AJUNTAMENT DE CALDERS

Acta de la reunió del Ple de l’Ajuntament
Número de la sessió: 4/2019
Caràcter: extraordinària.
Data: 1 d’abril de 2019
Hora: de les 19:30 a les 20:45 hores.
Lloc: sala de plens.
Hi assisteixen:
Eduard Sánchez i Campoy, alcalde
Teresa Pagès i Pascual, primera tinent d’alcalde
Sagrari Sánchez i Garcia, regidora
Jaume Balagueró i Comas, regidor
Carme Torrescasana i Sangrà, regidora
Just Serra i Coma, regidor
Saixa Cervera i Serrat, regidor

Jordi Pino i Pruna, secretari interventor.

ORDRE DEL DIA
1. Proposta d’aprovació del sorteig públic per a la designació dels membres de les
meses electorals per a les Eleccions a les Corts Generals a celebrar dia 28
d’abril de 2019.
2. Proposta d’adjudicació de la concessió administrativa d’ús privatiu del bar del
casal municipal (Bar “El Mirador”).
3. Proposta d’acord de verificació del Text refós de la Modificació puntual núm. 13
del POUM per a qualificar com a serveis tècnics una finca contigua a la
gasolinera a la Ctra.N-141-C de Calders.
4. Proposta d’acord d’aprovació de la taxa per la prestació del servei de la piscina
municipal i altres instal·lacions esportives.
5. Proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits núm. 32019 en la modalitat de crèdit extraordinari amb càrrec a romanent de
tresoreria.
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Comprovada l’assistència de membres del ple en nombre suficient segons el quòrum
legalment exigible i l’assistència del president i del secretari, com a requeriments per a
la constitució vàlida del ple, d’acord amb allò previst a l’art. 98.c) del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, el Sr. Alcalde obre la sessió i es passen a tractar els assumptes
inclosos a l’ordre del dia.

1. Proposta d’aprovació del sorteig públic per a la designació dels membres de
les meses electorals per a les Eleccions a les Corts Generals a celebrar dia 28
d’abril de 2019.
De conformitat amb l'article 26 de la Llei 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral
General, ha de procedir-se a la designació per sorteig públic entre les persones
censades al municipi, del President i els Vocals de cada Taula.
El programa informàtic distribuït a través de la plataforma IDA_CELEC de l’Oficina del
Cens Electoral el qual conté el cens del municipi i l’aplicació corresponent per dur a
terme el sorteig, ha estat instal·lat en un dels ordinadors de l’ajuntament.
Segons l’article 26.4 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral
General i modificacions posteriors (LOREG), el sorteig dels membres de les meses
electorals s’haurà de realitzar entre els dies 25è i 29è posteriors a la convocatòria.
En relació a les eleccions de les Corts Generals a celebrar el 28 d’abril, vist que el
Decret de convocatòria va publicar-se el dia 5 de març, el sorteig dels membres de les
meses s’ha de realitzar entre el dies 30 de març i el 3 d’abril de 2019.
Per això, l’Alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents

ACORDS:
Primer.- Procedir al sorteig per la designació dels membres de les Meses electorals a
per a les eleccions de les Corts Generals a celebrar el 28 d’abril mitjançant el
programa informàtic “CONOCE”.
Segon.- Aprovar la composició de la Mesa electoral que se’n derivi del sorteig
corresponent.
Tercer. Notificar la referida designació com a President i Vocals de les Taules
Electorals, als interessats, en el termini de tres dies.
Quart. Comunicar el present acord a la Junta Electoral de Zona.
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S’aprova per unanimitat dels presents.
2. Proposta d’adjudicació de la concessió administrativa d’ús privatiu del bar del
casal municipal (Bar “El Mirador”).
El ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 20 de desembre de 2018, va aprovar
l’expedient de licitació i el plec de clàusules administratives de la concessió
administrativa d’ús privatiu del bar del Casal municipal (Bar “El Mirador”).
La mesa de contractació va declarar com a admeses les proposicions dels licitadors
I.G.L., V.M.V. i F.P.I., i en la seva sessió del dia 1 de març d’aquest any va classificar
les ofertes de la manera següent:
En relació als criteris d’adjudicació segons un criteri de judici de valor referent a la
qualitat de la proposta gastronòmica, mesures de promoció turística i proposta
d’activitats de dinamització, la mesa va assumir l’informe del Consorci per a la
promoció dels municipis del Moianès, que estableix la ponderació següent:
Licitadors
I.G.L.
V.M.V.
F.P.I.

