AJUNTAMENT DE CALDERS

Acta de la reunió del Ple de l’Ajuntament.
Número de la sessió: 14/2015
Caràcter: extraordinària.
Data: 29 de setembre de 2015.
Hora: de les 20:07 a les 21:43 hores.
Lloc: sala de plens.
Hi assisteixen:
Eduard Sànchez i Campoy, alcalde
Teresa Pagès i Pascual, primera tinent d’alcalde
Josep Pujol i Dordal, segon tinent d’alcalde
Sagrari Sànchez i Garcia, regidora
Carme Torrescasana i Sangrà, regidora
Saixa Cervera i Serrat, regidor
Just Serra i Coma, regidor
Jordi Pino i Pruna, secretari.
Ordre del dia:
1. Aprovació del Compte General 2014
2. Mutu acord sobre el preu just per la imposició de servitud en el domini públic a
fi d'executar el projecte d'abastament d'aigua a l'Oller.
3. Aprovació de la devolució de la paga extraordinària de desembre de 2012
4. Donar compte de l'aprovació de la liquidació del pressupost de l'exercici 2014.
5. Alienació de la parcel·la K15 de la urbanització la Guàrdia.
6. Aprovació de les bases i convocatòria del concurs per a l'adjudicació de l'espai
coworking.
7. Nomenament de representants a la Xarxa de ciutats i pobles cap a la
sostenibilitat.
8. Moció-refugiats
9. Aprovació modificació de crèdits 3-2015.
10. Aprovació modificació de pressupost 4-2015.
11. Aprovació modificació de pressupost 5-2015.
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1. Aprovació del Compte General 2014.
S’ha format el compte general de l’exercici 2014, juntament amb tota la documentació
segons la legislació vigent.
L’interventor de l’Ajuntament ha emès el corresponent informe.
La comissió especial de comptes el dia 25 d’agost d’aquest any va informar
favorablement el compte general, que va ser exposat al públic mitjançant anunci
publicat al BOP del dia 1 de setembre, perquè es poguessin presentar reclamacions,
objeccions o observacions, sense que se n’hagi presentat cap, segons certificat del
secretari de l’Ajuntament.
De conformitat amb el que disposa l’article 52.2 f) 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, correspon al ple de l’Ajuntament l’aprovació dels comptes anuals.
Per això, l’Alcalde proposa al ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el compte general de l’exercici 2014
Segon.- Rendir el compte general aprovat i tota la documentació que l’integra a la
fiscalització del Tribunal de Comptes, tal com estableix l’article 212.5 del Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de
5 de març.
Sotmesa la proposta d’acord a votació, s’aprova per unanimitat dels presents.
2. Mutu acord sobre el preu just per la imposició de servitud en el domini
públic a fi d'executar el projecte d'abastament d'aigua a l'Oller.
El Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 24 de març de 2014 va encarregar al Consell
comarcal del Bages en relació al projecte d’abastament d’aigua a l’Oller (aprovat
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, en
sessió del dia 6 de març de 2015) la contractació de les obres i la seva direcció i totes
les activitats necessàries per aquesta finalitat.
El Ple del Consell comarcal en sessió del dia 15 de desembre de 2014, va aprovar
definitivament la relació concreta i individualitzada dels béns i drets de necessària
ocupació, en aquest cas, per la imposició d’una servitud d’aqüeducte; essent els de
l’Ajuntament els següents:
Polígon i parcel·la

