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Comunicat de premsa 
Data: 26/04/2018 

Acords del Ple ordinari de 26 de maig de 2018  
 
1. APROVAR L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DEL 22 
DE MARÇ 
El punt s’aprova per unanimitat.  
 
2. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚMERO 4/2018, DEL PRESSUPOST DE 
L’AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI DE L’EXERCICI 2018, EXPEDIENT NÚM. 
2234/2018. 
 
Primer. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 4/2018, del pressupost de 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui de l’exercici 2018, per un import total de 2.000,00 euros, 
segons el detall següent, on s’especifica la previsió de la nova despesa i la seva font de 
finançament que és a càrrec de la baixa de crèdits de despeses d’una altra aplicació 
pressupostària. 
 
Org.  Prog.  Econ.  Descripció Crèdits 

extraordinaris 
 Baixa crèdits 
per anul·lació 

47  3340 46500  Consell Comarcal, assessorament 
i orientació sociolaboral juvenil 

2.000,00  

47 3370 22609  TOC – dinamització juvenil   2.000,00 
Total modificació: 2.000,00 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. 
 
Contra l'aprovació definitiva es podrà interposar recurs contenciós administratiu, en la forma i 
terminis que estableixen les normes d’aquesta jurisdicció, d’acord amb l’article 171 del Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les 
hisendes locals. Segons l’article 46 la Llei 29/1998 , de 13 de juliol, Reguladora de la jurisdicció 
del contenciós administratiu, el termini per imposar aquest recurs serà de dos mesos a partir de 
l’endemà de la publicació en el BOP de l'aprovació definitiva. 
 
El punt amb els vots a favor d’ERC, SC, UPC i PPC i les abstencions de PDeCAT i PSC.  
 
3. APROVAR LA GESTIÓ DEL SERVEI D'APARCAMENTS PÚBLICS A CALDES DE 
MONTBUI A TRAVÉS DE LA SOCIETAT MERCANTIL MUNICIPAL GESTIÓ MUNICIPAL DE 
SERVEIS SA I ENCOMANAR A GMSSA LA GESTIÓ DEL SERVEI, EXPEDIENT 2739/2016. 
 
Primer. Aprovar la gestió del servei d'aparcaments públics a 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 
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del servei d'aparcaments públics a Caldes de Montbui, a partir del dia 1 de maig de 2018. 
Tercer. Establir en vint anys el termini pel qual serà la societat mercantil municipal Gestió 
Municipal de Serveis SA (GMSSA) mitjà propi personificat de l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui per a la gestió del servei d'aparcaments públics. 
 
Quart. Establir com a preu del servei els contemplats al Pla d’aparcaments de Caldes de 
Montbui, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en data 28 de setembre de 2017. 
 
Cinquè. Establir que la societat mercantil municipal Gestió Municipal de Serveis SA (GMSSA) 
dugui a terme els tràmits necessaris per fer efectiva aquesta encomana. 
 
Sisè. Publicar la formalització d’aquesta encomana en el perfil del contractant. 
 
Setè. Notificar aquest acord als interessats. 
 
Vuitè. Contra aquest acte administratiu que és definitiu en via administrativa podeu interposar 
en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació 
d’aquest acord, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius 
de la província de Barcelona. 
 
Altrament i de forma potestativa, es pot interposar recurs especial en matèria de contractació 
davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en el termini de quinze dies hàbils a 
comptar des del dia següent al de la publicació en el perfil del contractant. 
 
El punt s’aprova amb els vots a favor d’ERC i PDeCAT i les abstencions de SC, PSC, UPC i 
PPC. 
 
 
4. APROVAR LA GESTIÓ DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA DE CALDES DE MONTBUI A 
TRAVÉS DE LA SOCIETAT MERCANTIL MUNICIPAL GESTIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS 
SA I ENCOMANAR A GMSSA LA GESTIÓ DEL SERVEI, EXPEDIENT 576/2017. 
 
