AJUNTAMENT DE CALDERS

Acta de la reunió del ple de l’ajuntament
Número de la sessió: 13/2019
Caràcter: ordinària.
Data: 4 de novembre de 2019
Hora: de les 19:52 a les 22:13 hores.
Lloc: sala de plens.

Hi assisteixen:
Eduard Sànchez i Campoy
Teresa Pagès i Pascual
Domènec Aguilar i Sala
Mireia Catot i Tort
Just Serra i Coma
Sagrari Sànchez i Garcia
Jordi Pino i Pruna, secretari interventor.
No hi assisteix:
Tatiana Piza i Ruiz

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 2 de setembre de
2019, de la sessió extraordinària i urgent celebrada el dia 15 d’octubre de 2019
i de la sessió extraordinària celebrada el dia 21 d’octubre 2019.
2. Verificació del text refós de la Modificació puntual núm. 12 del POUM
reguladora dels serveis tècnics de telecomunicacions.
3. Modificació puntual de POUM núm. 14 per a qualificar com a sistema viari una
part del pati no edificat de l’immoble situat a la Plaça Major, núm. 7, per facilitar
la connexió del carrer de les Monges amb el carrer de Manresa i en general,
facilitar l’accessibilitat des de la carretera d’Artés fins a la Plaça Major.
4.

Aprovació provisional del projecte de modificació puntual del Pla d’ordenació
urbanística municipal de Calders núm. 10, referent als usos del sòl urbà i no
urbanitzable.

5. Proposta d’acord per a l’aprovació del conveni de col·laboració entre el Servei
Català de Trànsit i l'ajuntament de Calders sobre l'assumpció de les facultats
de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes.
6. Modificació dels articles 2 i 6 de les “Bases per a la concessió d’ajuts a les
famílies per a la realització d’activitats esportives, casals, colònies i sortides
escolars”.
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7. Modificació de crèdit 10/2019, en la modalitat de suplement de crèdit amb
càrrec al romanent líquid de tresoreria.
8. Modificació de l’horari de les sessions del Ple i de la Comissió de govern.
9. Estimar el recurs de reposició interposat contra el Decret d’alcaldia núm. 732019 del dia 17 de maig de 2019.
10. Propostes del grup municipal Junts per Calders:
10.1.

Moció pel reconeixement de les dones deportades als camps de
concentració nazis.

10.2.

Moció per a la instal·lació de llambordins o plaques Stolpersteine en
record a les persones de Calders deportades als camps de
concentració nazis.

11. Donar compte i aprovació de les resolucions de l’alcalde.
12. Precs i preguntes:
12.1.

Preguntes formulades pel grup municipal Junts per Calders:
-

Estat actual de la construcció de la depuradora

-

Exempció de pagar l’Impost dels vehicles de l’ADF

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 senyor alcalde obre la sessió i es passen a tractar els
assumptes inclosos a l’ordre del dia.
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 2 de setembre
de 2019, de la sessió extraordinària i urgent celebrada el dia 15 d’octubre
de 2019 i de la sessió extraordinària celebrada el dia 21 d’octubre 2019.
La regidora Sagrari Sànchez intervé per dir que, en relació a l’acta de la sessió
extraordinària celebrada el dia 21 d’octubre de 2019, pel que fa a l’increment del tipus
de gravamen de l’IBI, troba a faltar la seva intervenció referent a que l’import que es
vol recaptar de més es podria compensar amb la reducció de despeses.
Amb aquesta rectificació, s’aproven les tres actes per unanimitat dels presents.
2. Verificació del text refós de la Modificació puntual núm. 12 del POUM
reguladora dels serveis tècnics de telecomunicacions.
La comissió territorial d’urbanisme de la Catalunya Central, en sessió del dia 19 de
desembre de 2018, va suspendre l’aprovació definitiva de la Modificació puntual núm.
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12 del POUM reguladora dels serveis tècnics de telecomunicacions, fins que es
conclogui el procediment d’avaluació ambiental estratègica simplificada i s’incorporin
les prescripcions que se’n derivin. A més indica que cal incorporar, mitjançant un text
refós, les consideracions següents:
Explicar en la memòria i justificar de forma reforçada les raons d’interès públic
que motiven la modificació, cas que aquesta, es proposi establir una regulació que
pretengui legalitzar o bé possibilitar actuacions que siguin objecte d’un procediment
judicial.
Aclarir, al nou redactat de l’article 117.1, el concepte de categoria, atès que no
queda clar si es refereix a les diferents subclaus T1 a T6 regulades a l’apartat 2 del
mateix article i, pel que fa a l’article 174.9 caldrà o bé establir clarament les solucions
específiques de mimetització, o bé derivar aquesta aspecte a una futura ordenança
municipal que les concreti, per tal que les llicències siguin reglades.
Cal excloure dels articles 4 i 5 de la normativa de la modificació tota aquella
regulació que no es modifica de forma que es mantingui exclusivament l’apartat 1 de
l’article 171 i els apartats 5 i 9 de l’article 174 i, en aquests, cal mantenir els
paràmetres i regulació vigent d’aquelles parts que no són objecte de modificació.
La modificació no es proposa establir una regulació que pretengui legalitzar o bé
possibilitar actuacions que siguin objecte d’un procediment judicial, sinó allò que
s’expressa: l’adaptació a la legislació sectorial de telecomunicacions; adaptació que el
propi acord de la comissió d’urbanisme considera justificada i convenient. De fet, en
relació a la denúncia per una presumpte infracció urbanística per la posada en
funcionament de l’antena de telecomunicacions al Parc del Grau a què es refereix
l’al·legació efectuada en aquest expedient, el decret núm. 138/2019, de 20 de
setembre, a la vista dels informes emesos, resol no incoar expedient de protecció de la
legalitat urbanística i arxivar les actuacions.
Per la resolució TES/120/2015 s’emet informe ambiental estratègic en el sentit que la
modificació puntual del POUM no té efectes significatius sobre el medi ambient, amb la
condició que es revisi l’article 174 perquè garanteixi que s’evitaran les ubicacions en
espais amb HIC prioritaris i que les ubicacions en espais Amb HIC no prioritaris seran
objecte d’un estudi d’alternatives.
El text refós elaborat, recull aquesta condició i dona compliment a les consideracions
de la comissió d’urbanisme.
Correspon al Ple de la corporació l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels
plans d’ordenació urbanístics, de conformitat amb l’article 52.2 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. És necessari el vot favorable de la majoria absoluta legal del
nombre legal de membres de la corporació, segons l’article 114.3 k) del Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Consta a l’expedient informe jurídic emès pel secretari interventor de l’Ajuntament.
Per la qual cosa, l’alcalde proposa al ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents:
ACORDS
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Primer.- Verificar que el text refós de la Modificació puntual núm. 12 del POUM
reguladora dels serveis tècnics de telecomunicacions, recull les prescripcions de la
resolució TES/120/2015 per la que s’emet informe ambiental estratègic i les
consideracions de la comissió territorial d’urbanisme de la Catalunya Central, segons
l’acord de 19 de desembre de 2018.
Segon.- Notificar aquest acord, amb remissió de tota la documentació tècnica i
administrativa completa de la modificació puntual, a la comissió territorial d'urbanisme
a la Catalunya Central, per procedir a la seva aprovació definitiva.
Tercer.- Facultar l’Alcalde perquè subscrigui els documents necessaris per a l’
execució dels precedents acords.
L’alcalde cedeix la paraula al secretari, qui explica el sentit de l’acord i els antecedents.
El regidor Just Serra intervé per dir que, es digui el que es digui, es vol legalitzar una
cosa que no ho és i que la modificació no es tramitaria si no fos pel tema judicial. La
regidora Sagrari Sànchez diu que es pensava que no es podia tramitar la modificació
si hi havia un procés judicial.
La proposta d’acord se sotmet a votació i s’aprova amb els vots a favor dels regidors
Teresa Pagès, Domènec Aguilar i Mireia Catot i de l’alcalde Eduard Sànchez. Hi voten
en contra els regidors Sagrari Sànchez, Just Serra i Tatiana Piza.

3. Modificació puntual de POUM núm. 14 per a qualificar com a sistema viari
una part del pati no edificat de l’immoble situat a la Plaça Major, núm. 7,
per facilitar la connexió del carrer de les Monges amb el carrer de Manresa
i en general, facilitar l’accessibilitat des de la carretera d’Artés fins a la
Plaça Major.

L’arquitecte Marià Franco i Muntaner, per encàrrec de l’Ajuntament, ha elaborat el
projecte de modificació puntual del POUM núm. 14 per a qualificar com a sistema viari
una part del pati no edificat de l’immoble situat a la Plaça Major, núm. 7, per facilitar la
connexió del carrer de les Monges amb el carrer de Manresa i en general, facilitar
l’accessibilitat des de la carretera d’Artés fins a la Plaça Major.
Segons l’article 96.1 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, en la redacció donada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i
l’article 117 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18
de juliol, la tramitació de les modificacions dels plans urbanístics s’han de subjectar al
mateix procediment que la seva formació, sense que sigui obligatòria, cas de
modificació del pla d’ordenació urbanística municipal, les actuacions preparatòries
referents al programa de participació ciutadana i a la informació pública sobre l’avanç
de l’instrument de planejament.
L’article 85 del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, preveu que la tramitació
municipal de la modificació s’ha de cenyir a les fites procedimentals següents:
aprovació inicial, exposició pública d’un mes i aprovació provisional. L’aprovació
definitiva correspon a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central.
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La present modificació no comporta revisió de planejament general segons l’apartat 5
de l’article 95 del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya.
La competència per a l’adopció d’aquest acord correspon al ple de la corporació, de
conformitat amb l’article 52.2 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, en relació a
l’article 85.1 del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, aprovat mitjançant el
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, per remissió de l’article 96 del mateix text legal.
És necessari el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de
la corporació, segons l’article 114.3 k) del Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya.
Per això, l’Alcalde proposa al ple l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte de modificació puntual del POUM núm. 14
per a qualificar com a sistema viari una part del pati no edificat de l’immoble situat a la
Plaça Major, núm. 7, per facilitar la connexió del carrer de les Monges amb el carrer de
Manresa i en general, facilitar l’accessibilitat des de la carretera d’Artés fins a la Plaça
Major.
SEGON.- Exposar al públic l’esmentat projecte de modificació puntual del POUM
mitjançant edicte a publicar, segons l’article 23.1b) del RLU, en el butlletí oficial de la
província, a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal i
a la web de l’Ajuntament, per un termini d’un mes.
L’alcalde explica el sentit de la modificació, les seves finalitats i els beneficis que
comporta la qualificació com a sistema viari dels terrenys de què es tracta, entre els
quals, l’accés al consultori mèdic.
El regidor Just Serra considera que és lleig que no se li comenti al propietari i la
regidora Sagrari Sànchez afegeix que, si a ella li anessin a expropiar uns terrenys, li
agradaria que li consultessin.
El regidor Just Serra demana al secretari si és necessari l’informe de l’arquitecte
municipal i aquest respon que abans ho era l’autor de la modificació objecte
d’aprovació, per això no hi és; però que sí, que té raó, que cal l’informe de l’arquitecte
municipal. El mateix regidor demana la retirada d’aquest expedient de l’ordre del dia.
L’alcalde retira aquest punt de l’ordre del dia.
4. Aprovació provisional del projecte de modificació puntual del Pla
d’ordenació urbanística municipal de Calders núm. 10, referent als usos
del sòl urbà i no urbanitzable.