servitud m2

6 9001
6 9003
6 9007
6 9006
7 9002

34,40
961,56
1.248,94
2.373,69
28,87

La Vicepresidenta primera del Consell comarcal proposa convenir per avinença la
imposició de servituds per a efectuar la portada d’aigües a un preu just equivalent a 0
euros.
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Es considera que en estar soterrat el tub que es tracta de col·locar, aquesta afecció en
res impedeix que el domini públic en qüestió compleixi la seva funció: el tràfic generat
per persones, vehicles o animals, donant servei a nuclis de població, finques rústiques,
predis agrícoles, ramaders o forestals. No quedant afectada la funció, la servitud no
produeix cap dany o perjudici real i per tant, tampoc no procedeixi una indemnització.
L’article 24 de la Llei d’expropiació forçosa determina que l’administració i els
particulars poden convenir l’adquisició dels drets lliurament i per mutu acord, supòsit
en el qual, una vegada convinguts els termes de l’adquisició amistosa, es donarà per
conclòs l’expedient d’expropiació iniciat.
Per això, l’Alcalde proposa al ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Convenir, als efectes d’allò que preveu l’article 24 de la Llei d’expropiació
forçosa, amb el Consell comarcal del Bages que la imposició de servitud a fi de poder
executar les instal·lacions previstes al projecte d’abastament d’aigua a l’Oller en els
terrenys de domini públic fets constar, es faci amb un preu just de zero euros.
Segon.- Notificar aquest acord al Consell comarcal del Bages.
Sotmesa la proposta d’acord a votació, s’aprova per unanimitat dels presents.
3. Aprovació de la devolució de la paga extraordinària de desembre de 2012.
Per aplicació del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, es va suprimir la paga
extraordinària corresponent al mes de desembre de 2012.
El ple de l’Ajuntament en sessió del dia 30 de març de 2015, en aplicació de la previsió
continguda a la disposició addicional dècima de la Llei de pressupostos generals de
l’Estat per a l’exercici 2015, va abonar al personal de l’Ajuntament, en concepte de
recuperació dels imports efectivament deixats de percebre com a conseqüència de la
supressió de la paga extraordinària, els equivalents a la part proporcional corresponent
als primers 44 dies de la paga extraordinària.
L’article 1.1 del Reial decret llei 10/2015, d’11 de setembre, preveu que les diferents
administracions públiques, abonaran dintre de l’exercici 2015, per una sola vegada,
una retribució de caràcter extraordinari, l’import de la qual serà equivalent a 48 dies o
al 26,23 per cent dels imports deixats de percebre com a conseqüència de la supressió
de la paga extraordinària corresponent al mes de desembre de 2012.
L’abonament de la retribució prevista requereix de l’acord municipal i de que la situació
econòmica i financera de l’Ajuntament ho permeti. Altrament s’haurà d’abonar en el
primer exercici pressupostari en que aquesta situació ho permeti.
Per això, l’Alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Abonar al personal de l’Ajuntament, les quantitats en concepte de
recuperació dels imports efectivament deixats de percebre com a conseqüència de la
supressió de la paga extraordinària de l’any 2012, en els termes de l’article 1.1 del
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Reial decret llei 10/2015, d’11 de setembre, és a dir, amb un import equivalent a 48
dies o al 26,23 per cent dels esmentats imports deixats de percebre.
Segon.- Les quantitats esmentades es faran efectives a les següents nòmines que
s’emetin, amb càrrec a la/les partida/partides pressupostària/pressupostàries 920
12000, 920 12100 920 13000, 920 15000 i 231 16000 del pressupost vigent.
Tercer.- Notificar aquesta resolució als interessats.
Quart.- Comunicar aquest acord al departament de nòmines de la Diputació de
Barcelona, i a Intervenció per al seu coneixement i als efectes que s’adoptin les
mesures oportunes per al seu compliment i efectivitat.
Sotmesa la proposta d’acord a votació, s’aprova per unanimitat dels presents.
4. Donar compte de l'aprovació de la liquidació del pressupost de l'exercici
2014.
L’alcalde va aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2014 mitjançant el decret
número 113/2015, de 24 d’agost.
L’article 193.4 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, obliga a
donar compte al ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que se celebri.
El decret d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2014, diu literalment
el següent:
“Atès que en data 2 de juliol de 2015 es va incoar procediment per aprovar la liquidació
del Pressupost de l’exercici 2014
Atès que en data 2 de juliol de 2015 es va emetre informe d’avaluació del compliment
de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i de la regla de despesa.
Atès que en data 15 de juliol de 2015 es va emetre informe d’Intervenció, de
conformitat amb l’article 191.3 del Text refós de la llei de les hisendes locals.
De conformitat amb l’article 191.3 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i amb l’article 90.1 del
Reial decret 500/1990, sobre matèria pressupostària.
RESOLC
Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost General de 2014
Segon.- Comunicar al Ple de la Corporació en la primera sessió que aquesta celebri,
d’acord amb el que estableixen els articles 193.4 del Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 90.2
del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril.
Tercer.- Ordenar la remissió de còpia d’aquesta liquidació als òrgans competents, tant
de la Delegació d’Hisenda com de la Comunitat Autònoma.
Quart.- Vist que la liquidació pressupostària es situa en un superàvit pressupostari per
un import de 77.480,00€, de conformitat amb l’article 32 Llei orgànica 2/2012, de 27
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d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, procedir a destinar aquest
superàvit a cancel·lar les operacions pendents d’aplicar al pressupost (9.597,00), i la
resta a pagament a proveïdors.”
El ple es dóna per assabentat.
5. Alienació de la parcel·la K15 de la urbanització la Guàrdia.
El Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 24 de març de 2014, va aprovar destinar a
reduir el deute comercial i financer de l’Ajuntament, el rendiment econòmic per
l’alienació, entre altres, del solar següent:
Nom: Parcel·la 15 de l’illa K de la urbanització La Guàrdia.