Primer. Aprovar la gestió del servei de neteja viària 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 neteja viària de Caldes de Montbui, a partir del dia 1 de juny de 2018. 
 
Tercer. Establir en vint anys el termini pel qual serà la societat mercantil municipal Gestió 
Municipal de Serveis SA (GMSSA) mitjà propi personificat de l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui per a la gestió del servei de neteja viària. 
 
Quart. Establir com a preu de referència del servei els contemplats al projecte d’establiment per 
a la gestió del servei de neteja viària de Caldes de Montbui, aprovat pel Ple municipal de 22 de 
febrer de 2018, i que per a l'anualitat 2018 és de 276.229,92 euros (de juny a desembre), per 
l’any 2019 477.206,00 euros, per l’anualitat 2020, 481.619,00 euros, per l’anualitat 2021, 
486.836,00 euros, per l’anualitat 2022 500.468,00 euros, per l’anualitat 2023, 506.798,00 euros, 
per l’anualitat 2024, 513.403,00 euros i per l’anualitat 2025, 521.277,00 euros (a aquests preus 
no s'hi aplica IVA per ser facturació entre empresa municipal i Ajuntament). 
 
Cinquè. Establir que la societat mercantil municipal Gestió Municipal de Serveis SA (GMSSA) 
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dugui a terme els tràmits necessaris per fer efectiva aquesta encomana. 
 
Sisè. Publicar la formalització d’aquesta encomana al perfil del contractant. 
 
Setè. 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. 
 
Altrament i de forma potestativa, es pot interposar recurs especial en matèria de contractació 
davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en el termini de quinze dies hàbils a 
comptar des del dia següent al de la publicació en el perfil del contractant. 
 
El punt s’aprova amb els vots a favor d’ERC, SC, PDeCAT i PSC i les abstencions d’UPC i 
PPC.  
 
 
5. APROVAR LES CERTIFICACIONS D'OBRA NÚM. 5 I 6 DEL CONTRACTE DE LES 
OBRES DE L'APARCAMENT DE LES HORTES DE BAIX I PLAÇA DEL SINDICAT, FASE I, 
DE CALDES DE MONTBUI, EXPEDIENT 481/2017. 
 
Primer. Aprovar la certificació d'obra núm. 5 per un import de 96.654,91 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 
96.654,91 euros, IVA inclòs, corresponent a la factura núm. 220, emesa per ACSA, Obras e 
Infraestructuras SA, a càrrec de l’aplicació pressupostària 31 1510 60999 Aparcament, del 
pressupost municipal vigent. 
 
Tercer. Aprovar la certificació d'obra núm. 6 per un import de 89.314,71 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. 
 
Quart. Aprovar el reconeixement de l'obligació i l'ordenació de pagament de la despesa de 
89.314,71 euros, IVA inclòs, corresponent a la factura núm. 224, emesa per ACSA, Obras e 
Infraestructuras SA, a càrrec de l’aplicació pressupostària 31 1510 60999 Aparcament, del 
pressupost municipal vigent. 
 
Cinquè. Comunicar aquests acords als interessats. 
 
Sisè. Contra aquest acte administratiu que és definitiu en via administrativa podeu interposar en 
el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació 
d’aquest acord, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius 
de la província de Barcelona. 
 
Tanmateix, podeu interposar contra aquest acte administratiu recurs de reposició atès l’article 
77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció 
de la notificació d’aquest acord, i contra la seva resolució i en el termini de dos mesos recurs 
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius. En el supòsit que no es 
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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, les abstencions de PDeCAT, PSC, UPC i PPC i 
els vots en contra de SC.  
 
 
6. APROVAR INICIALMENT LES MODIFICACIONS RELATIVES A L'ORDENANÇA DE 
CONVIVÈNCIA CIUTADANA I DE LA VIA PÚBLICA, EXPEDIENT NÚM. 6580/2017. 
 
Punt retirat de l’ordre del dia. 
 
