpretació, la modificació, la resolució i els efectes d’aquest conveni, que no puguin 
ser resoltes d’acord amb el que es determina en la comissió de seguiment, vigilància i control 
que es crea a la clàusula vuitena, seran resoltes per la jurisdicció contenciosa administrativa. 

Perquè així consti, s’estén el present document i, en prova de conformitat, el signen les parts 
indicades.  

 
 EL DIRECTOR 

GENERAL 
D’EDUCACIÓ 
SECUNDARIA 
OBLIGATORIA I 
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ANNEX  

 

ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT 
EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT, I L’AJUNTAMENT ……………………. i (nom de 
l’empresa)……………………… PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS D’APLICACIÓ 
PRÀCTICA RELACIONADES AMB EL PROJECTE…………………DE 
L’INSTITUT……………………………..  

 

Lloc i data………………… 
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L’Ajuntament de …………………………… el Departament d’Ensenyament tenen signat un 
conveni de col·laboració per a l’atenció educativa de l’alumnat d’educació secundària 
obligatòria del municipi, que participi en el projecte ………………….. ,en el marc de les 
mesures i suports addicionals d’atenció a l’alumnat.  

Segons estableix la clàusula cinquena del conveni, l’Ajuntament de……………… es compromet 
a facilitar l’accés dels alumnes a instal·lacions adients on dur a terme les activitats d’aplicació 
pràctica, fora del centre educatiu, previstes al programa de diversificació curricular en què 
l’alumne participa (Decret 187/2015, de 25 agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació 
secundària obligatòria,). 

Amb aquesta finalitat …(nom de l’empresa)………. accepta col·laborar en la formació 
acadèmica de l’alumne ……………………………… de l’Institut …………………………….. 

facilitant la realització de les activitats d’aplicació pràctica detallades en el 
projecte……………..en les seves instal·lacions. 

Aquestes activitats es duran a terme en el següent horari……….. i durant el període……………. 

La realització d’aquestes activitats per part de l’alumne, en cap cas constituirà relació laboral ni 
professional de cap mena amb …………(nom de l’empresa) ……., per la qual cosa els 
sotasignats declaren que l’exercici de les activitats formatives no comporta per part de 
l’alumne/a, incorporació al lloc de treball, sinó continuació de la seva formació educativa, 
subjecta a avaluació. 

Les dades personals contingudes en el conjunt d’actuacions materials implicats en les activitats 
objecte d’aquest conveni, seran obtingudes, custodiades i tractades d’acord amb el que 
determina el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglament general de protecció de dades); així mateix, en tot allò que no contradigui al 
Reglament (UE) 2016/679, d’acord amb el que disposen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i el Reglament que la 
desenvolupa, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre; així com amb aquella 
altra normativa reguladora de protecció de dades de caràcter personal que sigui d’aplicació 
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durant la vigència d’aquest conveni, i el que determina la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de 
protecció civil de dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i resta de 
normativa d’aplicació. 

Les dades personals esmentades seran guardades i custodiades amb la més estricta 
confidencialitat i en cap cas seran tractades per a una finalitat diferent de la indicada en 
l’apartat anterior. Tampoc es comunicaran a tercers, llevat dels supòsits legalment previstos. 

(nom de l’empresa)................. es compromet a donar compliment a la normativa vigent en 
matèria de protecció del menor, i concretament la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener de 
Protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d'Enjudiciament 
Civil. 

(nom de l’empresa).............. es compromet a disposar d’una pòlissa d’assegurança de 
responsabilitat civil que cobreixi els danys que es puguin causar com a conseqüència de l’estat 
de conservació i manteniment de la instal·lació i mitjans materials que s’utilitzin durant el 
desenvolupament de l’activitat objecte d’aquest conveni. 

Signatura de l’Ajuntament (o Consell Comarcal) Signatura de l’ens col·laborador 

(o representant de l’entitat titular) 

Signatura Director de l’Institut» 

Segon. Facultar a, l’alcalde de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, tan àmpliament com sigui 
menester i en dret es requereixi, per a la signatura de l’esmentada addenda al conveni i de tots 
aquells documents que es puguin derivar dels presents acords.  