Situació: carrer Montardo, 50.
Ref. cadastral: 5667047DG1256N0001EF.
Registre de la propietat: Volum: 3564, llibre 71, foli 205, finca 3784.
Classificació del sòl: urbà
Qualificació urbanística: clau 6b1 residencial unifamiliar i aparellat.
Qualificació jurídica: bé patrimonial.
Títol d’adquisició: Projecte de reparcel·lació del Pla parcial d’ordenació “La Guàrdia”
L’autorització per alienar el solar esmentat amb la finalitat dita de reduir deute
comercial i financer, va ser emesa el dia 30 desembre de 2014 per part del director
general de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del
departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.
Consta a l’expedient informe sobre la valoració econòmica del solar, que és de
20.000.- .euros i que suposa el percentatge de 1,74% en relació als recursos ordinaris
del pressupost (1.147.711,77 euros)
Consta a l’expedient informe del secretari interventor de la Corporació sobre la
legislació aplicable i el procediment a seguir.
Consta a l’expedient el plec de condicions que ha de regir l’alienació.
Per això, l’Alcalde proposa al ple l’adopció del següents,
ACORDS
Primer.- Aprovar l’expedient per a l’alienació del bé immoble patrimonial, parcel·la 15
de l’illa K de la urbanització La Guàrdia, situada al carrer Montardo, 50, tot convocantne la seva licitació.
Segon.- Aprovar el plec de condicions que ha de regir la subhasta, en els termes que
figuren en l’expedient.
Tercer.- Publicar en el BOP i en el perfil del contractant l’anunci de licitació, perquè
durant el termini de quinze dies hàbils es puguin presentar les ofertes que es
considerin convenients.
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Quart.- Atès que de la valoració del bé immoble es dedueix que l’import de venda no
supera el 25% dels recursos ordinaris del Pressupost de l’Entitat Local, als efectes de
control de legalitat, donar-ne compte al Departament de Governació i Administracions
Públiques de la Generalitat de Catalunya.
Sotmesa la proposta d’acord a votació, s’aprova per unanimitat dels presents.
6. Aprovació de les bases i convocatòria del concurs per a l'adjudicació de
l'espai coworking.
S’han redactat les bases per a l’adjudicació de l’espai viver d’empreses (coworking)
que diuen el següent:
“BASES PER AL CONCURS PER A L’ADJUDICACIÓ DE L’ÚS PRIVATIU DE 4
LLOCS DE TREBALL DE LA SALA ESPAI VIVER D’EMPRESES (COWORKING)
1. Objecte.
Constitueix l’objecte d’aquestes bases establir les condicions que han de regir el
concurs per a l’adjudicació de l’ús privatiu de 4 llocs de treball de la sala Espai
Coworking de l‘Ajuntament de Calders
La naturalesa jurídica de l’ocupació és la de l’ús privatiu que no comporta
transformació o modificació del domini públic, subjecte a llicència d’ocupació temporal,
regulat a l’article 57 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, aprovat pel Decret
336/1988, de 17 d’octubre.
Les persones adjudicatàries únicament podran utilitzar els mòduls per a dur a terme
les activitats empresarials o professionals exposades a la sol·licitud d’allotjament.
2 . Forma i procediment d’adjudicació.
Per a l’autorització de l’objecte del present concurs se seguirà el procediment obert i
ordinari.
3.- Termini.
Aquestes llicències tindran una durada 1 any, comptats des del dia de la signatura del
conveni que formalitzi l’autorització d’ocupació temporal.
Aquest termini podrà ser objecte de dues pròrrogues anuals, prèvia sol·licitud de
l’interessat, dos mesos abans de l’acabament del termini inicial i aprovació expressa
de l’Ajuntament. L’Ajuntament acordarà discrecionalment la concessió de la pròrroga
anual, tenint en compte el grau de desenvolupament del projecte i la demanda
d’espais.
4.- Preu.
L’adjudicatari haurà de satisfer les taxes que s’estableixin a l’ordenança fiscal
corresponent, en concepte d’aprofitament especial o privatiu dels béns de domini
públic .
La taxa meritada es liquidarà mensual o trimestralment, i atorga el dret a la utilització
privativa i exclusiva de l’espai adjudicat, l’equipament mobiliari, connexió a Internet, wifi, i els serveis de neteja i climatització. Resta exclòs de la tarifa qualsevol altre servei
no enumerat anteriorment.
5.- Presentació de sol·licituds.
Les persones, tant físiques com jurídiques, interessades en allotjar-se l’Espai
Coworking, hauran de presentar la corresponent sol·licitud, , a l’Ajuntament de Calders
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(Plaça Major 1, Calders) en horari de dilluns a divendres de 9.00h a 14.00h, en el
termini de 20 dies hàbils comptats a partir del dia següent al de la darrera publicació al
BOP o al tauler d’anuncis de l’ajuntament. També es podran presentar telemàticament
mitjançant correu electrònic a l’adreça: calders@calders.cat.
La sol·licitud anirà acompanyada de la següent documentació:
• El pla d’empresa, de disposar-se.
• L’acreditació de la personalitat, en cas de tractar-se d’una persona jurídica.
• L’acreditació de l’alta de l’activitat i data de l’inici.
• l’acreditació de la relació laboral, si es tracta de persones que realitzen una
activitat professional per compte aliena.
Només seran objecte de selecció, en el primer procediment d’adjudicació, les
sol·licituds presentades dins d’aquest termini.