S’ha redactat el projecte de proposta final i per a l’aprovació provisional de la
modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal de Calders núm. 10,
referent als usos del sòl urbà i no urbanitzable, a fi d’admetre la implantació d’altres
activitats, una vegada incorporades les previsions dels informes sectorials i de
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l’informe urbanístic i territorial emès per la Comissió Territorial d’Urbanisme de la
Catalunya Central, en sessió del dia 19 de desembre de 2018 i emesa la declaració
ambiental estratègica.
La modificació té per objecte, bàsicament, la introducció o l’admissió de nous usos:
En sòl urbà:
a)
Se suprimeix la prohibició de l’ús del taller de reparació de vehicles a la zona 1,
nucli antic (en aquesta zona també se suprimeix la prohibició de l’ús de gimnàs i el
centre esportiu); a la zona 2, eixample urbà tradicional i a la zona 4a, ordenació en illa
oberta. La prohibició continuarà a les zones 2 i 4, subjectes a protecció pública i no es
preveia, ni ara s’admet a les zones 5, ordenació en cases agrupades i 6, cases
unifamiliars aïllades.
b)
S’admet l’ús corresponent a l’allotjament turístic (hotels, apartaments turístics i
establiments de turisme rural) a les zones 1 i 2.
c)
S’admet l’ús corresponent a l’habitatge d’ús turístic a totes les zones: 1, 2, 4, 5 i
6.
d)
S’admet l’ús comercial de petita superfície, i el d’oficines i serveis compatibles
amb els usos residencials a les zones 5 i 6 a4 (abans 4 c del Puig). A les zones 1, 2, 4
i totes la resta de subzones de la 6, aquests usos ja són possibles ara.
e)
S’admet l’ús d’indústria urbana/magatzem a les zones 1, 2 i 4.
f)
S’admet a la zona 4, en planta baixa, la indústria integrada (laboratoris o talers
de caràcter individual i familiar que utilitzen màquines mogudes a mà o per motors de
petita potència que no transmeten molèsties a l’exterior i que no produeixen sorolls ni
emanacions o perills especials).
En sòl no urbanitzable:
a)
S’admet l’ús d’aparcament de caravanes, autocaravanes i remolcs tenda
només a la zona de sòl rústic parcel·lat (clau 20), preferentment a les zones de
protecció preventiva del Pla territorial parcial de les comarques centrals.
b)
Per a totes les zones del sòl no urbanitzable i per a la recuperació de masies i
cases rurals incloses en el catàleg, s’admeten com a nous usos: els apartaments
turístics, les cases de pagès i els allotjaments rurals.
c)
En totes les zones del sòl no urbanitzable, llevat de la 24, sòl paisatgístic i
ecològic de valor, s’admeten com a nous usos les activitats esportives i lúdiques que
es desenvolupin a l’aire lliure.
d)
S’admet l’ús de càmping a la zona agrícola de valor (clau 21), preferentment a
les zones de protecció preventiva del Pla territorial parcial de les comarques centrals.
e)
Seguint el criteri de la Direcció General de Desenvolupament Rural, l’alçada i la
llargària de les construccions de caràcter agrari o ramader, les dimensions dels
magatzems, de les construccions auxiliars agrícoles (cellers i barraques) i i pera les
activitats agroindustrials, no han de tenir una limitació prèvia, sinó que cal que es
justifiquin en cada cas, en un projecte tècnic o estudi agronòmic.
El Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 23 de febrer de 2015, va aprovar inicialment el
projecte de modificació puntual del POUM núm. 10 de referència, i es va sotmetre a
exposició pública mitjançant edictes publicats al BOP del dia 9 de març de 2015 i al
diari de premsa periòdica Regio7 del dia 14 de març de 2015.
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Per resolució del dia 15 d’octubre de 2015, la Directora dels Serveis Territorials a la
Catalunya Central emet informe ambiental estratègic en el sentit que la modificació
s’ha de sotmetre a avaluació ambiental estratègica ordinària i el document d’abast de
l’estudi ambiental.
Mitjançant anuncis publicats al BOP del dia 8 de juny de 2017 i al diari de premsa
periòdica Regio7 del dia 14 de març de 2015, se sotmet a informació pública, per un
termini de 45 dies, el projecte de modificació del POUM i l’estudi ambiental i estratègic.
Se sotmet a consulta la modificació puntual del POUM i l’estudi ambiental estratègic al
Grup Ecologista El Fanal, l’ADF d’Artés, Calders i Monistrol de Calders, Consell
Comarcal del Moianès, Departament de Cultura, Subdirecció General de Biodiversitat,
Direcció General de Protecció Civil, Direcció General de Desenvolupament Rural,
Subdirecció General de Protecció de la Contaminació Atmosfèrica de la Direcció
General de Qualitat Ambiental, Agència Catalana de l’Aigua, Associació Meandre i a El
Sauquer-Associació per a la Defensa del Territori (en aquests últims dos casos
mitjançant edicte publicat al BOE núm. 245, del dia 11 d’octubre de 2017).
Consta a l’expedient informe de l’Agència Catalana de l’Aigua, de la tècnica
d’avaluació ambiental dels Serveis Territorials a la Catalunya Central, del Servei de
Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Lumínica, del Departament de
Cultura, dels Serveis Territorials a la Catalunya Central del Departament de Territori i
Sostenibilitat, del Departament d’Interior, de la Direcció General de Turisme i de la
Direcció General de Desenvolupament Rural.
Consta a l’expedient escrit d’al·legacions del Col·lectiu cultural ecologista del Moianès,
El Fanal, on critica l’ampliació de les zones on es poden construir granges, la no
especificació de quins tipus d’activitats esportives s’admeten i en definitiva, la
introducció de mesures contràries al Pla territorial de les Comarques Centrals, al Pla
de Paisatge de les Comarques Centrals i al Pla d’ordenació urbanística municipal de
Calders, en zones ja protegides i declarades d’interès natural.
Consta a l’expedient escrit d’al·legacions del senyor J.C.D. demanant la previsió d’una
distància mínima per atorgar permís per nuclis zoològics, de 1.000 metres des de la
zona urbana i qualsevol zona habitada en sòl no urbanitzable, en les qualificacions
urbanístiques clau 20 i 21.
Segons informe del dia 18 de desembre de 2017 del redactor de l’instrument de
planejament procedeix l’estimació parcial de les al·legacions formulades pel Col·lectiu
cultural ecologista del Moianès, El Fanal; i l’estimació parcial també, de les
al·legacions del senyor J.C.D., en el sentit següent:
Es manté el topall de 6.000 m2 per a les construccions de caràcter agrari o ramader i
tota la resta de paràmetres referents a l’alçada i la llargària dependrà del projecte
tècnic que haurà d’aprovar la comissió territorial d’urbanisme. En la resta de
construccions en sòl no urbanitzable, magatzems, cellers i barraques i construccions
per activitats agroindustrials, tots els paràmetres edificatoris dependran del propi
projecte tècnic. En aquest sentit, això es pot entendre que comporta una restricció.
S’estima parcialment l’al·legació efectuada pel senyor J.C.D., en excloure l’ús de nucli
zoològic en la zona 20, donada la preexistència d’habitatges en aquesta zona.
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Consta a l’expedient l’emissió de la declaració ambiental estratègica de la Direcció
General de Polítiques Ambientals i Medi Natural d’1 de juliol de 2019, amb caràcter
favorable. S’indica que cal incorporar a l’expedient l’informe favorable de l’Agència
Catalana de l’Aigua, però aquest informe ja consta a l’expedient i es dona compliment
a les seves conclusions.
Consta a l’expedient l’informe urbanístic i territorial de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de la Catalunya Central, en sessió del dia 19 de desembre de 2018.
Correspon al Ple de la corporació l’aprovació provisional del projecte de modificació
puntual del POUM núm. 10, de conformitat amb l’article 52.2 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, en relació a l’article 85.1 del Text refós de la Llei d’urbanisme de
Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. És necessari el
vot favorable de la majoria absoluta legal del nombre legal de membres de la
corporació, segons l’article 114.3 k) del Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya.
Consta a l’expedient informe jurídic emès pel secretari interventor de l’Ajuntament.
Per la qual cosa, l’alcalde proposa al ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Estimar parcialment les al·legacions formulades pel Col·lectiu cultural
ecologista del Moianès, El Fanal i pel senyor J.C.D., de conformitat amb l’informe
elaborat pel redactor de la modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística
municipal de Calders núm. 10, referent als usos del sòl urbà i no urbanitzable.
Segon.- Aprovar provisionalment el projecte de modificació puntual del Pla d’ordenació
urbanística municipal de Calders núm. 10, referent als usos del sòl urbà i no
urbanitzable, a fi d’admetre la implantació d’altres activitats.
Tercer.- Notificar aquest acord, amb remissió de tota la documentació tècnica i
administrativa completa de la modificació puntual que s’aprova provisionalment, a la
Comissió Territorial d'Urbanisme a la Catalunya Central, per procedir a la seva
aprovació definitiva.
Quart.- Facultar l’Alcalde perquè subscrigui els documents necessaris per a l’ execució
dels precedents acords.
La proposta d’acord se sotmet a votació i s’aprova amb els vots a favor dels regidors
Teresa Pagès, Domènec Aguilar i Mireia Catot i de l’alcalde Eduard Sànchez. Hi vota
en contra el regidor Just Serra, que explica que ho fa perquè, sembla que en alguns
casos es faci un tracte de favor. S’hi abstenen les regidores Sagrari Sànchez i Tatiana
Piza.
5. Proposta d’acord per a l’aprovació del conveni de col·laboració entre el
Servei Català de Trànsit i l'ajuntament de Calders sobre l'assumpció de les
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facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en
vies urbanes.
En virtut de les converses mantingudes amb el Servei Català de Trànsit, aquest
proposa la signatura del conveni de col·laboració següent
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT I
L'AJUNTAMENT DE ... SOBRE L'ASSUMPCIÓ DE LES FACULTATS DE DENÚNCIA I
SANCIÓ PER INFRACCIONS A NORMES DE CIRCULACIÓ EN VIES URBANES.
Barcelona, ... de ... de ...