Tercer. Comunicar els acords als Serveis Econòmics de l’ajuntament i a les persones 
interessades.  

Quart. Trametre aquesta addenda del conveni al Registre de Convenis de la Generalitat de 
Catalunya, a través dels servei que actualment existeix a la plataforma EACAT amb la 
referència EXI-Registre de Convenis: Tramesa de convenis i encàrrecs de gestió del 
Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència de la Generalitat de 
Catalunya.  

El punt s’aprova per unanimitat.  
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 14.- Donar compte del Decret número 527/2018, de 8 d'octubre, d'organització del 
cartipàs municipal 2015-2019, expedient G1215-2015-000005 - 509/2015 de Serveis 
Generals. 

Únic. Donar compte del contingut íntegre del Decret d’Alcaldia número 527/2018, dictat en data 
8 d’octubre de 2018, pel qual es resol deixar sense efecte les delegacions d’atribucions de 
l’Alcaldia a la Junta de Govern Local establertes a la part resolutiva del Decret d’Alcaldia 
número 000634/2015, de data 15 de juny de 2015; i establir, en conseqüència, les delegacions 
d’atribucions de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local que es detallen a l’apartat Segon del 
Decret 527/2018 del qual s’ha transcrit anteriorment el seu contingut íntegre. 

  

 15.- Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local, en la sessió del dia 20 de 
setembre de 2018, pel qual es va resoldre aprovar les obligacions trimestrals de 
subministrament d’informació corresponent al 2n. trimestre de 2018 de les entitats que 
formen la Corporació Local, expedient 6740/2018. 

Únic. Restar assabentats de l’acord de la Junta de Govern Local, en la sessió del dia 20 de 
setembre de 2018, pel qual es va resoldre aprovar les Línies Fonamentals del Pressupost de 
2019 de l’Ajuntament de Caldes de Montbui. 

  

16.- Restar assabentats de l’acord de la Junta de Govern Local, en la sessió del dia 20 de 
setembre de 2018, pel qual es va resoldre aprovar les Línies Fonamentals del Pressupost 
de 2019 de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, expedient 6746/2018 

 Únic. Restar assabentats de l’acord de la Junta de Govern Local, en la sessió del dia 20 de 
setembre de 2018, pel qual es va resoldre aprovar les Línies Fonamentals del Pressupost de 
2019 de l’Ajuntament de Caldes de Montbui. 

 

17.- Restar assabentats i acceptar la renúncia voluntària al càrrec de regidor de 
l'Ajuntament de Caldes de Montbui presentada pel senyor Francisco Javier Ortega 
Guillen, així com la seva renúncia als càrrecs que ostenta per la seva condició de regidor 
i per haver estat designat portaveu del seu grup municipal del PARTIT DELS 
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SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP), expedient 
7360/2018 de Serveis Generals. 

Primer. Restar assabentats i acceptar la renúncia voluntària al càrrec de regidor de 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui presentada pel senyor Francisco Javier Ortega Guillén, 
mitjançant l’escrit de data 4 d’octubre de 2018, així com la seva renúncia als càrrecs que 
ostenta per la seva condició de regidor i per haver estat designat portaveu del seu grup 
municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÉS 
(PSC-CP). 

Segon. Proposar a la Junta Electoral Central l’expedició de la credencial acreditativa de la 
condició d’electe a favor del senyor Armando Cañizares Batlle, al qual li correspon la 
substitució del càrrec segons l’ordre de col·locació a la candidatura amb què el PARTIT DELS 
SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) va concórrer a les 
eleccions municipals de 2015. En cas de renunciar a aquest nomenament mitjançant el 
corresponent escrit de renúncia presentat al registre general d'entrada d'aquest Ajuntament, es 
proposarà la següent persona, sempre seguint l'ordre de col·locació a la candidatura i així, 
successivament, fins a la persona que accepti el càrrec de regidor, en substitució del senyor 
Francisco Javier Ortega Guillén. 