Tanmateix, el procediment de presentació de sol·licituds romandrà obert amb caràcter
permanent, i es tindran en compte per a l’adjudicació de llocs vacants que es
produeixin en el futur.
6.- Requisits dels sol·licitants.
Qualsevol persona, física o jurídica, podrà sol·licitar l’allotjament a l’espai de
coworking, sempre que compleixi amb els requisits següents:
a).- desenvolupar un projecte empresarial que impliqui la creació d’una nova
empresa o la consolidació d’una de recent creació.
b).- disposar d’un pla d’empresa que acrediti que es tracta d’un projecte viable,
econòmica, financera i tècnicament.
c).- desenvolupar un projecte empresarial que impliqui la creació de nous llocs de
treball, mitjançant l’autocupació o la ocupació de tercers, o mantenir els ja existents en
empreses de recent creació.
També es podran acceptar, d’existir vacants, sol·licituds de persones que realitzin una
activitat professional per compte aliena.
7.- Criteris de puntuació.
Per a la valoració de les sol·licituds i per a fixar l’ordre de prioritat d’adjudicació,
s’aplicarà el barem de puntuació següent:
a).- Ser una activitat innovadora, d’acord als criteris marcats a les directrius de la Unió
Europea, l’Estat espanyol i la Generalitat de Catalunya. 10 Punts
b).- Ser una activitat amb potencial de creixement, especialment pel que fa a la creació
de nous llocs de treball. Es valorarà contractar personal resident al Moianès a través
del SOM. 10 Punts
c).- Tractar-se d’una activitat d’alt valor afegit, i en especial relacionada amb les
tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), el sector audiovisual o els serveis
avançats a les empreses (KIBS – “Knowledge Intensive Business Services”). 5 Punts
d). – Ser una empresa que mostri un compromís amb el desenvolupament social, la
preservació del medi ambient, el desenvolupament sostenible i l’ètica. 5 Punts
e) Cobrir un buit en el mercat i contribuir a la diversificació del teixit empresarial de
Calders i la comarca del Moianès i/o Bages. 5 Punts
f).- Disposar d’un pla d’empresa que compleixi els criteris de qualitat, originalitat i rigor
tècnic. 10 Punts
g) Tenir la seu social al municipi de Calders (o el compromís) 5 Punts.
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Puntuació total assolible: 50 Punts.
8.- Procediment d’adjudicació.
Es constituirà una Comissió qualificadora, la qual avaluarà les sol·licituds en funció de
l’aplicació dels criteris continguts en l’apartat anterior, i proposarà l’adjudicació dels
mòduls a les que hagin obtingut major puntuació.
Els membres de la comissió qualificadora seran els següents:
Regidora de Promoció Econòmica
Els membres del Consell sectorial de promoció econòmica
Secretari de la Corporació
Es desestimaran les sol·licituds que hagin obtingut una puntuació inferior als 20 punts.
El primer procés d’adjudicació es realitzarà per a les sol·licituds presentades dins del
termini establert a l’apartat 5.
A mesura que hi hagi espais disponibles, es realitzaran nous processos d’adjudicació
entre les sol·licituds que s’hagin anat presentant amb posterioritat al termini anterior, i
que compleixin amb els requisits establerts a l’apartat 6.
En qualsevol cas, es garantiran els principis d’objectivitat, publicitat i concurrència en
tots els processos d’adjudicació, mitjançant anuncis de les vacants d’espais que es
vagin produint, a través de les pàgines web del l’Ajuntament de Calders.”
Per això, l’Alcalde proposa al ple l’adopció del següents,
ACORDS
Primer.- Aprovar les bases per al concurs per a l’adjudicació de l’ús privatiu de 4 llocs
de treball de la sala espai viver d’empreses (coworking).
Segon.- Convocar concurs per a l’adjudicació de l’ús privatiu de l’espai de referència,
mitjançant anunci a publicar en el BOP i en el tauler d’anuncis.
El senyor Alcalde intervé per a dir que en relació a la taxa, aquesta ha de cobrir les
despeses de neteja, llum, calefacció i telèfon i que s’ha pensat que una quota de 75
euros aproximadament, potser l’adequada. En tot cas, això, diu, s’haurà de decidir en
el moment de la tramitació de les ordenances fiscals. Afegeix que proposa la
modificació de la composició de la comissió qualificadora que consta en la proposta
d’acord, a fi d’afegir un representant de cada grup municipal.
El regidor Saixa Cervera diu que s’haurien d’afavorir les empreses que siguin
beneficioses per al poble. Contemplat l’enunciat de l’apartat d) de la base 7 (criteris de
puntuació) proposa que es modifiqui l’enunciat per un que digui: “Ser una empresa
l’objecte de la qual, mostri un compromís amb el desenvolupament social, la
preservació del medi ambient, el desenvolupament sostenible i l’ètica.”
Després d’un petit debat, s’acorda que aquest criteri de puntuació passi a ser de 10
punts, reduint a 5 punts, el criteri de puntuació que consta a la lletra f).
Sotmesa la proposta d’acord a votació, amb les esmenes a què s’ha fet esment,
s’aprova per unanimitat dels presents.

