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Comunicat de premsa 
Data: 27/12/2018 

Acords del Ple ordinari de 27 de desembre de 2018 

1. Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió plenària anterior de data 29 de novembre de 
2018  

L’acta s’aprova per assentiment.  

2. Aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Caldes de 
Montbui, expedient 8988/2018 de Recursos Humans. 

Primer. Modificar els llocs de treball següents, segons l’annex 1 que s’acompanya a la 
proposta. 

SG002 administratiu/va de Serveis Generals 

SG015 administratiu/va de Serveis Generals 

SG014 administratiu/va de Recursos Humans  

Segon. Aquesta modificació de la Relació de Llocs de Treball, en cap cas podrà suposar un 
increment de la plantilla del personal, per la qual cosa quedaran automàticament amortitzats els 
llocs de treball ocupats pels empleats municipals que accedeixin als llocs de treball objecte 
d’aquesta modificació de la RLT pels sistemes reglamentaris de provisió o selecció legalment 
previstos a la normativa vigent sobre funció pública local. 

Tercer. Aprovar les fitxes descriptives que consten a l’expedient del llocs de treball següents: 

SG002 administratiu/va de Serveis Generals 

SG015 administratiu/va de Serveis Generals 

SG014 administratiu/va de Recursos Humans  

Quart. Aprovar una refosa de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui, segons l’annex 1 que acompanya la proposta, la qual inclou, a part de les 
modificacions efectuades durant l’any 2018 esmentades en els antecedents, les dels llocs de 
treball SG002, SG014 i SG015, i els increments retributius següents: 

a) Un increment retributiu de tots els conceptes salarials de l’1,5% sobre les retribucions de 
l’any 2017. 
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b) La destinació d’un 0,3% de la massa salarial de pressupost del capítol I de l’any 2017 a 
equiparació de complements específics, per aplicació de la corba retributiva de l’Acord de 
Condicions de Treball Comunes de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, incrementada pels 
anys 2016, 2017 i 2018, de conformitat amb les Lleis de Pressupostos Estatals, dels llocs de 
treball següents:  

 
DENOMINACIÓ 2011 2012 Valoració 2016 2017 2018 DiferènciaEmpleatsDiferència

total Equ
Operari d’Obres 18.518,90 19.334,35 123  19.527,6919.722,97 20.733,77 2.214,87 € 1  2,214,87 €

Operari PJZV  18.518,90 19.334,35 123  19.527,6919.722,97 20.733,77 2.214,87 € 1  2,214,87 €

Operari SS.GG. 18.518,90 19.334,35 123  19.527,6919.722,97 20.733,77 2.214,87 € 3  6.644,62 €

Bidell  18.230,21 19.060,97 116  19.251,5819.444,10 20.440,61 2.210,40 € 3  6.631,19 €

 Cinquè. 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. 

El punt s’aprova per unanimitat.  

3. Aprovar l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Caldes 
de Montbui i Palau-Solità i Plegamans, signada el dia 8 de novembre de 2018 per 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui, l’Ajuntament de Palau-Solità i Plegamans i la 
Generalitat de Catalunya i l’esmena a l’acta de les operacions de delimitació entre els 
termes municipals de Caldes de Montbui i Palau-Solità i Plegamans signada el dia 3 de 
desembre de 2018, expedient 7077/2018. Urbanisme, planejament Territorial i Activitats. 
 

Primer. Aprovar l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Caldes 
de Montbui i Palau-Solità i Plegamans, signada el dia 8 de novembre de 2018 per l’Ajuntament 
de Caldes de Montbui, l’Ajuntament de Palau-Solità i Plegamans i la Generalitat de Catalunya, i 
l’esmena a l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Caldes de 
Montbui i Palau-Solità i Plegamans signada el dia 3 de desembre de 2018. 

Segon. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Palau-Solità i Plegamans 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 
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d’aquest acord, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius 
de la província de Barcelona. 

Tanmateix, podeu interposar contra aquest acte administratiu recurs de reposició atès l’article 
77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció 
de la notificació d’aquest acord, i contra la seva resolució i en el termini de dos mesos recurs 
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius. En el supòsit que no es 
dictés resolució expressa en el termini d’un mes s’entendrà expedita la via contenciosa durant 
sis mesos. 

El punt s’aprova per unanimitat.  

4. Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal, referent a diversos articles del títol VI: regulació i desenvolupament del sòl no 
urbanitzable, expedient 1150/2014. Urbanisme, Planejament Territorial i Activitats. 

Primer. Estimar parcialment la primera al·legació de les presentades pels senyors Toni Altaió 
Morral i Oriol Valls Rovira i desestimar les altres cinc pels motius que es recullen en l'informe 
del tècnic redactor del text de la modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal 
(POUM) de Caldes de Montbui, referent a diversos articles del títol VI: regulació i 
desenvolupament del sòl no urbanitzable.  