REUNITS
D'una part, el/la senyor/a ..., director/a del Servei Català de Trànsit. I de l’altra, el/la
senyor/a ..., alcalde/essa de l'Ajuntament de ... (...).
ACTUEN
El/La primer/a, en representació del Servei Català de Trànsit, organisme autònom de
caràcter administratiu, adscrit al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya,
per autorització de signatura de l’honorable senyor/a ..., conseller/a d’Interior i president
del Servei Català de Trànsit, en virtut de la resolució de ... de ... de 20...
El/La segon/a, en representació de l'Ajuntament de ..., en virtut de l'acord adoptat pel
Ple de la Corporació de ... de ... de ..., amb el vot favorable de la majoria absoluta del
nombre legal de membres de la Corporació, per aplicació de l'article 114.3.e) 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, i de l'article 309.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
6.
7.
8. EXPOSEN
9.
Primer.- Com a conseqüència de les funcions atribuïdes a la Generalitat en matèria de
trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària, d'acord amb la Llei orgànica 6/1997, de 15
de desembre, de transferència de competències executives en matèria de trànsit i circulació
de vehicles de motor a la Generalitat de Catalunya, es va crear, per la Llei del Parlament de
Catalunya, 14/1997, de 24 de desembre, el Servei Català de Trànsit, el qual exerceix
juntament amb altres òrgans del Departament d’Interior, les competències en aquesta
matèria.
Segon.- En l'àmbit de les funcions relatives a l’exercici de la potestat sancionadora, l'article
11.1 de la Llei 14/1997, de 24 de desembre, abans esmentada, atribueix a la persona que
ocupa la direcció del Servei Català de Trànsit, la competència per a imposar multes i
sancions en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària, sens perjudici de les
competències municipals.
Així mateix, l'article 2.2 de la Llei de creació del Servei Català de Trànsit preveu la
possibilitat que tant el Departament d’Interior com el Servei Català de Trànsit puguin establir
convenis de col·laboració amb els ens locals, en el marc de les seves respectives
competències.
Tercer.- L'article 7 del text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i
seguretat viària -LSV- aprovat pel Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, en
concordança amb els articles 25.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
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del règim local, i 66.3.b) 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, fixa les competències que els
municipis tenen atribuïdes en matèria de trànsit. Així mateix, l’article 84.4 de la LSV
estableix que la sanció per infraccions a normes de circulació comeses en vies urbanes
correspondrà als respectius alcaldes.
No obstant, l'article 11.4 de la Llei 14/1997, de 24 de desembre, disposa que el director o
directora del Servei Català de Trànsit pot assumir la competència sancionadora per
infraccions de normes de circulació en vies urbanes que corresponen als alcaldes, sempre
que hi hagi conveni subscrit en aquesta matèria entre l'Ajuntament afectat i el Servei Català
de Trànsit.
En desenvolupament d'aquesta previsió es confereix al director o directora del Servei Català
de Trànsit la facultat de resoldre els expedients sancionadors que s'incoïn per infraccions
comeses en vies urbanes d'aquells municipis que hagin signat conveni d'acord amb l'article
11.4 de la Llei 14/1997, de 24 de desembre, esmentada.
Quart.- En virtut d'allò que preveu l’article 12.1.cinquè i sisè de la Llei 10/1994, d'11 de juliol,
de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra, en relació amb la disposició transitòria
única de la Llei orgànica 6/1997, de 15 de desembre, aquest cos policial pot assumir
l'exercici de funcions de denúncia de les infraccions de les normes vigents en matèria de
trànsit en les vies urbanes sempre que s'estableixi en el corresponent conveni, gaudint
aquesta denúncia, d'acord amb l'article 87.1 de la LSV, del caràcter d'obligatòria quan es
formuli en l'exercici de les funcions de vigilància del trànsit.
Cinquè.- D'acord amb el que s'ha exposat, es considera convenient establir el marc de
col·laboració amb aquells municipis que vulguin acollir-se a allò que preveuen l'article
11.4 de l'esmentada Llei 14/1997, de 24 de desembre, i l'article 12.1.cinquè i sisè de la Llei
10/1994, d’11 de juliol, mitjançant la subscripció del corresponent conveni.
Per tot l'exposat, ambdues parts convenen la subscripció d’aquest conveni de col·laboració
d'acord amb els següents
PACTES
1.

Objecte

Aquest conveni té per objecte regular els termes de la col·laboració en matèria d'infraccions
de normes de circulació entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de ... pel que fa a
l'assumpció:
a) de la facultat de denúncia per part del cos de mossos d'esquadra, de les infraccions
contingudes al catàleg d'infraccions del Servei Català de Trànsit, d'acord amb la legislació
vigent en aquesta matèria, que presenciïn en vies urbanes, sens perjudici de la competència
dels vigilants. Aquestes denúncies tenen caràcter d'obligatòries, d'acord amb l'article 87.1 de
la LSV.
b) de les competències sancionadores de l'alcalde/essa en vies urbanes per part del/de la
director/a del Servei Català de Trànsit, pel que fa a les denúncies a què es refereix l'apartat
anterior, d'acord amb l'article 11.4 de la Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació del
Servei Català de Trànsit.
2.

Potestat sancionadora

L'Ajuntament de ... i el Servei Català de Trànsit acorden que el/la director/a del Servei
Català de Trànsit assumeixi la competència sancionadora que correspon a l'alcalde/essa,
per infraccions a les normes de circulació comeses en vies urbanes del municipi de ...,
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denunciades pels agents del cos de mossos d’esquadra, en els termes i condicions
previstos en els pactes d'aquest conveni.
3.

Continguts de la col·laboració

La col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de ..., en la matèria objecte
d'aquest conveni, es durà a terme d'acord amb els apartats següents:
a)

Inici del procediment sancionador

El procediment sancionador que tramitarà el Servei Català de Trànsit s'iniciarà com a
conseqüència de les denúncies de caràcter obligatori formulades pels agents del cos de
mossos d’esquadra, en funcions de vigilància del trànsit, contra infraccions comeses en les
vies urbanes del municipi de ....
b)

Instrucció del procediment sancionador

D'acord amb allò que preveu l’article 12.1.e) del Decret 53/2015, de 14 d’abril, de
reestructuració del Servei Català de Trànsit, el Servei Territorial de Trànsit de ... ha d’instruir
els expedients sancionadors incoats per les denúncies formulades pels agents del cos de
mossos d’esquadra en l'exercici de les funcions de vigilància del trànsit en les vies urbanes
de ....
c)

Resolució de l'expedient sancionador

La persona que ocupa la direcció del Servei Català de Trànsit resoldrà l’expedient
sancionador i imposarà, si escau, la sanció per les infraccions denunciades pels agents del
cos de mossos d’esquadra en les vies urbanes de ....
d)

Cobrament de la sanció pecuniària

El Servei Català de Trànsit gestionarà i ingressarà el cobrament de les sancions derivades
dels expedients sancionadors a què fan referència els apartats anteriors.
L'import de les multes i sancions derivades de les denúncies a què es refereix el present
conveni pot ésser exigit pel Servei Català de Trànsit per la via de constrenyiment.
e)

Règim de recursos

Contra les resolucions sancionadores dictades pel/per la director/a del Servei Català de
Trànsit que es derivin de les denúncies que són objecte d’aquest conveni, es pot interposar
recurs potestatiu de reposició, davant aquest mateix òrgan, que és el competent per a
resoldre’l.
4.

Comissió de seguiment, vigilància i control

Per al seguiment del que preveu el present conveni es constitueix una Comissió de
seguiment, vigilància i control, que estarà integrada per dos membres designats per
cadascuna de les parts.
Aquesta comissió resoldrà els problemes d’interpretació o d’aplicació que es puguin
plantejar respecte del conveni.
Les decisions i els acords de la comissió han de tenir la conformitat de les dues parts.
5.

Vigència i extinció
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El present conveni s’extingirà transcorreguts quatre anys des de la seva signatura. En
qualsevol moment abans de la finalització d’aquest, les parts podran acordar unànimement
la pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals.
A més, el present conveni es podrà extingir:
a)

Per acord unànime de les parts signants.

b)

Per denúncia d'una de les parts amb tres mesos d’antelació.

c)

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

d) Per incompliment de qualsevol de les parts dels pactes del conveni. En aquest cas,
s’estarà al que disposa l’article 51.2.c) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic.
6.

Publicitat del Conveni

L'Ajuntament de ... es compromet a donar publicitat al contingut d’aquest conveni per tal de
garantir, d'acord amb el principi de seguretat jurídica, el seu coneixement per part dels
habitants del municipi, a través de la seva exposició al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de
..., i així mateix per qualsevol altre mitjà que aquest consideri oportú.
7.

Interpretació i jurisdicció

Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de la interpretació o aplicació d’aquest conveni que
no es pugui resoldre per la comissió, les parts se sotmeten a la jurisdicció contenciosa
administrativa.

I, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni per duplicat exemplar i a
un sol efecte, en el lloc i la data assenyalats a l’encapçalament.”