8

7. Nomenament de representants a la Xarxa de ciutats i pobles cap a la
sostenibilitat.
Correspon a l’Ajuntament la designació dels regidors que hagin de representar-lo en
altres òrgans col·legiats que no depenguin d’aquesta Administració, quan així estigui
previst. El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària del dia 2 de juliol d’aquest any,
va nomenar els representants del consistori als òrgans col·legiats on l’Ajuntament està
present, amb l’oblit de designar el representant a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la
sostenibilitat.
Per això l’Alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Designar al regidor, Josep Pujol Dordal, com a representant de l’Ajuntament a
la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat.
Segon.- Comunicar aquest acord a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat.
Sotmesa la proposta d’acord a votació, s’aprova per unanimitat dels presents.
8. Moció-refugiats.
El món local català manifesta la seva preocupació per la crisi humanitària en matèria
de refugi que està tenint lloc a la Mediterrània, arran de la guerra civil a Síria i d’altres
conflictes internacionals.
Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la
Mediterrània durant el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i la
persecució, de les quals almenys la meitat provenen de Síria. A més, es compta que
2.750 persones han desaparegut o mort en els primers vuit mesos de l’any i es preveu
que el nombre d’arribades continuï augmentant els propers dos mesos.
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada pels
ens locals que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de Cooperació
al Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels països més desafavorits, i
actua com a instrument de coordinació dels esforços dels ajuntaments catalans en els
casos d’actuacions en situació d’emergència i especialment en la postemergència i
reconstrucció.
L’any 2013 el Fons Català va obrir una campanya d’emergència per donar suport a la
població arran de la guerra civil a Síria en la qual ha continuat treballant des de llavors,
amb el suport dels municipis catalans.
Davant de la situació actual i,
−

Atès que la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, en el seu article
1, determina que la dignitat humana és inviolable i ha de ser respectada i
protegida.