 
7. APROVAR LES DUES FESTES LOCALS DE CALDES DE MONTBUI PER A L’ANY 2019, 
EXPEDIENT NÚM. 1828/2018. 
 
Primer. Aprovar les dues festes locals de Caldes de Montbui per a l’any 2019, els dies: 10 de 
juny de 2019 (Dilluns de Pasqua Granada), i 14 d’octubre de 2019 (Dilluns de Festa Major). El 
resultat d'elecció de la primera festa local compta amb el suport del Consell Escolar Municipal i 
la Unió de Comerciants i Industrials de Caldes de Montbui (UCIC), i ha obtingut una 
representativitat del 72,22% sobre el total de respostes rebudes. La segona festa local com és 
tradició al municipi, s'escau el dilluns de Festa Major. 
 
Segon. Notificar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya, abans del 30 d'abril de 2018, i a la resta de persones i entitats 
interessades. 
 
Tercer. Contra aquest acte administratiu que és definitiu en via administrativa podeu interposar 
en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació 
d’aquest acord, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius 
de la província de Barcelona. 
 
Tanmateix, podeu interposar contra aquest acte administratiu recurs de reposició atès l’article 
77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció 
de la notificació d’aquest acord, i contra la seva resolució i en el termini de dos mesos recurs 
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius. En el supòsit que no es 
dictés resolució expressa en el termini d’un mes s’entendrà expedita la via contenciosa durant 
sis mesos. 
 
El punt s’aprova per unanimitat.  
 
8. MODIFICAR LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE CAP DE BENESTAR SOCIAL, 
EDUCADOR/A SOCIAL, TREBALLADOR/A SOCIAL I TREBALLADOR/A FAMILIAR DE 
L’AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI I APROVAR LES FITXES DESCRIPTIVES 
D’AQUESTS LLOCS DE TREBALL, EXPEDIENT NÚM. 123/2018. 
 
Primer. Modificar la relació de lloc de treball de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, en els 
termes següents, i segons l’Annex 1 que acompanya la proposta, i amb efectes retributius al 
dia 1 de maig de 2018, pels empleats que estan portant a terme les funcions dels llocs de 
treball següents: 
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Lloc de treball / Punts Retribució proposada (brut anual)/Disponibilitat de reunions 
Cap de departament de /Serveis Socials/647 35.520,14 2 dies/setmana/134,80 €/mes 
Treballador/ social 564 33.103,45 1 dia/setmana/ 71,61 €/mes 
Educador/a social 564 33.103,45 1 dia/setmana/71,61 €/mes 
Treballador/a familiar 206 21.869,29 
 
Segon. Respecte dels empleats que estiguin percebent retribucions per import superior als 
aprovats en aquesta modificació de la Relació de Llocs de Treball, se’ls aplicarà un 
complement personal transitori (CPT), de conformitat amb el que disposa la disposició 
transitòria segon dela Llei 3/2017, de 27 de juny de Pressupostos Generals de l’Estat. 
 
Tercer. Aprovar les fitxes descriptives que consten a l’expedient del llocs de treball SP002 cap 
del departament de Serveis Socials, SP003 educador/a social, SP004 treballador/a familiar i 
SP034 treballador/a social. 
 
Quart. Publicar la modificació de la relació de llocs de treball al tauler d’edictes de l’Ajuntament 
de Caldes de Montbui, a la web corporativa, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
Contra aquest acte administratiu que és definitiu en via administrativa podeu interposar en el 
termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació d’aquest 
acord, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la 
província de Barcelona. 
 
Tanmateix, podeu interposar contra aquest acte administratiu recurs de reposició atès l’article 
77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció 
de la notificació d’aquest acord, i contra la seva resolució i en el termini de dos mesos recurs 
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius. En el supòsit que no es 
dictés resolució expressa en el termini d’un mes s’entendrà expedita la via contenciosa durant 
sis mesos. 
 
El punt s’aprova per unanimitat.  
 