El secretari interventor de l’Ajuntament ha emès la memòria i informe següent:
“MEMÒRIA JUSTIFICATIVA. INFORME JURÍDIC
La subscripció dels convenis requereix d’una memòria justificativa on s’analitzi la necessitat i
l’oportunitat, el seu impacte econòmic i el caràcter no contractual de l’activitat, de
conformitat amb allò que preveu l’article 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic
del sector públic.
1.- FINALITAT I CONVENIÈNCIA DE SUBSCRIU-RE’L PER PART DE L'AJUNTAMENT
L’objecte del conveni és la delegació de la competència de l’alcalde per a la sanció
d’infraccions de normes de circulació comeses en vies urbanes al director o directora del
Servei Català de Trànsit, de conformitat amb l'article 11.4 de la Llei 14/1997, de 24 de
desembre, de creació del Servei Català de Trànsit.
En virtut del conveni, en concret, el Servei Català de Trànsit assumirà les competències
següents:
a) la facultat de denúncia per part del cos de mossos d'esquadra, de les infraccions
contingudes al catàleg d'infraccions del Servei Català de Trànsit, d'acord amb la legislació
vigent en aquesta matèria, que presenciïn en vies urbanes.
b) les competències sancionadores de l'alcalde en vies urbanes per part del/de la
director/a del Servei Català de Trànsit, pel que fa a les denúncies a què es refereix l'apartat
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anterior, d'acord amb l'article 11.4 de la Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació del
Servei Català de Trànsit.
Aquesta delegació de competències, tal i com queda reflectit de forma expressa en el
conveni, ho és sens perjudici de les competències del cos de guàrdies de l’ajuntament, que
en el seu reglament (BOP d’11 d’abril de 2013), en l’article 6.c), se’ls atribueix la facultat de
formular denúncies per infraccions de les normes de circulació i ordenar la retirada de
vehicles.
Els convenis, segons l’article 49 del mateix text legal hauran d’incloure les matèries
següents: a) subjectes que subscriuen el conveni i capacitat jurídica amb què actuen, b) la
competència en la qual es fonamenta l’actuació de l’administració pública, c) objecte del
conveni i actuacions que ha de dur a terme cada subjecte per al seu compliment, d)
obligacions i compromisos econòmics assumits, e) conseqüències aplicables en cas
d’incompliment de les obligacions assumides, f) mecanisme de seguiment, vigilància i
control de l’execució del conveni, g) règim de modificació de conveni i h) termini de vigència.
De conformitat amb l'establert en l'article 4.1.d del Text refós de la Llei de contractes del
sector públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, estan exclosos
de l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei els convenis que, conformement a les normes
específiques que els regulen, celebri l'Administració amb persones físiques o jurídiques
subjectes al dret privat, sempre que el seu objecte no estigui comprès en el dels contractes
regulats en aquesta llei o en les seves normes administratives especials.
2.- OBLIGACIONS ASSUMIDES
En el projecte de conveni l’Ajuntament no s’obliga a res, perquè simplement delega la
competència.
3.- VIGÈNCIA
Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la data de la seva signatura i tindrà una vigència
de quatre anys, sens perjudici que les parts puguin acordar una pròrroga per un període de
fins a quatre anys addicionals.
4.- INDICACIÓ DE LA CONTRAPRESTACIÓ ECONÒMICA
No n’hi ha.
5.- COMPETÈNCIA
La competència per a l’aprovació del conveni correspon al ple municipal segons l’article
309.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret núm.
179/1995, de 13 de juny, essent el quòrum exigible el de la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la corporació, en virtut d’allò que preveu l’article 114.3 e) del Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, referent a la transferència de funcions a
d’altres administracions públiques. Per això, es proposa que, previs els tràmits
administratius oportuns, adopti els acords següents:
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i
l'ajuntament de Calders sobre l'assumpció de les facultats de denúncia i sanció per
infraccions a normes de circulació en vies urbanes.
SEGON.- Notificar l'acord d'aprovació del conveni al Servei Català de Trànsit, d'acord amb
allò previst als articles 40 i 42 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
TERCER.- Trametre a la Direcció General d’Administració Local del Departament de
Governació i Administracions Públiques certificat de l’acord i una còpia del conveni.
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QUART.- Facultar de forma expressa l’Alcalde perquè subscrigui el conveni aprovat i tots els
altres documents necessaris per a l’execució dels precedents acords.”

Per això, l’Alcalde proposa al ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents,
ACORDS
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i
l'ajuntament de Calders sobre l'assumpció de les facultats de denúncia i sanció per
infraccions a normes de circulació en vies urbanes.
SEGON.- Notificar l'acord d'aprovació del conveni al Servei Català de Trànsit,
d'acord amb allò previst als articles 40 i 42 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
TERCER.- Trametre a la Direcció General d’Administració Local del Departament
de Governació i Administracions Públiques certificat de l’acord i una còpia del
conveni.
QUART.- Facultar de forma expressa l’Alcalde perquè subscrigui el conveni aprovat
i tots els altres documents necessaris per a l’execució dels precedents acords.
El regidor Just Serra opina que els guàrdies caldria que fessin una actuació més per
millorar la convivència, que pas per sancionar o denunciar. L’alcalde respon que hi ha
casos, que és inexcusable d’intervenir, perquè l’actuació és greu i reiterada.
La proposta d’acord se sotmet a votació i s’aprova amb els vots a favor dels regidors
Teresa Pagès, Domènec Aguilar i Mireia Catot i de l’alcalde Eduard Sànchez. Hi voten
en contra els regidors Sagrari Sànchez, Just Serra i Tatiana Piza.

6. Modificació dels articles 2 i 6 de les “Bases per a la concessió d’ajuts a les
famílies per a la realització d’activitats esportives, casals, colònies i sortides
escolars”.

Antecedents
En data 9 d’octubre de 2014 es van aprovar les bases reguladores per la concessió
d’ajuts a les famílies del municipi de Calders per la realització d’activitats esportives,
casals i sortides escolars, i en data 22 de setembre de 2016 el Ple de l’ajuntament va
modificar les mateixes per tal d’ampliar la franja d’edat dels nens/es beneficiàries
empadronats al municipi de Calders.
En data 14 d’octubre de 2019 l’equip Bàsic d’Atenció Social de Calders ha emès un
informe en el què constata necessària la modificació de les esmentades bases en el
sentit d’eliminar l’import fix per alumne en relació l’ajut per material escolar i proposa
establir l’import per aquest ajut de la mateixa manera que els altres conceptes
subvencionables (sortides i colònies escolars i activitats extraescolars organitzades
des de l’AMPA i el Casal municipal de Calders)
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En virtut de la proposta de modificació de les bases els articles 2 i 6 de les mateixes
queden redactats tal i com es transcriuen a continuació:
Article 2. Àmbit d’aplicació:
Serà d’aplicació la normativa per la concessió d’ajuts per participar a les
ACTIVITATS ESPORTIVES EXTRAESCOLARS organitzades des de l’AMPA
de l’escola i el Casal Municipal de Calders, com també a les COLÒNIES i
SORTIDES ESCOLARS, i el MATERIAL ESCOLAR. Les ajudes van destinades
a totes les unitats familiars amb infants de P3 a 4art ESO, empadronades al
municipi de Calders i que presentin necessitats socioeconòmiques.
Article 6. Conceptes subvencionables:
Aquets ajuts estan únicament destinats a minorar el cost de les sortides i
colònies escolars i les activitats esportives extraescolars organitzades des de
l’AMPA de l’escola i el Casal municipal i el material escolar.

Consideracions jurídiques
1. Procediment per a la modificació de les bases. L’article 60.1 del Decret 179/1995,
de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens
locals estableix que l’aprovació i la modificació de les ordenances s’efectuen de
conformitat amb el que disposen l’article 162.2 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, altra legislació aplicable i aquest Reglament.
La legislació aplicable és el 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 qual, en el seu article
178 estableix que l’aprovació de les ordenances i els reglaments locals s'ha d'ajustar al
procediment següent:
a) Aprovació inicial del ple.
b) Informació pública i audiència dels interessats, per un període mínim de trenta
dies, perquè puguin presentar reclamacions i suggeriments.
c) Resolució de totes les reclamacions i els suggeriments presentats i aprovació
definitiva del ple.
En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l'acord inicial esdevindrà
definitiu.
L’apartat 2 del mateix article afegeix que les ordenances, els reglaments i els acords
municipals d'aprovació definitiva dels plans urbanístics, inclòs l'articulat de les normes
urbanístiques corresponents, s'han de publicar conforme el que estableix la legislació
estatal de règim local.
2. Contingut de la modificació.
1.1 Àmbit objectiu dels ajuts. D’acord amb l’article 2 de les bases reguladores dels
ajuts aquests es concediran per a:
a) la realització d’activitats esportives extraescolars organitzades des de
l’AMPA de l’escola i el Casal municipal de Calders.
b) la realització de colònies i sortides escolars.
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c) material escolar (import fix de 60 € per infant).
Pel que fa a la proposta de modificació es preveu subvencionar pel concepte de
material escolar però no mitjançant un import fix, sinó de la mateixa manera que la
resta de conceptes subvencionables, és a dir així:
1.2 Criteris de valoració. L’article 5 de les bases reguladores dels ajuts estableix el
següent barem mitjançant l’atorgament de punts per determinar el percentatge
màxim de l’ajut:
Punts
obtinguts
Més de 9
punts
De 6 a 9 punts
De 5 a 1 punt
0 punts