−

Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en l’article 14
que, en cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir-ne, a
qualsevol país.
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−

Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre l’Estatut del
Refugiat de 1967, tots dos signats i ratificats per l’Estat espanyol, preveuen que
cal facilitar l’estatut de refugiat i garantir els drets que aquest estatut preveu.

−

Atesa la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis catalans per la
creació d'una Xarxa de Municipis Acollidors.

−

Atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer-se en una
administració propera a la ciutadania no cal que es faci en una de rang
superior.

−

Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya varem passar de 484 a 786 peticions
d'asil i només 28 places d'acollida.

−

Atès que els municipis catalans s’han caracteritzat per respondre solidàriament
a l’arribada de persones refugiades de conflictes com el dels Balcans i que
compten amb un teixit associatiu vinculat a la pau, els drets humans i el
desenvolupament.

−

Atesa la demanda de la societat civil catalana als respectius municipis per a
que donin resposta a la situació dels refugiats.

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Calders,
següents:

proposa l'adopció dels acords

Primer. Instar el Govern espanyol a:
•
•
•
•

Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, assistència,
acollida i integració social i que s’estableixin mecanismes perquè es
transfereixin a les administracions municipals per a la gestió descentralitzada.
Augmentar el nombre de places d'asil, també com la dotació pressupostària per
millorar la qualitat en les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu.
Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d’acollida de les
persones sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona.
Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85%
de les persones refugiades del món a través de la cooperació al
desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, tot garantint els
drets de totes les persones.

Segon. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a:
•
•
•
•

Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a
Catalunya (PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la situació
actual i assegurar-ne el desplegament.
Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en
paral·lel formar i/o especialitzar aquelles persones dels municipis que s'hauran
de fer càrrec del suport i l'atenció a les persones sol·licitants.
Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació.
Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85%
de les persones refugiades del món a través de la cooperació al
desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, garantint els drets
de totes les persones.
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Tercer. Declarar Calders com municipi d’acollida en coordinació amb els altres
municipis de la comarca del Moianès. Revisar/actualitzar els plans d'acollida
municipals (o comarcals) per a incorporar-hi l'asil.
Quart. Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en l'acollida i
el servei a les persones sol·licitants d'asil.
Cinquè. Definir quin suport (servei i infraestructura) pot oferir el municipi per acollir les
persones sol·licitants.
Sisè. Treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de les
persones refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària.

Setè. Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament amb
vocació transformadora.
Vuitè. Oferir els municipis com a territori d’acollida.
Novè. Sumar-se a les línies de treball identificades i consensuades a la reunió en
matèria de refugi, celebrada el passat 4 de setembre de 2015 a la seu del Fons Català
amb la participació de més d’una vuitantena d’ajuntaments. Aquestes són:
•
•
•
•

Assistència en les rutes de fugida
Suport als municipis de la ruta
Planificació i gestió de l’acollida
Acollida a Catalunya