Segon. Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal, aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona de data 18 de juny 
de 2009 (publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 17 de juliol de 2009), 
referent a diversos articles del títol VI: regulació i desenvolupament del sòl no urbanitzable, 
recollint l’al·legació parcialment acceptada i les prescripcions recollides en els informes dels 
organismes sectorials que els han emès, juntament amb l’estudi ambiental estratègic (EAE), 
redactat per l’empresa ACC Assessors Ambientals de Catalunya. 

Tercer. Elevar diligenciat l'expedient de modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal referent a diversos articles del títol VI: regulació i desenvolupament del sòl no 
urbanitzable. a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació 
definitiva. 

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

El punt s’aprova amb els punts a favor d’ERC, les abstencions de SC, PDeCAT i UPC i el vot 
en contra del PPC.  
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5. Aprovar el contingut del conveni d’expropiació de mutu acord entre l’Ajuntament de 
Caldes de Montbui i els germans XXXXXX XXXX i XXXXXX XXXX, de les finques situades 
en el paratge de Les Cremades, expedient 1259/2012. Urbanisme, Planejament Territorial 
i Activitats. 

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

6. Aprovar la segona acta de preus contradictoris PC09 a PC14 i la certificació núm. 14, 
en relació amb les obres de l'aparcament de les Hortes de Baix i plaça del Sindicat, Fase 
I, de Caldes de Montbui, expedient 481/2017 d'Urbanisme, Planejament Territori. 

Primer. Aprovar la segona acta de preus contradictoris PC09 a PC14, en relació a les obres de 
l'aparcament de les Hortes de Baix i plaça del Sindicat, Fase I, de Caldes de Montbui. 

Segon. Aprovar la certificació d'obra núm. 14 de l'obra de l'aparcament de les Hortes de Baix i 
plaça del Sindicat, Fase I, de Caldes de Montbui, per un import de 446.579,30 euros, més 
93.781,65 euros d'IVA al 21%, resultant un import total de 540.360,95 euros, IVA inclòs, 
presentada per Acsa Obras e Infraestructuras SA. 

Tercer. Aprovar el reconeixement de l'obligació i l'ordenació de pagament de la despesa 
descrita al punt anterior, per import de 540.360,95 euros, IVA inclòs, corresponent a la factura 
núm.340, de data 18 de desembre de 2018, presentada per Acsa Obras e Infraestructuras SA, 
amb NIF A08112716, el dia 18 de desembre de 2018, amb registre d'entrada número 
E/15503/2018, a càrrec de l’aplicació pressupostària 31 1510 60999 Aparcament, del 
pressupost municipal vigent. 

Quart. Aprovar la modificació del contracte de l'obra «Aparcament de les Hortes de Baix i plaça 
del Sindicat, Fase I, de Caldes de Montbui», subscrit amb l'empresa Acsa Obras e 
Infraestructuras SA, per la realització dels treballs corresponents a les unitats noves i 
incrementar el preu del mateix en la quantitat total de 411.833,68 euros, més 86.485,07 euros 
corresponents al 21% d'IVA, donant un total de 498.318,75 euros, que representa un increment 
del preu de l’obra del 19,62%. 

Cinquè. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per un import de 498.318,75 euros 
(21% IVA inclòs) a càrrec de l’aplicació pressupostària 31 1510 60999 Aparcament del 
pressupost municipal vigent. 

Sisè. Requerir a l'empresa contractista que procedeixi al reajustament de la garantia 
constituïda en el seu dia en la quantitat de 20.591,68 euros (corresponent al 5% de l'import de 
la modificació) davant la Caixa Municipal d'aquesta corporació, en el termini dels quinze dies 
següents a la data de recepció d'aquest acord. 
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Setè. Requerir a l'empresa contractista que procedeixi a formalitzar aquesta modificació en el 
document administratiu corresponent. 

Vuitè. Comunicar aquest acord als interessats. 

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

Tanmateix, podeu interposar contra aquest acte administratiu recurs de reposició atès l’article 
77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció 
de la notificació d’aquest acord, i contra la seva resolució i en el termini de dos mesos recurs 
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius. En el supòsit que no es 
dictés resolució expressa en el termini d’un mes s’entendrà expedita la via contenciosa durant 
sis mesos. 

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

7. Acordar la nomenclatura d’Aparcament del Centre El Sindicat, a l'aparcament construït 
a Les Hortes de Baix, expedient 8230/2018 

Primer. Acordar la nomenclatura d’Aparcament del Centre El Sindicat, a l'aparcament construït 
a Les Hortes de Baix.  

Segon. Notificar aquest acord al departament de Secretaria per tal que inclogui aquesta 
nomenclatura a la llista de carrers, places i espais públics de l'Inventari Municipal.  

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

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

8. Aprovar l’adhesió a la Pròrroga de la vigència del II Pla Comarcal d’Igualtat de Gènere 
del Vallès Oriental (2015-2018), aprovat en sessió plenària de 23 de setembre de 2015, 
fins a l’aprovació i entrada en vigor del proper Pla Comarcal d’Igualtat del Vallès 
Oriental. Expedient 8602/2018 d'Acció Social i Igualtat d'Oportunitat. 