Percentatge màxim de
l’ajut
75%
50%
25%
denegat

L’atorgament de punts es fa segons els criteris de valoració econòmic i socials
establerts en el propi article 5 i es calcula i s’informa per part de l’Equip Bàsic de
Serveis Socials.
Des d’un punt de vista tècnic-jurídic és equitatiu establir el mateix barem per tots els
conceptes subvencionables.
3. Òrgan competent. L’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions (LGS), estableix:
2. Les bases reguladores de les subvencions de les corporacions locals s’hauran
d’aprovar en el marc de les bases d’execució del pressupost, a través d’una ordenança
general de subvencions o mitjançant una ordenança específica per les diferents
modalitats de subvencions.
D’aquest precepte es desprèn que les bases reguladors de les subvencions les ha
d’aprovar el Ple, ja que correspon a aquest òrgan l’aprovació tant de les bases
d’execució del Pressupost com de les ordenances.
Pel que fa a l’aprovació de la convocatòria, l’article 23 de la LGS disposa que el
procediment per la concessió de subvencions s’inicia sempre d’ofici mitjançant
convocatòria aprovada per l’òrgan competent.
En el mateix sentit, l’article 10.4 de la LGS, respecte l’òrgan competent per
l’atorgament de subvencions, diu:
4. La competència per concedir subvencions en les corporacions locals correspon als
òrgans que tinguin atribuïdes tals funcions en la legislació de règim local.
És necessari acudir, doncs, als articles 21 i 22 la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases de Règim Local (LRBRL), i als articles 52 i 53 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
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local de Catalunya, els quals estableixen la distribució de competències entre l’Alcalde
i el Ple.
Cap d’aquests dos preceptes atribueix als òrgans mencionats la competència per la
convocatòria i la concessió de subvencions.
En conseqüència, al no estar aquesta competència atribuïda per la normativa a cap
òrgan municipal, entenem que correspon a l’Alcalde en virtut de l’anomenada
competència residual prevista a l’article 53.1 u), segons el qual l’Alcalde ostenta les
atribucions que “expressament li atribueixen les lleis i les que la legislació assigna al
municipi i no atribueix a altres òrgans municipals”.
El Secretari-interventor ha emès un informe jurídic en relació al procediment a seguir
per a modificar les bases per la concessió d’ajuts a les famílies per a la realització
d’activitats esportives extraescolars, sortides i colònies escolars i material escolar.
Per això, l’Alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Aprovar la modificació dels articles 2 i 6 de les bases reguladores de concessió
d’ajuts per a la realització d’activitats esportives, casals colònies i sortides escolars tal i
com es transcriuen a continuació, així com el text refós que s’adjunta com a annex a
aquesta proposta d’acord:
Article 2. Àmbit d’aplicació:
Serà d’aplicació la normativa per la concessió d’ajuts per participar a les
activitats esportives extraescolars organitzades des de l’AMPA de l’escola i el
Casal municipal de Calders, com també a les colònies i sortides escolars, i el
material escolar. Les ajudes van destinades a totes les unitats familiars amb
infants de P3 a 4art ESO, empadronades al municipi de Calders i que presentin
necessitats socioeconòmiques.
Article 6. Conceptes subvencionables:
Aquests ajuts estan únicament destinats a minorar el cost de les sortides i
colònies escolars i les activitats esportives extraescolars organitzades des de
l’AMPA de l’escola i el Casal municipal i el material escolar.
Segon. Sotmetre a informació pública aquestes bases per un termini de trenta dies i
mitjançant la inserció al Butlletí Oficial de la província i en el tauler d’anuncis de la
corporació.
Transcorregut el període d’informació pública sense haver-se presentat reclamacions,
les bases quedaran definitivament aprovades.
ANNEX
BASES PER LA CONCESSIÓ D’AJUTS A LES FAMÍLIES PER LA REALITZACIÓ
D’ACTIVITATS ESPORTIVES, CASALS, COLÒNIES i SORTIDES ESCOLARS
1. Objecte de la convocatòria:
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L’objecte de la convocatòria és establir les bases reguladores per la concessió
d’ajuts a les famílies del municipi de Calders amb infants de P3 a 4art ESO per
la realització de colònies i sortides escolars, material escolar i activitats
esportives extraescolars.
Els infants han de tenir l’oportunitat d’exercir efectivament el dret a participar en
les activitats que des de l’escola s’organitzen, ja que formen part del procés
d’aprenentatge i a més a més responen als objectius d’integració i socialització
dels infants, així mateix han de poder gaudir de la possibilitat de realitzar les
activitats educatives i esportives com a font de salut i qualitat de vida, així com
pels valuosos valors transmesos per l’esport i la socialització i integració que
suposa la pràctica de l’esport.
2. Àmbit d’aplicació:
Serà d’aplicació la normativa per la concessió d’ajuts per participar a les
ACTIVITATS ESPORTIVES EXTRAESCOLARS organitzades des de l’AMPA
de l’escola i el Casal Municipal de Calders, com també a les COLÒNIES i
SORTIDES ESCOLARS, i el MATERIAL ESCOLAR. Les ajudes van destinades
a totes les unitats familiars amb infants de P3 a 4art ESO, empadronades al
municipi de Calders i que presentin necessitats socioeconòmiques.
3. Beneficiaris:
Famílies del municipi de Calders, amb infants de P3 a 4art ESO i que es
troben en una situació socioeconòmica desafavorida.
Les famílies que sol·liciten l’ajut no podran disposar d’una renda per càpita
mensual superior a la de la taula que segueix en funció de la composició de la
unitat familiar. Es tindrà present però les despeses de lloguer i/o hipoteca fins a
un màxim de 350€, és a dir als ingressos familiars es restarà l’import relatiu al
lloguer i/o hipoteca fins a un màxim de 350€.

Composició Unitat Familiar

Ingressos
màxims
mensuals 2016*

Un adult i un infant

1024,42

Un adult i dos infants

1308,98

Un adult i tres infants

1593,54

Dos adults i un infant

1422,80

Dos adults i dos infants

1707,36

Dos adults i tres infants

1991,92

Tres adults i un infant

1821,18

Tres adults i dos infants

2105,74

Tres adults i tres infants

2390,30

Quatre adults i un infant

2219,57

Quatre adults i dos infants

2504,13

Quatre adults i tres infants

2788,69

*els imports seran actualitzats en funció de l’IRSC
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Les famílies que compleixin aquest requisit econòmic podran justificar altres
situacions socials i familiars:
- que es tracti d’un infant en acolliment
- que l’infant, pare, mare, tutor/a o germans tinguin una disminució
reconeguda
- que es tracti d’una família nombrosa i/o monoparental
- que els dos membres de la parella treballin, o en el cas de famílies
monoparentals aquell amb qui conviu l’infant.
- Que l’infant es trobi en situació de risc o alt risc social (a valorar per
l’Equip Bàsic d’Atenció Social)
4. Documentació a adjuntar:
- Volant de convivència
- Declaració de la renda de l’exercici de l’any anterior del pare i la
mare o certificat d’imputacions d’Hisenda. (en el cas de situacions
actuals molt diferents a les de l’any en curs caldrà adjuntar les 4
últimes nòmines i l’informe de vida laboral o bé aquella
documentació que es cregui oportuna per justificar aquesta nova
situació econòmica)
- Rebuts de la hipoteca o lloguer i contracte, si es dóna el cas.
- Certificat de disminució, si es dóna el cas
- Títol o certificat de família nombrosa i/o monoparental, si es dóna el
cas.
5. Criteris de valoració:
Valoració econòmica
Es podran adherir al programa d’ajuts les famílies amb una renda per càpita
mensual igual o inferior a la de la taula que segueix en funció de la composició
de la unitat familiar. Es valorarà la capacitat econòmica d’entre 1 a 6 punts en
funció de la renda, tenint present pel còmput l’import destinat al lloguer o la
hipoteca (fins un màxim de 350€).
Composició Unitat Familiar

Ingressos
màxims
mensuals 2016

Un adult i un infant

1024,42

Un adult i dos infants

1308,98

Un adult i tres infants

1593,54

Dos adults i un infant

1422,80

Dos adults i dos infants

1707,36

Dos adults i tres infants

1991,92

Tres adults i un infant

1821,18

Tres adults i dos infants

2105,74

Tres adults i tres infants

2390,30

Quatre adults i un infant

2219,57

Quatre adults i dos infants

2504,13

Quatre adults i tres infants

2788,69
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Valoració social:
Les famílies que compleixin els criteris econòmics podran justificar les
següents situacions sòcio-familiars que es valoraran amb 1 punt cadascuna
d’elles:
- Que es tracti d’un infant en acolliment
- Que l’infant, pare, mare, tutor/a o germans tinguin una disminució
reconeguda
- Que es tracti d’una família nombrosa i/o monoparental
- Que els dos membres de la parella treballin, o en el cas de famílies
monoparentals aquell amb qui conviu l’infant.
- Que l’infant es trobi en situació de risc o alt risc social (a valorar per
l’Equip Bàsic d’Atenció Social)
Punts obtinguts
Més de 9 punts
De 6 a 9 punts
De 5 a 1 punt
0 punts

Percentatge màxim de l’ajut
75%
50%
25%
denegada

La concessió d’ajuts estaran limitades a la dotació pressupostària corresponent
a les subvencions de l’any en curs.
6. Conceptes subvencionables:
Aquets ajuts estan únicament destinats a minorar el cost de les sortides i
colònies escolars i les activitats esportives extraescolars organitzades des de
l’AMPA de l’escola i el Casal municipal i el material escolar.
7. Justificació:
Les famílies que siguin beneficiaries de l’ajut estaran exemptes d’abonar el
percentatge de la quota que els correspongui d’acord amb els criteris de
valoració establerts en les activitats esportives, colònies i sortides escolars.
8. Termini:
La sol·licitud s’haurà de presentar en el termini establert a l’Anunci de la
convocatòria de l’Ajuntament de Calders, a partir de la seva publicació.
Les sol·licituds presentades fora del termini establert, per tal de poder ésser
valorades, hauran d’acreditar que es troben en algun dels supòsits següents:
- Causa objectiva sobrevinguda
- Inici o canvi de mesures en un Pla de treball familiar de l’EBAS
- Nouvinguts al municipi
Totes aquelles sol·licituds que no es trobin compreses en els anteriors supòsits
seran considerades fora de termini, i en conseqüència seran desestimades.
De la convocatòria i el termini de presentació de les sol·licituds s’informarà amb
suficient temps d’antelació a través dels taulers d’anunci de l’ajuntament.
A partir de la publicació de la resolució, les famílies disposaran de 10 DIES per
a fer qualsevol reclamació. I passats els 10 dies es publicarà la resolució
definitiva.
9. Obligacions dels beneficiaris i l’administració:
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Beneficiaris:
-

Presentar la sol·licitud i documentació requerida al departament de
Serveis Socials de l’Ajuntament dins el termini establert.
Comunicar a l’Ajuntament qualsevol canvi en les circumstàncies
personals, familiars que puguin suposar la pèrdua de l’ajut concedit.
La unitat familiar està obligada a aportar la part que li correspongui
per completar el cost total de l’activitat esportiva subvencionada.
El fet de gaudir de l’ajut implica que es farà uns seguiment familiar
des de serveis socials.
El fet de gaudir de l’ajut implica, també, assistir tots els dies a
l’activitat esportiva subvencionada.
En el cas que no es complissin aquests compromisos adquirits es
tindrà en compte en el moment de renovar aquest ajut o concedirne d’altres.