Desè. Coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació
d’emergència actual, a través del Fons Català, en col·laboració amb les entitats
municipalistes, per tal de tenir una veu conjunta que interlocuti amb la Generalitat de
Catalunya i el Govern de l’Estat espanyol.
Onzè. Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a
la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la
Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat espanyol.
L’Alcalde diu que, per a l’actuació en aquesta problemàtica, és indispensable que les
entitats dels Moianès estiguin coordinades. Concreta que es poden acollir dos
germans d’un sirià que viu a Artés i que es troben en el camp de refugiats d’Istanbul.
Podrien entrar amb un visat, i explica que, durant la tramitació de l’asil no podran
treballar, i que, serà en aquest període, en el que caldrà concentrar l’ajuda. Exposa
que abans d’enviar la carta d’invitació a aquestes persones, ho va comentar a la reunió
de les entitats de la comarca.
En relació a l’habitatge opina que el que pot ser més adient, fora un lloguer social a
nom de l’Ajuntament i que la manutenció anés a càrrec de la Creu Roja. Estima que la
comarca podria
assumir 5 o 6 famílies.
Sotmesa la proposta d’acord a votació, s’aprova per unanimitat dels presents.
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9. Aprovació modificació de crèdits 3-2015.
Amb aquesta modificació estem dotant al pressupost municipal dels crèdits suficients
en les aplicacions d’ingressos i despeses per atendre les despeses derivades de la
gestió de les activitats finançades per la Diputació de Barcelona arran de les
subvencions de l’anualitat 2015, i també per part de la Generalitat, la línia de
manteniment del PUOSC 2015, no previst al pressupost municipal.
D’entrada, es considera crèdit extraordinari, ja que l’aplicació pressupostaria de
despesa a la que s’ha d’imputar aquests càrrecs no existeix.
Finançament: Relació de subvencions atorgades des de la Diputació de Barcelona, per
les activitats de 2015, i anualitat 2015 de la línia de manteniment de PUOSC.
Es tracta d’un crèdit extraordinari, ja que es tracta d’una despesa que no es pot
demorar fins l’exercici següent, i aquesta, al pressupost de la corporació no s’havia
previst.
Consta a l’expedient informe del secretari sobre la legislació aplicable i el procediment
a seguir del dia 12 d’agost de 2015, a l’igual que un informe sobre el compliment de
l’objectiu d’estabilitat pressupostària de la mateixa data.
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, un
crèdit extraordinari en el pressupost es pot finançar mitjançant nous o majors
ingressos i per anul·lacions i baixes de crèdits de d’altres partides.
L’article 52.2 f) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
atribueix la competència per a l’adopció d’aquest acord al ple.
ACORDS
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits número 3/2015 del
pressupost en vigor en la modalitat de crèdit extraordinari, finançat amb nous
ingressos, d’acord amb el resum per capítols següent:

Despeses
Aplicació

Descripció
Esdeveniments esportius, activitats i beques
Activitats de sensibilització estalvi energètic
Pla de dinamització comercial
Millora del material esportiu inventariable
Control integral d'aus urbanes
Colònies de gats
Activitats de Salut - Cap de setmana saludable
Despeses línia de manteniment PUOSC 2015

Disminució
Augment
8.356,00
1.500,00
1.500,00
4.200,00
1.500,00
1.000,00
4.000,00
20.676,54
42.732,54
-

Descripció
DIBA - Esdeveniments esportius, activitats i
beques

Augment

Ingressos
Aplicació

Disminució

8.356,00
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DIBA - Campanya de sensibilització estalvi
energètic
DIBA - Pla de dinamització comercial
DIBA - Millora del material esportiu inventariable
DIBA - Control integral d'aus urbanes
DIBA - Colònies de gats
DIBA - Cap de setmana saludable
PUOSC Línia de manteniment 2015

1.500,00
1.500,00
4.200,00
1.500,00
1.000,00
4.000,00
20.676,54
42.732,54

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 a resoldre-les.
La proposta d’acord s’aprova amb el vot a favor dels regidors Teresa Pagès, Josep
Pujol i Sagrari Sànchez i de l’Alcalde, Eduard Sànchez. S’abstenen els regidors Carme
Torrescasana, Saixa Cervera i Just Serra.
10. Aprovació modificació de pressupost 4-2015.
Davant l’existència de despeses que no es poden demorar fins a l’exercici següent per
a les quals el crèdit consignat en el vigent pressupost de la corporació és insuficient i
no ampliable, i atès que es disposa de majors ingressos, per tot això, l’Alcaldia va
proposar la concessió d’un suplement de crèdit finançat amb càrrec a majors
ingressos.
Atès que en data 15 de setembre de 2015 es va emetre informe de Secretaria sobre la
legislació aplicable i el procediment a seguir.
Atès que el mateix 15 de setembre de 2015 es va emetre informe d’avaluació del
compliment d’avaluació de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i en data 15 de
setembre de 2015 la Intervenció va informar favorablement la proposta d’Alcaldia.
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,
el Ple, adopta el següents
ACORDS
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits número 4/2015 del
pressupost en vigor en la modalitat de suplement de crèdits, finançat amb càrrec a
majors ingressos d’acord amb el resum per capítols següent:
Ingressos
Aplicació Descripció
46107 FP Finançament en l'àmbit de benestar social
46105 FP Suport al servei de menjador escoles bressol