Tercer. La data de cessament es farà efectiva el dia d'avui. 

Quart. Recordar al senyor Francisco Javier Ortega Guillén l’obligació de presentar al registre 
d’entrada de l’Ajuntament la declaració sobre causes de possibles incompatibilitats i sobre 
qualsevol activitat que proporcioni o pugui proporcionar-li ingressos econòmics, així com la 
declaració sobre els seus béns patrimonials, a l’efecte d’inscriure-les al Registre d’Interessos, 
d’acord amb el que s’estableix a l’article 96è del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament 
de Caldes de Montbui. 

Cinquè. Agrair al senyor Francisco Javier Ortega Guillén la seva dedicació i vàlua posades al 
servei de l’Ajuntament de Caldes de Montbui durant el termini en el qual ha format part de la 
Corporació, amb reconeixement exprés del seu esperit de servei que en tot moment ha presidit 
les seves actuacions, en bé del servei públic i per a la millora de la qualitat de vida de tots els 
calderins i calderines. 

Sisè. Contra aquest acte administratiu que és definitiu en via administrativa podeu interposar en 
el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació 
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d’aquest acord, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius 
de la província de Barcelona. 

El punt s’aprova per unanimitat.  

20.- Moció que presenta el grup municipal de Som Caldes en relació amb la declaració 
Universal dels Drets Humans en suport al dret a morir dignament, expedient 7522 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS  

La declaració universal dels Drets Humans (1948) assenyala en el seu article primer que "tots 
els éssers humans neixen lliures i iguals en llibertat i en drets". Una llibertat que no s'ha de 
perdre en cap moment de la vida, tampoc en el procés final que ens porta a la mort.  

La Constitució Espanyola (1978), al seu article 10, afirma "Ia dignitat de la persona i el lliure 
desenvolupament de la seva personalitat". De nou, afirmem que aquesta dignitat i aquest lliure 
desenvolupament no s'han de perdre en el procés final que ens porta a la mort. 

No obstant això, l’article 143.4 del Codi Penal espanyol encara penalitza, si bé rebaixant les 
penes, a la persona que ajudés a morir a una altra "amb actes necessaris i directes per la 
petició expressa, seriosa i inequívoca d'aquest, en el cas que la víctima patís una malaltia greu 
que el conduís necessàriament a la mort ( ... )".  

Catalunya ha desenvolupat una legislació pròpia sobre el dret a viure amb dignitat el procés de 
la mort, concretada en la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d'informació 
concernent la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica i el Decret 175/2002, de 
25 de juny, pel qual es regula el Registre de voluntats anticipades. Aquests principis queden 
també ratificats en la Llei estatal 41/2002, de 14 de novembre, norma reguladora de 
l’autonomia del pacient i de dret i obligacions en matèria d'informació i documentació clínica. 

L'Estatut d'Autonomia de Catalunya del 2006, en el seu article 20, titulat 'Dret a viure amb 
dignitat el procés de la mort' diu que "totes les persones tenen dret a rebre un tractament 
adequat del dolor i cures pal·liatives integrals i a viure amb dignitat el procés de llur mort". I 
afegeix: "Totes les persones tenen dret a expressar llur voluntat d'una manera anticipada per 
tal de deixar constància de les instruccions sobre les intervencions i els tractaments mèdics que 
puguin rebre, que han d'esser respectades ( ... )".  
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La concreció d'aquestes orientacions legals ha quedat reflectida en la pionera Carta de drets i 
deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària (2001), revisada i aprovada 
pel Departament de Salut el juny de 2015, que en el capítol d'Autonomia i presa de decisions, 
apartat 5.1.8., indica: "La persona té dret a viure el procés que s'esdevingui fins al final de la 
vida segons la seva concepció de dignitat ( ... )". 

En aquest context, la persona té dret a rebre una atenció de qualitat que promogui l’alleujament 
del patiment, sigui físic, psicològic, social o espiritual, proveïda en l’entorn idoni (domicili, 
hospital, etc.), i atenent les preferències de la persona. 