Registre d’entrada
2019-E-RC-72
2019-E-RC-73
2019-E-RC-74

NIF
....
....
....

Puntuació
17
15
13

De l’obertura del sobre núm. 3 referent a la proposició econòmica en resulta, segons
l’acta que consta a l’expedient de la mesa de contractació, la ponderació següent:
Licitadors
Oferta econòmica
(màxim 30 punts)
Programació temporada
primavera/estiu
(màx.30 punts)
Concerts i música en viu
Espectacles activitats públic
adult
Espectacles activitats públic
infantil
Programació temporada
tardor/hivern( màxim 10
punts)
Concerts i música en viu
Espectacles activitats públic
adult
Espectacles activitats públic
infantil
Creacio punt informació
turística(màxim 15 punts)
Realització menú per a
grups (màxim 10 punts)
Mesures mediambientals
(màxim 5 punts)

I.G.L.

F.P.I.

V.M.V.

30

30

30

18

6

18

6

6

6

6

6

6

6

6

6

2

2

2

2

2

2

15

15

15

10

10

10

5

5

5
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En conseqüència, la classificació de les ofertes és la següent:
Licitadors
I.G.L.
V.M.V.
F.P.I.

NIF
....
....
....

Puntuació total
117
115
101

En la mateixa sessió del dia 1 de març d’aquest any, la mesa de contractació va
proposar l’adjudicació del contracte al candidat I.G.L., requerint-lo per a l’aportació de
la documentació a que fa referència la clàusula 15ª.
Dintre del termini concedit, l’interessat ha presentat la documentació següent: a) còpia
compulsada del DNI, b) pòlissa de responsabilitat civil per un import de 300.000 euros i
un sublímit per víctima de 151.000 euros, c) informe de la vida laboral que acredita la
situació com a autònom per un període superior a un any, en un establiment de
begudes, d) certificat d’estar al corrent en les obligacions amb la Seguretat Social, e)
certificat de l’Agència Tributària conforme l’interessat està al corrent de les seves
obligacions tributàries i ha constituït la garantia definitiva.
Per això, de conformitat amb la clàusula 17, l’Alcalde proposa al ple de l’Ajuntament,
l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Adjudicar la concessió administrativa d’ús privatiu del bar del Casal municipal
(Bar “El Mirador”) al senyor I.G.L., pel cànon de 300 euros mensuals, amb les
obligacions consignades en la seva oferta referent a l’obligació d’organitzar els
concerts i música en viu i els espectacles o activitats, la creació d’un punt d’informació
turística local i les mesures ambientals que s’hi fan constar, per un termini de tres anys
més un any de pròrroga, amb subjecció al plec de clàusules aprovat.
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat requerint-lo per a la formalització del
contracte en document administratiu en un termini màxim de quinze dies hàbils a
comptar següents a aquell en què es realitzi la notificació de l’adjudicació.
S’aprova per unanimitat dels presents.
3. Proposta d’acord de verificació del Text refós de la Modificació puntual núm. 13
del POUM per a qualificar com a serveis tècnics una finca contigua a la
gasolinera a la Ctra.N-141-C de Calders.
La Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central en sessió del dia 20 de
febrer de 2019 va adoptar el següent acord:
“-1 Suspendre la resolució definitiva de la Modificació puntual núm. 13 del POUM per a
qualificar com a serveis tècnics una finca contigua a la gasolinera a la Ctra. N-141-C,
de Calders, promoguda i tramesa per l’Ajuntament, fins a la presentació d’un text refós,
verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i degudament
diligenciat, que incorpori les prescripcions següents:
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1.1 Cal recaptar l’informe favorable de la Direcció General d'Energia, Seguretat
Industrial i Seguretat Minera i incorporar les prescripcions que se’n derivin, si fos el
cas.
1.2 Cal rectificar els plànols 01 i 02 de la documentació gràfica de la Modificació
puntual, indicant que la nova qualificació de sòl proposada correspon a sistema de
serveis tècnics i ambientals – energia, definit per la normativa del POUM amb la
subclau T2.
-2 Indicar l’Ajuntament que 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, en compliment de l’article 17.6 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat
pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, i de l’ordre PTO/343/2005, de 27 de juliol, per la