Disminució
Augment
3.288,00
2.585,00
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46106
48003
46106
46102
48001

FP Desenvolupament de polítiques educatives
Ingressos casals d'estiu i setmana Santa
PC Finançament llars d'infants curs 13-14
PC Cohesió social
Aportació FATEC

3.492,00
4.000,00
10.461,97
11.459,29
600,00

76101 PC Patrimoni Local - Façana edifici consistorial

32.712,50

76102 PC Inversions Fin. Sostenibles - Connexió Caldera

20.440,38
35.286,26 53.752,88
- 18.466,62

Despeses
Aplicació
337 22624
337 22612
942 46804
230 22616
326 22614
326 22618
152 62300
942 46702
151 22799
934 91300
934 31000

Descripció
Augment
Disminució
Contractació de serveis Associació de Treballs A.
P.
7.000,00
Activitats casal (Casals d'estiu i de setmana santa)
6.000,00
Subvenció nominativa a CACIS Forns de la Calç
300,00
Despeses de benestar social (FP)
1.000,00
Despeses menjador escola bressol (FP)
500,00
Polítiques educatives (FP)
1.000,00
Connexió caldera Biomassa (Desviació obra civil)
1.568,95
Aportació pel finançament Fase I Abastament
aigua Oller
5.644,25
Aportació per finançar catàleg de masies
656,17
Amortització de préstecs
6.900,00
Despeses financeres de préstecs
1.000,00
1.300,00

920 22400 Assegurances municipals
1532
21001
Reparació, mant., i conservació infraestructures

4.416,89

342 47200
920 13000
920 12000
920 10000
351 22615

3.000,00
1.500,00
500,00
5.000,00

Promoció de zones esportives del municipi
Personal laboral
Retribucions bàsiques funcionaris
Càrrecs Electes
Material esportiu

152 61901 Rehabilitació façana edifici consistorial
Connexió caldera Biomassa amb l'edifici de
152 62300 l'Ajuntament

10.000,00

32.712,50
20.440,38
45.986,26 64.452,88
- 18.466,62

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
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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 a resoldre-les.
La proposta d’acord s’aprova amb el vot a favor dels regidors Teresa Pagès, Josep
Pujol i Sagrari Sànchez i de l’Alcalde, Eduard Sànchez. S’abstenen els regidors Carme
Torrescasana, Saixa Cervera i Just Serra.
11. Aprovació modificació de pressupost 5-2015.
Atès l’expedient tramitat per a l’aprovació de la modificació de crèdits núm. 5/2015
amb la modalitat d’incorporació de romanents de crèdits, en què consta l’informe
favorable de l’Interventor.
Atès que en data 15 de setembre de 2015 es va emetre informe de Secretaria sobre la
legislació aplicable i el procediment a seguir.

Atès que el mateix 15 de setembre de 2015 es va emetre informe d’avaluació del
compliment d’avaluació de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i en data 15 de
setembre de 2015 la Intervenció va informar favorablement la proposta d’Alcaldia.
Atès les bases d’execució del pressupost vigent en relació amb l’article 182 del Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 març, i els articles 47 a 48 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, el Ple,
adopta el següents
ACORDS

Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 5/2015 amb la
modalitat d’incorporació de romanents de crèdit, d’acord amb el detall següent:
Altes en aplicacions de despeses

Aplicació
152
61901
152
62300

Descripció

Augment

Rehabilitació façana edifici consistorial
Connexió caldera de biomassa amb l'edifici de
l'ajuntament

32.712,50

Disminució

20.440,38
53.152,88

-

Altes en concepte d’ingressos

Aplicació Descripció
76101 PC Patrimoni Local - Edifici consistorial
PC Inversions fin. Sost. - Connexió Caldera
76102 Biomassa

Disminució
Augment
20.440,38
32.712,50
53.152,88

-
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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 a resoldre-les.
La proposta d’acord s’aprova amb el vot a favor dels regidors Teresa Pagès, Josep
Pujol i Sagrari Sànchez i de l’Alcalde, Eduard Sànchez. S’abstenen els regidors Carme
Torrescasana, Saixa Cervera i Just Serra.

L’Alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
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