Quan es donen situacions de patiment insuportable i la persona, en plena possessió de les 
seves facultats per decidir, expressa el seu desig de morir i sol·licita ajuda per fer-ho, té el dret 
a rebre un tracte respectuós i que se li doni una resposta proporcionada a la intensitat d'aquest 
patiment. Igualment, la persona té dret que els professionals sanitaris li facilitin les cures i els 
tractaments necessaris per facilitar-li una mort digna i sense patiment, sempre dins del marc 
legal vigent. 

Recentment, el 26 de gener de 2017, el Parlament de Catalunya ha aprovat una Moció sobre el 
Dret a Morir Dignament. Aquestes lleis, juntament amb el desenvolupament dels programes de 
cures pal·liatives han suposat una millora al llarg dels darrers anys que no podem ignorar. 

Malauradament però, l'experiència de DMD, obtinguda a partir de l’atenció personalitzada a 
centenars d'homes i dones al llarg dels darrers anys, ens permet afirmar que massa persones 
continuen patint un sofriment innecessari al final de la seva vida. Ja sigui per desconeixement 
d'aquestes lleis per una part del personal sanitari; per desconeixement per part dels pacients i 
del seu entorn dels seus drets o de com exercir-los; per la dificultat d'accés als equips de cures 
pal·liatives per desinformació d'una part del personal sanitari per manca de recursos suficients 
per atendre a tota la població; o ja sigui per la penalització de l’ajuda a morir de l’article 143.4 
del Codi Penal espanyol. I és que a Catalunya, menys de l’1'1 % dels catalans ha registrat un 
Document de Voluntats Anticipades (OVA) tot i que un 78% de la societat dóna suport a la 
despenalització de l'eutanàsia.  

Per tant, per aconseguir eixamplar el dret a morir dignament de la ciutadania, és necessari 
despenalitzar l’eutanàsia, i en paral·lel impulsar les mesures que actualment permet la llei. Per 
avançar en el dret a la mort digna també és necessària la presa de consciència dels 
ajuntaments i la seva implicació. Els ajuntaments són les institucions més properes a la 
ciutadania i, com a tals, han de jugar un paper important en la divulgació d'aquest document, a 
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més de donar facilitats pel seu registre, des de la convicció que el dret a una mort digna és un 
dels drets humans i que l’ajuntament ha de vetllar per la seva defensa i acompliment.  

  
Resolució 
Per tot això la Comissió Informativa de les matèries de competència de Ple de l’Ajuntament, 
eleva la moció següent: 

 1.- La formació de les treballadores i treballadors municipals (serveis socials, centres culturals, 
policia municipal, residències, centres de dia, assistència a domicili, etc ... ), sobre els drets de 
la ciutadania al final de la vida i el benefici a fer el Document de Voluntats anticipades .  

2.- Divulgar aquest acord, així com el OVA, i impulsar xerrades informatives i activitats a 
centres assistencials, educatius i culturals dependents de l’ajuntament, campanyes en els 
mitjans de comunicació municipals i edició de tríptics, que estaran disponibles als punts 
d'informació municipals. 

3.- Donar més suport administratiu per facilitar el tràmit del Document de Voluntats Anticipades 
(OVA), mitjançant la disponibilitat ales Oficines d'Atenció Ciutadana de l’ajuntament de la 
informació necessària per a tramitar i inscriure el OVA.  

4.- Instar al Parlament i la Generalitat de Catalunya en la simplificació del tramit del OVA per tal 
d'oferir a la ciutadania la possibilitat de signar el document davant d'un funcionari public 
municipal. 

5.- Traspassar aquests acords a la Taula de Salut Municipal, per tal que pugui donar el seu 
suport i col·laborar en la difusió d'aquesta informació en coordinació de tots els agents que la 
integren. 

La moció s’aprova amb els vots a favor d’ERC, SC, PDeCAT, PSC i UPC i el vot en contra del 
PPC.  

 

  
 