9. DONAR COMPTE DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI 2019-2021 DE 
L’AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI APROVAT PER LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DE 16 DE MARÇ DE 2018, EXPEDIENT NÚM. 1531/2018. 
 
Primer. Donar compte al Ple del Pla Pressupostari a Mig Termini 2019-2021 de l’Ajuntament de 
Caldes de Montbui aprovat per la Junta de Govern Local de 16 de març de 2018. 
Segon. Trametre còpia del Pla Pressupostari a Mig Termini 2019-2021 al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques segons l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
 
 
10. DONAR COMPTE AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI DE 
L’ACORD APROVAT A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, EN LA SESSIÓ DEL PASSAT 13 
D’ABRIL DE 2018, RELATIU A LA SENTÈNCIA NÚM. 54 DE 2018 DICTADA PEL JUTJAT 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 8 DE BARCELONA EN RELACIÓ AMB EL RECURS 
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CONTENCIÓS ADMINISTRATIU ORDINARI NÚM. 389/2012 A, INTERPOSAT PER OBRES I 
PAVIMENTS BOU, SL CONTRA L’AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI, EXPEDIENT 
NÚM. 2012_130; G1500-2014-000001 (ALIA); 398/2014 (AUPAC). 
 
Únic. Donar compte al Ple de l’Ajuntament de Caldes de Montbui de l’Acord aprovat a la Junta 
de Govern Local, en la sessió del passat 13 d’abril de 2018, relatiu a la Sentència núm. 54 de 
2018 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, en data 14 de febrer de 
2018, i al Decret dictat pel mateix Jutjat, en data 19 de març de 2018, mitjançant el qual declara 
ferma la Sentència pronunciada el dia 14.02.18, en relació amb el recurs contenciós 
administratiu ordinari núm. 389/2012 A, interposat per OBRES I PAVIMENTS BOU, SL contra 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui. 
 
 
11. CONEIXEMENT DE COMUNICACIONS OFICIALS I CONEIXEMENT DE DECRETS 
D'ALCALDIA. 
 
 
12. MOCIONS D'URGÈNCIA 
 
MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC, CiU I SOM CALDES AL PLE 
DE L’AJUNTAMENT PER L’ALLIBERAMENT DELS PRESOS POLÍTICS, EL RETORN DELS 
EXILIATS I LA DENÚNCIA DE LA DERIVA ANTIDEMOCRÀTICA I AUTORITÀRIA DE 
L’ESTAT ESPANYOL, EXPEDIENT NÚM. 2556/2018. 
 
«Catalunya ha tornat a patir, altra vegada, un nou atac repressiu per part del govern de 
Mariano Rajoy i el bloc del 155, conjurats amb el poder judicial i policial de l’estat. L’onada 
repressiva contra els catalans i les catalanes és majúscula i el govern espanyol està disposat a 
tot, fins i tot a vulnerar els drets civils, polítics i humans més bàsics per tal d’erradicar qualsevol 
signe de dignitat del poble català. Intenten esclafar la voluntat de la sobirania popular  
empresonant injustament els nostres legítims representants públics, tots ells gent de pau. 
 
El passat divendres 23 de març quedarà gravat a la memòria del nostre país com un nou dia 
trist i negre. L’empresonament injust, arbitrari i abusiu dels diputats i diputades Carme 
Forcadell, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, i l’exili de Marta Rovira tornarà 
a ressonar en els annals de la història del nostre país com un nou episodi fosc de repressió i de 
vulneració dels principis democràtics més elementals. Un escenari que queda agreujat per la 
recent detenció del President legítim de Catalunya, Carles Puigdemont, totalment 
incomprensible davant la comunitat internacional. 
 
Un divendres negre no només pel poble català sinó també pel poble espanyol, on cada vegada 
i amb més intensitat els seus ciutadans estan perdent els drets i llibertats més bàsics i 
inviolables en qualsevol país que es pretengui a si mateix com a democràtic i civilitzat. 
 