Administració:
L’abonament de l’ajut corresponent a cada unitat familiar es farà directament,
sempre que sigui possible, a l’entitat o empresa gestora del servei o activitat
esportiva corresponent.
10. Revocació dels ajuts:
L’incompliment de qualsevol requisit establert en aquestes bases o la falta de
documentació acreditativa comportarà la revocació de l’ajut concedit.
11. Vigència de les bases:
Aquestes bases seran vigents a partir de la data de la seva aprovació i fins a una
nova modificació.
12. Protecció de dades:
Les persones usuàries de Serveis Socials d’atenció Primària i, si s’escau dels seus
representants legals, han de comunicar a l’administració les dades personals,
econòmiques i socials necessàries per la determinació del seu grau de necessitat
per l’accés als serveis socials d’atenció primària de la XBSSRP, com també
d’informar de qualsevol canvi o variació en aquelles circumstàncies que puguin
incidir en la determinació o configuració del servei prestat (decret 27/2003, de 21
de gener, de l’atenció social primària).
Les dades que es sol·liciten han de ser lliurades amb caràcter obligatori. La
conseqüència de la no obtenció de les dades o la negativa a subministrar-les és la
resolució de l’expedient.
En l’aplicació de l’article 5.2 de la llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal, s’informa als usuaris i usuàries del següent:
- Les dades de caràcter personal que es facilitin per l’obtenció de
l’objecte de la sol·licitud, s’inclouran en el fitxer automatitzat
HÈSTIA, del qual en són responsables l’ajuntament i la Diputació de
Barcelona, sent aquesta l’encarregada del tractament de les dades
personals contingudes en aquest fitxer.
- L’ajuntament i la Diputació de Barcelona es comprometen a complir
els requeriments normatius previstos a la Llei Orgànica 15/99, de 13
de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
- La informació serà tractada amb la màxima confidencialitat i no es
comunicarà a terceres persones.
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-

-

La finalitat de la recollida de dades és la gestió dels serveis socials
d’atenció primària i de la sol·licitud, sent els destinataris de la
informació l’Ajuntament i el departament de Benestar Social. Existeix
la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació cancel·lació i
oposició de les dades que subministri, adreçant-se a la persona
titular de l’Ajuntament. No obstant això, el dret d’accés als
documents que formen part d’un expedient, i el conseqüent dret
d’obtenir-ne còpies, poden ser denegats, per resolució motivada de
l’òrgan competent, en qualsevol dels supòsits a què es refereix
l’article 37.4 de la llei 30/1992, de 26 de novembre.
La còpia de la documentació que acompanya a les sol·licituds es
guardarà 2 anys als arxius de l’ajuntament, passat aquest temps la
informació es destruirà mitjançant el procés que decideixi
l’Administració.

La proposta d’acord s’aprova per unanimitat dels presents.

7. Modificació de crèdit 10/2019, en la modalitat de suplement de crèdit amb
càrrec al romanent líquid de tresoreria.
En relació amb l’expedient de modificació de crèdit núm. 10/2019 del Pressupost en
vigor en la modalitat de suplement de crèdit finançat amb romanent líquid de
tresoreria, en compliment de la Providència d’Alcaldia emeto l’informe-proposta de
resolució següent, de conformitat amb allò que estableix l’article 175 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, en base als següents,
Consta a l’expedient Memòria de l'Alcalde en la qual s'especifiquen la modalitat de
modificació del crèdit i el finançament de l'operació i l’informe de secretaria sobre la
legislació aplicable i el procediment a seguir.
Consta a l’expedient informe d'intervenció i sobre l’Avaluació de l'Objectiu d'Estabilitat
Pressupostària.
És competent per a l’adopció d’aquests acords, de conformitat amb el que es disposa
en l'article 177.2, en l’article 179.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en l'article
52.2.f) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 2/2003, el Ple de l’Ajuntament. Per això, l’Alcalde proposa al ple
l’adopció dels següents,

ACORDS

PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 10/2019, en la
modalitat de suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria,
d'acord amb el següent resum per capítols:
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Altes en aplicacions de despeses
Aplicació Pressupostària
Descripció
161
62700 Inversions sostenibles
TOTAL DESPESES

Euros
60.000,00
60.000,00

Altes en Concepte d’Ingressos
Concepte
870.00

Descripció
Romanent líquid de tresoreria
TOTAL INGRESSOS

Euros
60.000,00
60.000,00

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí
Oficial de la Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran
examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient es considerarà
definitivament aprovat si durant el citat termini no s'haguessin presentat reclamacions;
en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les.
La proposta d’acord se sotmet a votació i s’aprova amb els vots a favor dels regidors
Teresa Pagès, Domènec Aguilar i Mireia Catot i de l’alcalde Eduard Sànchez. Hi voten
en contra els regidors Sagrari Sànchez, Just Serra i Tatiana Piza.
8. Modificació de l’horari de les sessions del Ple i de la Comissió de govern.
El Ple de l’ajuntament en sessió extraordinària del dia 1 de juliol va aprovar entre
d’altres, els següents acords:
“ Que el Ple celebri sessió ordinària cada dos mesos, fixant com a dia i hora per a la
seva celebració, cada primer dilluns dels mesos de juliol, setembre, novembre, gener,
març i maig, a les 19:30. En cas de ser inhàbil el dia assenyalat o d’existir raons
objectives, l’alcalde podrà traslladar la celebració de les sessions ordinàries per al
dilluns anterior o posterior al dia assenyalat”.
“ La Comissió de Govern ajustarà el seu funcionament a allò que estableixen els
articles 112 i 113 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, fixant
com a dia i hora per a la celebració de la sessions ordinàries, cada primer dimarts de
mes, a les 9h. En cas de ser inhàbil el dia assenyalat o d’existir raons objectives,
l’alcalde podrà traslladar la celebració de les sessions ordinàries per al dimarts anterior
o posterior al dia assenyalat”.
A fi i a efectes de facilitar l’assistència de tots els regidors a les sessions als òrgans
col·legiats, l’alcalde proposa al ple l’adopció dels següents,

ACORDS
PRIMER.- Modificar l’hora de les sessions del Ple, que passar a ser a les 20:00.
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SEGON.- Modificar el dia i l’hora de les sessions de la Comissió de govern, que passa
a ser el primer dilluns de mes, a les 19:00..
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat dels presents.

9. Estimar el recurs de reposició interposat contra el Decret d’alcaldia núm.
73-2019 del dia 17 de maig de 2019.

En el decret 73/2019, de 17 de maig, es denega la sol·licitud de l’aplicació de la
bonificació en la quota de l’impost sobre construccions i obres prevista a l’ordenança
fiscal núm. 5, article 6c).
La raó de la denegació es troba en l’informe tècnic que es transcriu en el decret i que
argumenta que, l’edificació rural no està catalogada i que, tractant-se de la seva
rehabilitació per a un ús residencial que en modifica la naturalesa rústica, no
s’observa, es diu, que concorrin circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o
de foment de l’ocupació.
El senyor J.A.C. mitjançant escrit del dia 18 de juny de 2019, registre d’entrada núm.
728, interposa recurs de reposició perquè considera que es donen les circumstàncies
previstes al subapartat c), és a dir, es tracta d’una obra emplaçada en la zona rústega,
es destina a la rehabilitació i té una antiguitat superior a 100 anys. La modificació de
l’ús agrícola a residencial, no desvirtua la naturalesa rústega.
El secretari interventor emet el següent informe, el qual es transcriu literalment:
“ En virtut de la funció d’assessorament legal preceptiu en matèria de resolució de recursos
administratius, prevista a l’article 3.3 d) 4rt Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es
regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter estatal,
s’emet el següent,
INFORME
En el decret 73/2019, de 17 de maig, es denega la sol·licitud de l’aplicació de la bonificació en
la quota de l’impost sobre construccions i obres prevista a l’ordenança fiscal núm. 5, article 6c).
La raó de la denegació es troba en l’informe tècnic que es transcriu en el decret i que
argumenta que, l’edificació rural no està catalogada i que, tractant-se de la seva rehabilitació
per a un ús residencial que en modifica la naturalesa rústica, no s’observa, es diu, que
concorrin circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació.
El senyor J.A.C. mitjançant escrit del dia 18 de juny de 2019, registre d’entrada núm. 728,
interposa recurs de reposició perquè considera que es donen les circumstàncies previstes al
subapartat c), és a dir, es tracta d’una obra emplaçada en la zona rústega, es destina a la
rehabilitació i té una antiguitat superior a 100 anys. La modificació de l’ús agrícola a residencial,
no desvirtua la naturalesa rústega.
Els beneficis fiscals de concessió potestativa que regulen l’article 6 de l’ordenança fiscal de
l’impost de construccions i que tenen el seu fonament en l’article 103.2 del Text refós de la Llei
reguladores de les hisendes locals, diu “les construccions, instal·lacions o obres que siguin
declarades d’especials interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials,
culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació que ho justifiquin, podran gaudir d’una
bonificació de la quota de l’impost en els termes següents.
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Aquest article s’ha d’entendre en el sentit que si es produeix algun dels supòsits previstos en
els apartats a, b), c) o d), aleshores s’hauran acomplert les esmentades circumstàncies. Vull dir
que si es tracta de la zona de casc antic i es tracta de la rehabilitació de façanes (apartat b),
obres en zones rústegues que es destinin a la rehabilitació i tinguin una antiguitat superior a
100 anys (apartat c) o bé, obres per a facilitar la mobilitat de les persones discapacitades,
aleshores, sense més valoració, es complirà alguna de les circumstàncies que permeten la
bonificació fiscal. No es tracta doncs, de valorar subjectivament, la concurrència de
circumstàncies, sinó de constatar si es tracta d’algun dels tipus d’obres dels apartats a, b), c) o
d), que constitueixen la concreció d’aquelles circumstàncies que mereixen la bonificació fiscal.
En la meva opinió el recurs s’hauria d’estimar pel ple municipal, atès que la declaració de
l’especial interès, segons la ordenança i la llei, correspon a aquest òrgan.
De la qual cosa s’informa als efectes oportuns. “

L’article 6.1.c) de l’Ordenança Fiscal núm. 5 Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres, determina que:
1. Les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat
municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de
l’ocupació que ho justifiquin, podran gaudir d’una bonificació en la quota de l’impost en els
termes que a continuació s’indiquen:
c) Bonificació del 80 per cent quan es tracti d’obres que estiguin emplaçades en la zona
rústega i tinguin com a destí la rehabilitació integral o parcial d’immobles amb una
antiguitat superior als 100 anys de façanes, previ obtenció de l’informe favorable dels
serveis tècnics municipals.