qual s’estableixen els requeriments tècnics de la presentació, en suport informàtic, de
les normes urbanístiques de les figures de planejament urbanístic als òrgans de la
Generalitat de Catalunya competents per a la seva aprovació definitiva.
-3 Recordar a l’Ajuntament que la present Modificació puntual només comporta el
canvi de qualificació del sòl on es volen implantar els dipòsits, i un cop sigui executiva,
caldrà la tramitació del corresponent projecte d’actuació específica d’interès públic en
sòl no urbanitzable, d’acord amb l’article 48 del TRLUC i l’article 47 i següents del
Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística.
-4 Comunicar-ho a l’Ajuntament.”
Consta a l’expedient que s’ha sol·licitat informe a la Direcció General d’Energia,
Seguretat Industrial i Seguretat minera sense que, havent transcorregut el termini
establert, s’hagi emès i notificat.
Igualment consta a l’expedient la rectificació dels plànols 01 i 02 de la documentació
gràfica de la Modificació puntual, indicant que la nova qualificació de sòl proposada
correspon a sistema de serveis tècnics i ambientals – energia, definit per la normativa
del POUM amb la subclau T2.
Correspon al ple municipal l’aprovació del planejament (article 52.2 c) del Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya) amb el quòrum del vot favorable de la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, segons allò que
preveu l’article 114.3 k) del mateix Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
L’aprovació definitiva del text refós d’aquesta modificació puntual del planejament
correspon a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, segons allò
que preveu l’article 80 del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya.
Per això l’Alcalde proposa al ple de l’Ajuntament, l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Verificar el Text Refós de la Modificació puntual núm. 13 del POUM per a
qualificar com a serveis tècnics una finca contigua a la gasolinera a la Ctra.N-141-C de
Calders.
Segon.- Trametre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya
Central per a la seva aprovació definitiva.
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S’aprova per unanimitat dels presents.
4. Proposta d’acord d’aprovació de la taxa per la prestació del servei de la
piscina municipal i altres instal·lacions esportives.
El Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment
per a l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les ordenances fiscals hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text
legal esmentat estableix que les ordenances fiscals contindran com a mínim la
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
En la memòria que s’acompanya queda verificat que, l’import de la recaptació
estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que
es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del Text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals.
Per això, l’Alcalde proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Imposar la taxa per la prestació del servei de la piscina municipal i altres
instal·lacions esportives de competència municipal i aprovar l’ordenança fiscal
reguladora de la mateixa:
Ordenança Fiscal núm. 31 Taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal.
Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord
provisional, així com el text complet de l’ordenança fiscal aprovada de nou 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.
Durant el període d’exposició pública de l’ordenança, els qui tinguin un interès directe
o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del Text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
El regidor Saixa Cervera en relació a l’article 5.2 de l’ordenança, que es refereix a
l‘aplicació de tarifes reduïdes a aquells subjectes passius que acreditin escassa
capacitat econòmica, entén que caldria concretar quan s’estima que hi ha escassa
capacitat econòmica; el redactat actual, diu, és ambigu, de manera que no queda clar
quan es poden accedir a les bonificacions.
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La regidora Teresa Pagès opina que aquesta és una qüestió de serveis socials i que hi
ha uns barems, que aquí no s’han de reproduir.
Del debat es resulten les modificacions següents:
-