Davant d’aquesta nova injustícia, d’aquesta ignomínia, d’aquest acte d’autoritarisme 
intransigent que ens recorda de manera inevitable les èpoques més fosques de l’Espanya del 
segle XX, des del món local no podem restar impertèrrits i ens alcem per dir sense vacil·lar que 
continuarem defensant les nostres idees polítiques. No hi haurà prou barrots per silenciar-les. 
Avui, un cop més, volem dir-ho molt alt i clar: sempre estarem al costat d’aquells representants 
que defensen la voluntat del poble, del mandat de l’1 d’octubre i el resultat de les eleccions del 
21 de desembre. 
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I l’estat, en lloc d’actuar com una democràcia madura, on el diàleg i l’acord són el motor de la 
cohesió de la societat, han decidit oferir cops de porra, menyspreu, humiliació, amenaces i, 
finalment, presó. Una causa general contra l’independentisme, una autèntica cacera de bruixes, 
feroç i salvatge, sense mesura. 
 
Potser, ingènuament, es pensen que manllevant-nos als nostres representants, Carles 
Puigdemont, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí, 
Antoni Comín, Joaquim Forn, Josep Rull, Lluís Puig, Dolors Bassa, Meritxell Serret, Jordi 
Cuixart, Jordi Sánchez, Marta Rovira i Anna Gabriel, ens rendirem i dimitirem d’exercir el nostre 
mandat democràtic, emanat directament dels ciutadans i ciutadans. Res més lluny de la realitat. 
 
Ens mantindrem ferms en defensa de la causa més justa que hi pot haver: la llibertat i el ple 
exercici de la democràcia. 
 
Contra la dictadura del 155, trobareu un poble compromès i ferm. Perquè la nostra lluita és la 
lluita dels homes i les dones lliures i justos, que volen ser tractats com a ciutadans i no com a 
súbdits. 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
PRIMER.- Exigir la llibertat immediata de tots els presos polítics: Carme Forcadell, Oriol 
Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, Jordi Cuixart i 
Jordi Sánchez. 
 
SEGON.- Exigir el retorn de tots els consellers i polítics catalans exiliats: Carles Puigdemont, 
Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Marta Rovira i Anna Gabriel, i la 
garantia del respecte absolut als seus drets polítics, ciutadans i humans sense veure’s 
sotmesos a cap judici pel seu lliure exercici polític. 
 
TERCER. Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i protegides en tots 
els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure expressió, de la vulneració dels 
drets polítics i humans i del dret a decidir dels ciutadans per part d’un estat que jutja les idees i 
empresona de forma il·legal. 
 
QUART.- Denunciar l’evident manca de separació de poders a l’estat espanyol, així com la 
manipulació i coacció dels mitjans de comunicació per part de l’estat. 
 
CINQUÈ.- Demanar a les institucions europees que no continuïn emparant accions pròpies 
d’una dictadura i apel·lar a la justícia internacional perquè intercedeixi de manera immediata i 
garanteixi el respecte als drets dels ciutadans catalans. 
 
SISÈ.- Instem a totes les entitats de Caldes de Montbui a defensar els drets fonamentals, civils, 
polítics, la llibertat, la democràcia i els nostres legítims representants escollits democràticament 
del Parlament de Catalunya. 
 
SETÈ.- Atenent a la crida del Molt Honorable President del Parlament de Catalunya, el Sr. 
Roger Torrent, aquest ajuntament vol mostrar el seu suport la crida unitària del President i a la 
plataforma “Espai Democràcia i Convivència” que té com a objectius “la defensa de les 
institucions catalanes, la convivència, la cohesió social i els drets i llibertats de la ciutadania”. 
 
VUITÈ .- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a 
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Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) així com 
a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la Independència 
(AMI), l’aprovació de la present moció.» 
 
La moció s’aprova amb els vots a favor d’ERC, SC, PDeCAT, PSC, UPC i el vot en contra del 
PP.  
 
 
13. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS. 