La declaració d’especial interès o utilitat municipal correspondrà al Ple de la
Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la
majoria simple dels seus membres.
Per això, l’Alcalde proposa al ple l’adopció dels següents,

ACORDS

PRIMER.- Estimar el recurs de reposició interposat pel Sr. J.A.C. contra el Decret
d’alcaldia núm. 73-2019 del dia 17 de maig de 2019, pel qual es denega la sol·licitud
de l’aplicació de la bonificació en la quota de l’impost sobre construccions i obres
prevista a l’Ordenança Fiscal núm. 5, article 6.1 c).
SEGON.- Procedir a la devolució de la quantitat de 1.698,02 €, resultant d’aplicar la
bonificació del 80% a la quota tributaria de 2.122,52 €.
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat dels presents.
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10. Propostes del grup municipal Junts per Calders:
a. Moció pel reconeixement de les dones deportades als camps de
concentració nazis.
Entre 1939 i 1945 més de 9300 persones republicanes catalanes i espanyoles van
passar pels camps de concentració nazis. D’aquestes, prop de 5.200 van perdre la
vida i unes 3.800 van aconseguir sobreviure. 334 figuren com a desaparegudes.
Els camps de concentració, alguns dels quals eren d’extermini, eren l’eina més
deshumanitzadora del nazisme, que va portar la mort i la destrucció arreu
d'Europa. L’objectiu d’aquests camps era la repressió i l’exclusió de la dissidència
política de sindicalistes d’esquerres, socialdemòcrates, comunistes, anarquistes,
persones republicanes, demòcrates i resistents antifeixistes en general– i
l’extermini del poble jueu a Europa, de l’ètnia gitana, de persones homosexuals,
persones amb diversitat funcional i persones pertanyents a confessions religioses
que no encaixaven amb l’ideari nazi, etc. Aquest també va ser el cas de moltes
persones republicanes catalanes i espanyoles, que amb l'inici de la Segona Guerra
Mundial van ser tractades com a apàtrides i algunes de les quals van acabar
deportades a camps de treball forçat i extermini nazi.
El camp de concentració de Ravensbrück, va ser l’únic pensat i dissenyat per a
dones i infants, i hi van morir 92.000 persones. És el camp on van fer cap la
majoria de les dones republicanes catalanes. Dones, que han estat silenciades per
la història i que se’ls hauria de donar més visibilitat socialment i donar a conèixer
millor les seves biografies i, en alguns casos, fins i tot rescatar els seus noms.
L’any 2005, es va crear l’associació l’Amical de Ravensbrück amb l’objectiu de
donar a conèixer i transmetre el llegat de les deportades. A través d’algunes dones
supervivents, hem pogut conèixer quina va ser la realitat de tantes dones en
aquells camps de concentració i recuperar-ne la memòria, dignificar les seves
lluites i sobretot donar-les a conèixer a les noves generacions, per tal que mai més,
enlloc, contra ningú, es repeteixi aquesta barbàrie.
Dues d’aquestes dones són la Neus Català i la Conxita Grangé.
Neus Català, deportada el 1944 a Ravensbrück i posteriorment al camp de
Flossenbürg. Va ser presidenta de l’Amical Ravensbrück des de la seva fundació
(2005). Creu de Sant Jordi (2005), Medalla d’Or al mèrit cívic de l’Ajuntament de
Barcelona (2014) i Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya (2015). La Neus
ens va deixar el passat 14 d’abril de 2019, als Guiamets, el seu poble natal.
Conxita Grangé, l’última supervivent catalana dels camps de concentració nazis.
Va rebre moltes condecoracions al llarg de la seva vida, la Legió d’Honor de la
República francesa, la Medalla al Mèrit Nacional, la Creu de Guerra, la Medalla de
la Resistència i la Medalla Militar. Conxita ens va deixar el 27 d’agost de 2019 a
Tolosa de Llenguadoc, la ciutat on va viure i on va retornar després del seu
internament al camp de Ravensbrück.
Totes dues van dedicar els seus anys de vida després de l’alliberament a
recuperar la memòria de les dones deportades, defensar el paper actiu de les
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dones com a combatents i republicanes actives durant la Guerra Civil i el
franquisme a favor de la llibertat i la democràcia, i van realitzar moltes conferències
per transmetre el seu llegat a les generacions més joves.
Atès que el foment de la memòria democràtica és essencial com a eina de
dignificació i record per a les persones que han sigut víctimes de guerres, pogroms
o persecucions diverses per raons ètniques, ideològiques, religioses o de qualsevol
tipus, és necessari crear espais de memòria, ja que són una eina imprescindible
per fer pedagogia dels valors de la pau, de la tolerància i del respecte, en especial
a les generacions més joves. Sense obviar que és una forma d’acomplir les
resolucions de l’ONU referents a Veritat, Justícia i Reparació i Garanties de No
Repetició.
Per tots aquests motius, el Grup Municipal Junts per Calders-AM ERC de Calders
proposa al Ple d’aquest Ajuntament l’aprovació dels següents
ACORDS
PRIMER.- Donar suport a les accions per conscienciar a la ciutadania de la
importància que té per un país el restabliment de la memòria històrica per evitar
que dones com elles quedin en l’oblit, i que perduri per les generacions futures.
SEGON.- Que es facin actes i/o publicacions on s’expliqui la seva biografia,
seguint els criteris que marca la Xarxa d’Espais de Memòria del Memorial
Democràtic.
TERCER.- Realitzar campanyes de difusió sobre la vida i dificultats de les dones
als camps nazis, com el cas de Neus Català i Conxita Grangé, així mateix com
d’altres dones deportades i perseguides pel feixisme.
QUART.- Traslladar aquests acords a la Generalitat de Catalunya i a l’associació
Amical de Ravensbrück.
La proposta d’acord s’aprova per unanimitats dels presents.

b. Moció per a la instal·lació de llambordins o plaques Stolpersteine
en record a les persones de Calders deportades als camps de
concentració nazis.

Moció que el grup municipal Junts per Calders-Acord Municipal presenta, per a la seva
aprovació, al Ple de l’Ajuntament de Calders per a la instal·lació de llambordins o
plaques Stolpersteine en record a les persones de Calders deportades als camps de
concentració nazis.
El foment de la memòria històrica és important com a eina de dignificació i record per a
les persones que han sigut víctimes de guerres i persecucions diverses per raons
ètniques, ideològiques, religioses o de qualsevol tipus. Alhora, i més enllà del record
necessari, crear espais de memòria és imprescindible per fer pedagogia dels valors de
la pau, de la tolerància i del respecte entre les generacions més joves. A Catalunya, en
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els darrers anys, s’ha començat a realitzar una tasca exemplar pel que fa al període de
la guerra civil i de la postguerra, que és un dels episodis més rellevants de la nostra
història recent. Tanmateix, avui volem portar a aquest Ple un altre element potser
menys conegut, però no per això inexistent: el de calderins/nes morts o empresonats
als camps nazis durant la segona guerra mundial. Concretament, proposem instal·lar
una placa o llamborda de memòria, també anomenada Stolpersteine, una idea
importada d’Alemanya que va començar a desenvolupar l’artista Gunter Demnig l’any
1992. El 16 de desembre d’aquell any, Demning va col·locar el primer llambordí davant
de l’ajuntament de Colònia com a homenatge als gitanos deportats als camps
d’extermini nazis. L’any 1993 va iniciar un projecte adreçat a fomentar la memòria de
víctimes del nazisme arreu del món. Els llambordins Stolpersteine estan fets de
formigó de 10 cm per 10 cm i estan coberts d'una fulla de llautó en la qual es graven
les dades essencials de la persona que va ser víctima del nazisme. El seu objectiu és
aturar al vianant -de fet, també es coneixen com a pedres de topada- i fer-lo pensar en
la persona empresonada, desapareguda, assassinada o torturada. Hi ha un llambordí
únic per a cada persona, i així molts cops podem trobar tres, quatre o més llambordins
junts, corresponents als membres d’una mateixa família assassinats pels feixistes. Des
de l'inici del projecte el 1993, s’han instal·lat més de 50.000 llambordins a nou països
d'Europa: Alemanya, Àustria, Hongria, Països Baixos, Bèlgica, Txèquia, Polònia,
Ucraïna, Itàlia, Noruega i també aquí, a Catalunya. En pocs anys ha esdevingut el
memorial més llarg del món. La primera pedra a la península ibèrica es va posar el
2015 a Navàs, i també s’han instal·lat a Igualada i Manresa. Al seu torn, l’any 2012 es
creà una aplicació i una web on es recull la ubicació de les diferents llambordes amb la
història de tots els assassinats. No només, però, es ret homenatge a les persones
assassinades, sinó també als supervivents, incloent-hi persones que van poder exiliarse i refugiar-se en altres països. També recuperen la memòria d’aquelles persones
que, davant el destí que els esperava, decidiren suïcidar-se. D’aquesta manera i d’una
forma simbòlica, els stolpersteine reuneixen a les famílies o grups de persones
separades per la deportació.
Un estudi del Departament d'Interior i Relacions Institucionals del Govern català, de la
Universitat Pompeu Fabra i de l'entitat Amical Mauthausen, eleva a 8.964 el nombre
de deportats republicans als camps nazis. D’aquests, 7.347 van estar internats a
Mauthausen, 751 a Dachau, i 638 a Buchenwald. La resta es va repartir entre d'altres
camps com Neuengamme, Flossenbürg i Ravensbrück. El 59% dels deportats va morir
i el 4% es van donar per desapareguts. Un 37% van ser alliberats, encara que en
l'actualitat, per qüestions d'edat, la gran majoria de persones que van estar als camps
van morir. Un 22% dels deportats eren catalans.
Doncs bé, Calders no pot restar al marge d’aquest homenatge als deportats del nostre
poble. Cal recordar per què no es torni a produir un horror com aquest. I cal
homenatjar als que varen donar la seva vida per la llibertat de totes i de tots. Per això
proposem la instal·lació d’una d’aquestes llambordes al lloc de naixement d’un calderí
deportat. Es tracta, concretament, de Secundí Pintó Cortina, nascut al carrer Raval, de
Calders, l’any 1901, fill de Sebastià Pinto Vilavendrell, d’Artés, i de Maria Cortina
Busquets, de Calders. Deportat pels alemanys al camp de concentració de
Mauthausen el 29 de desembre de 1941 a l’edat de 40 anys i registrat amb el número
29.693. Posteriorment, el 8 de novembre de 1942, ingressà al camp de Dachau d’on
va ser-ne alliberat el 17 d’abril de 1945. Va morir a Artés l’any 1982.
Per tot el que s’ha exposat, portem a aprovació del ple els següents punts:
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PRIMER. Instar a l’ajuntament de Calders a aprovar un Programa Municipal de
Memòria Històrica que contribueixi a la recerca, coneixement i difusió de la memòria
històrica del municipi i la seva lluita contra el feixisme i la xenofòbia
SEGON. Comunicar i instar al Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya,
organisme gestor de la instal·lació de les esmentades plaques Stolpersteine, la
voluntat del poble de Calders de reconèixer la figura de Secundí Pintó Cortina i
instal·lar una d’aquestes plaques davant de la seva casa natal, al carrer Raval, bo i
formalitzant-ne els necessaris tràmits per al seu coneixement, reconeixement i registre.
TERCER. Que es facin activitats entre els escolars de Calders, i en general entre tota
la ciutadania, per recordar-los i educar-los en el respecte a la vida i el rebuig a
qualsevol ideologia totalitària.
QUART. Comunicar aquest acord i aquesta voluntat del municipi de Calders.