-

Suprimir la prevista intervenció de serveis socials en el supòsit de discapacitat
física o psíquica.
Fer referència a la parella i no al matrimoni i al fill i la filla.
Introduir una nova quota per família monoparental, de 50€, més 10 euros per
cada fill o filla.
Respecte de l’abonament per temporada individual, concretar que de 5 a 17
anys, la quota serà de 50 euros; de 18 a 25 anys, de 75 euros i de 26 anys en
endavant, de 100 euros.
La possibilitat de fraccionar l’import de l’abonament de temporada, de manera
que, es pugui abonar la meitat, el 15 de juny, i l’altra meitat, el 15 de juliol.

Sotmesa la proposta d’acord a votació s’aprova amb els vots a favor dels regidors
Teresa Pagès, Sagrari Sànchez, Jaume Balagueró, Carme Torrescasana i Just Serra i
de l’Alcalde, Eduard Sànchez. S’absté el regidor Saixa Cervera, que explica que la
seva abstenció es deguda a la falta de concreció de les condicions per accedir a una
bonificació per escassa capacitat econòmica.

5. Proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits núm. 32019 en la modalitat de crèdit extraordinari amb càrrec a romanent de tresoreria.
Davant l’existència de despeses que no es poden demorar fins a l’exercici següent per
a les quals el crèdit consignat en el Pressupost vigent de la Corporació es insuficient i
no ampliable, l’Alcaldia va proposar la concessió d’un crèdit extraordinari finançat amb
càrrec al romanent líquid de Tresoreria.
S’ha emès informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable i el procediment a
seguir.
S’ha emès Informe d’Avaluació del Compliment d’Avaluació de l’Objectiu d’Estabilitat
Pressupostària i la Intervenció ha informat favorablement la proposta d’Alcaldia.
Atesos els antecedents, es considera que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb la
Legislació aplicable i que procedeix que el Ple l’aprovi inicialment de conformitat amb
el que disposa l’article 177.2 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l’article 22.2.e) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Per això, l’Alcalde proposa al Ple d’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 3/2019 del
Pressupost en vigor en la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb càrrec al
romanent líquid de Tresoreria, d’acord amb el resum per capítols següent:
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Altes en aplicacions de despeses

Aplicació
Pressupostària
1532

631.01

Descripció

Euros

Millora i manteniment dels Carrers Moià ,
Montserrat i vial d’accés al camp de futbol
TOTAL DESPESES

57.037,51
57.037,51

Altes en Concepte d’Ingressos

Concepte
870.00
761.18

Descripció
Romanent líquid de tresoreria
DIBA , Millora i manteniment dels Carrers i
vial d’accés al camp de futbol
TOTAL INGRESSOS

Euros
50.037,51
7.000,00
57.037,51

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona, per quinze dies, durant els quals els interessats el podran
examinar i presentar reclamacions davant del Ple. L’expedient es considerarà
definitivament aprovat si durant el termini esmentat no s’han presentat reclamacions;
en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les.
L’Alcalde explica que la creació d’aquesta nova partida és perquè, la partida del
pressupost d’inversions corresponent a inversions en la via pública (El Puig i altres),
per un import de 175.000,- euros, no està disponible, tenint en compte que es
preveuen 150.000,- euros de subvenció de la Diputació de Barcelona que encara no
s’ha concedit; per altra banda és més correcte que es prevegi una partida específica
per aquesta inversió.
Sotmesa la proposta d’acord a votació s’aprova amb els vots a favor dels regidors
Teresa Pagès, Sagrari Sànchez i Jaume Balagueró i de l’Alcalde, Eduard Sànchez.
S’abstenen els regidors Carme Torrescasana, Just Serra i Saixa Cervera.
L’Alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari

Vist i plau
L’Alcalde
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