Primer. Aprovar l’adhesió a la Pròrroga de la vigència del II Pla Comarcal d’Igualtat de Gènere 
del Vallès Oriental (2015-2018), aprovat en sessió plenària de 23 de setembre de 2015, fins a 
l’aprovació i entrada en vigor del proper Pla Comarcal d’Igualtat del Vallès Oriental. Segons 
notificació d’acord de Ple 2018/9 del Consell Comarcal del Vallès Oriental, que consta a 
l’expedient.  

Segon. Designar com a referent professional de temes del Pla d’Igualtat de gènere a la senyora 
Eva Castillo Fabrega. 

Tercer. Adquirir el compromís de l’assistència a les reunions de pla d’Igualtat de gènere del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

Quart. Comunicar l’acord a al Consell Comarcal del Vallès Oriental via EACAT. 

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

9.- Aprovar inicialment el Pressupost General Municipal i les Bases d’Execució del 
Pressupost de l’Ajuntament de Caldes de Montbui per l’exercici econòmic de 2019 i 
aprovar inicialment les plantilles de personal que es detallen al Pressupost., expedient 
7945/2018. 

Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General Municipal i les Bases d’Execució del 
Pressupost de l’Ajuntament de Caldes de Montbui per l’exercici econòmic de 2019, desglossats 
en els Pressupostos següents: 

1.- PRESSUPOST DE L’ENTITAT 

Estat d’ingressos 

Capítol I - Impostos Directes .................................... 9.099.294,98 € 
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Capítol II - Impostos Indirectes ............................................... 500.000,00 € 

Capítol III - Taxes, preus públics i altres ingressos ........ 4.267.316,97 €  

Capítol IV - Transferències corrents ........................................ 4.861.661,54 € 

Capítol V - Ingressos Patrimonials ............................. 488.103,60 € 

Capítol VII - Transferències de capital .................................... 360.581,90 € 

Capítol IX - Passius financers ................................................. 2.678.123,23 € 

 

TOTAL INGRESSOS ..................................................... 22.255.082,22 € 

Estat de despeses  

Capítol I - Despeses de personal ..........................…………... 8.510.902,24 € 

Capítol II - Despeses corrents en béns i serveis ...………….. 7.661,688,28 € 

Capítol III - Despeses financeres ............................…………. 89.920,81 € 

Capítol IV - Transferències corrents ........................…………... 1.505.080,40 € 

Capítol VI - Inversions reals ....................................…………... 2.868.189,08 € 

Capítol VII - Transferències de capital ...................…………... 305.000,00 € 

Capítol IX - Passius financers .............................…………....... 1.314.301,41 € 

TOTAL DESPESES ...................…………...................... 22.255.082,22 € 

 

2.- PRESSUPOST SOCIETAT MERCANTIL DEPENDENT DE L’AJUNTAMENT: 

GESTIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS, S.A. (GMSSA) 

Estat d’ingressos ........................………………................ 3.168.315,28 €  

Estat de despeses ...................................………………... 3.168.315,28 €  
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2.- PRESSUPOST CONSOLIDAT  

Total ingressos ...........................………………........... 23.840.335,98 € 

Total despeses .........................………………............. 23.840.335,98 € 

Segon.- Aprovar inicialment les plantilles de personal que es detallen al Pressupost. 

Tercer.- Exposar al públic el Pressupost General per l’any 2019, les Bases d’Execució i les 
plantilles de personal mitjançant publicació d’edicte en el Butlletí Oficial de la Província i en el 
tauler d’anuncis de la Casa Consistorial pel període de 15 dies hàbils, a efectes de possibles 
reclamacions segons estableix l’article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals. Aquest acord es considera definitiu si no es produeixen reclamacions en 
contra durant el termini d'exposició pública, i entrarà en vigor en l'exercici al qual es refereix. 

Quart.- Remetre còpia del Pressupost General a la Delegació del Ministeri d’Economia i 
Hisenda i a la Direcció General de l’Administració Local de la Generalitat de Catalunya, un cop 
finalitzades totes les actuacions i tràmits establerts, d’acord amb allò que disposa l’article 169 
de l’ esmentat text refós, l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 4/2012, de 28 de 
setembre, que modifica la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera i l’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre que modifica l'Ordre 
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre. 

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

10. Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. DEC/769/2018, de data 30 de novembre de 
2018, pel qual es va resoldre aprovar el càlcul dels costos efectius dels serveis de 
l’exercici 2017 de les entitats que formen la Corporació Local, expedient núm. 7947/2018 

Únic. Restar assabentats del Decret d’Alcaldia núm. DEC/769/2018, de data 30 de novembre 
de 2018, pel qual es va resoldre aprovar el càlcul dels costos efectius dels serveis de l’exercici 
2017 de les entitats que formen la Corporació Local, el qual s'ha transcrit anteriorment.  

 