L’alcalde comenta que la persona a què es refereix la moció no va tenir cap vinculació
amb Calders. El regidor Just Serra però diu que només es vol tenir en compte el lloc
de naixement.

La proposta d’acord s’aprova per unanimitats dels presents.

11. Donar compte i aprovació de les resolucions de l’alcalde.

Vistes les resolucions dictades per l'Alcalde des de l’últim ple ordinari de la corporació,
i tenint en compte allò que preveu l’article 52.2 a) del Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, referent al control i fiscalització dels òrgans de govern, es
proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Donar compte de les resolucions de l’alcalde següents, dictades des de l'últim
ple municipal ordinari del dia 2 de setembre de 2019.
Núm.

Data

Contingut

130/2019

03/09/2019

Citar al senyor J.C.G., el proper dia 23 de setembre de 2019, a les 10:00 h, a
la parcel·la situada al carrer Montardo, 58 de la urbanització La Guàrdia de
Calders, als efectes de procedir a l’entrada a la parcel·la a fi i efecte de poder
elaborar el projecte d’enderroc.

131/2019

09/09/2019

132/2019

09/09/2019

133/2019

09/09/2019

Requerir a la senyora M.F.V.A., com a propietària de la parcel·la situada al
carrer Montardo 27, que en el termini de 1 MES, procedeixi al pagament de
447,70 euros IVA inclòs, import abonat per l’Ajuntament en execució
subsidiària de l’ordre de la tala.
Concedir la llicència municipal d’obres menors, corresponent a l’expedient
número 183/2019, per la realització d’obres de reforma interior i façana en
l’habitatge situat al carrer Raval, 32.
Conferir tràmit d’audiència de 15 DIES al Sr. L.C.N., perquè pugui al·legar i
presentar els documents que consideri pertinents, respecte a l’activitat de
taller mecànic i desballestador de motocicletes, de forma clandestina i la
procedència de la clausura.
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134/2019

17/09/2019

Autoritzar, disposar, reconèixer i ordenar el pagament de les obligacions que
figuren a la part dispositiva del present document (F/15/2019) amb càrrec al
vigent pressupost municipal.
Rectificar l’error material comès en el decret d’alcaldia núm. 121/2019, de 20
d’agost.

135/2019

17/09/2019

137/2019

20/09/2019

138/2019

20/09/2019

139/2019

20/09/2019

140/2019

23/09/2019

Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 8/2019, del Pressupost
vigent en la modalitat de generació de crèdit,

141/2019

25/09/2019

142/2019

27/09/2019

143/2019

30/09/2019

Autoritzar, disposar, reconèixer i ordenar el pagament de les obligacions que
figuren a la part dispositiva del present document (F/16/2019) amb càrrec al
vigent pressupost municipal
Donar per assabentat aquest Ajuntament, la transmissió de la llicència
urbanística de l’expedient 106/2017, essent el nou titular de la llicència el
senyor P.E.C., el responsable de l’actuació urbanística conforme el contingut
d’aquesta i el projecte tècnic presentat.
Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 9/2019, del Pressupost
vigent en la modalitat de generació de crèdit

144/2019

01/10/2019

145/2019

01/10/2019

146/2019

07/10/2019

147/2019

08/10/2019

148/2019

08/10/2019

Regularitzar els ajuts per la realització d’activitats esportives, que es
relacionen al Decret d’Alcaldia 192/2018, en el sentit d’ajustar les ajudes
atorgades al Casal municipal, per import de 122€, tal i com es detalla a
l’informe de la treballadora social.

149/2019

11/10/2019

150/2019

11/10/2019

151/2019

11/10/2019

Autoritzar, disposar, reconèixer i ordenar el pagament de les obligacions que
figuren a la part dispositiva del present document (F/19/2019) amb càrrec al
vigent pressupost municipal
Aprovar el contracte menor per realitzar les actuacions de manteniment de
camins i la consolidació i millores de la xarxa viària bàsica, dels punts d’aigua
destinats a extinció d’incendis forestals, i altres actuacions contemplades en el
Pla de prevenció d’incendis forestals ( PPI), amb el codi CPV45233160-8.
Adjudicar aquest contracte a l’empresa Excavacions Miralles, S.L
Aprovar l'expedient per procedir a concertar una operació de crèdit a curt
termini per un import de 100.000,- euros i per un termini d’un any.

152/2019

16/10/2019

Substituir l’Alcalde de Calders per la Primera Tinent d’Alcalde, la Sra. Teresa
Pagès i Pascual, durant el període comprès entre el dia 21 i 25 de setembre
de 2019, ambdós inclosos, per absència de l’Alcalde de la població.
Denegar la petició formulada per la senyora E.R.S. i altres, mitjançant escrit
del dia 14 de març de 2017, registre d’entrada núm. 221/2017, d’incoar
expedient de protecció de la legalitat urbanística per haver posat en
funcionament l’antena de telecomunicacions existent en la finca situada al
Parc del Grau, de propietat municipal, que té la qualificació urbanística de
sistema de serveis tècnics i ambientals, clau T, subclau T1, en considerar que
és un acte que no vulnera la legalitat urbanística, a la vista dels informes que
obren a l’expedient i arxivar les actuacions.
Contractar al senyor C.C.T. i al senyor G.A.J., en règim laboral temporal per
circumstàncies de la producció, per realitzar tasques de suport a la brigada
municipal.

Concedir la llicència corresponent a l’expedient número 199/2019, de
legalització d’obres d’ampliació en habitatge unifamiliar aïllat, situat al carrer
Agulles, 8.
Aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu d’adequació turística del Parc
El Puig a Calders, redactat per Sr. Joan Albert Adell i Gisbert, amb un
pressupost IVA inclòs de 85.669,75 euros.
Autoritzar, disposar, reconèixer i ordenar el pagament de les obligacions que
figuren a la part dispositiva del present document (F/18/2019) amb càrrec al
vigent pressupost municipal.
Aprovar la despesa i el pagament de l’ajuda individualitzada objecte de
l’informe social del dia 19 de setembre, per import de 55.07 €.

Aprovar el plec de clàusules administratives particulars reguladores del
contracte d’obres per executar el “Projecte bàsic i executiu d’adequació
turística del Parc del Puig. Fase1”. Aprovar l’expedient de contractació d’obres
a adjudicar mitjançant procediment obert simplificat sumari, amb un valor
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estimat del contracte de 41.009,55 €, IVA no inclòs, essent l’IVA del 21%
d’import 8.612 €.
153/20119

22/10/2019

154/2019

22/10/2019

155/2019

22/10/2019

156/2019

28/10/2019

157/2019

28/10/2019

Sol·licitar a l’Ajuntament de Castellcir perquè satisfacin els imports
corresponents a la repercussió dels costos del lloc de treball de Secretari
Interventor del 3è trimestre de 2019,
Contractar a la senyora M.R.A.J. en règim laboral temporal, per realitzar les
tasques de mestre d’educació infantil de l’escola bressol municipal de Calders.
Concedir la llicència a J.M.E., en representació del Sr. A.V.P., corresponent a
l’expedient número 226/2019, per la realització d’obres de tancament parcial
d’un cobert agrícola i un paviment de formigó, en la finca de Les Oliveres.
Concedir a la treballadora M.B.A., funcionaria d’aquest Ajuntament que ocupa
el lloc de Tècnic de Grau mitjà en gestió Jurídica, la reducció de la seva
jornada laboral en un 50% (18,75 hores a la setmana) per cura d’un fill/a.
Decretar la clausura del taller mecànic i desballestador especialitzat en
motocicletes de motocròs, que realitza el Sr. L.C.N., en el carrer Tuca d’Aran
8, de Calders, concedint un termini prudencial d’1 mes i mig pel trasllat del
material.

El regidor Just Serra comenta en relació al decret núm. 138/2019, sobre la denegació
de la iniciació d’un expedient de protecció de la legalitat urbanística per l’antena de
telecomunicacions, que li sembla inadequat que s’hagi trigat a contestar tant de temps,
des del 2017. En relació al decret núm. 150/2019, el mateix regidor, pregunta si es pot
veure l’expedient i en relació al decret núm. 151/2019, sobre una pòlissa de crèdit,
demana el perquè. L’alcalde explica que tots els regidors tindran accés als decrets i als
expedient a través de l’administració electrònica, Gestiona, i pel que fa a la pòlissa de
crèdit, la raó està en que hi ha un lapse de temps entre la necessitat de pagar les
certificacions d’obres i l’ingrés de les subvencions.
La regidora Tatiana Piza pregunta pels decrets números 145 i 152/2019. L’alcalde
explica que en el primer cas, es tracta de l’aprovació del projecte, i en el segon, de la
licitació de les obres d’aquest mateix projecte, el parc del Puig.
12. Precs i preguntes:
a. Preguntes formulades pel grup municipal Junts per Calders:
-

Estat actual de la construcció de la depuradora

L’alcalde explica que el projecte d’instal·lació de la depuradora s’està endarrerit
respecte de les previsions i que encara s’han de fer les expropiacions. A partir d’aquí
es començarà l’obra perquè ja està adjudicada. Calcula que perquè comencin les
obres es trigarà encara més o menys un any.
-

Exempció de pagar l’Impost dels vehicles de l’ADF

El regidor Just Serra manifesta que sembla que els vehicles de l’ADF haurien d’estar
exempts de l’impost de circulació.
El secretari diu que ho ha mirat bé i té la certesa de que no.
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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