
 

 1

Plaça de la Font del Lleó, 11 
Tel. 93 865 56 56 
Fax 93 865 56 57 
www.caldesdemontbui.cat 
08140 Caldes de Montbui 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 

Identificació de la sessió 
Núm.: 13 / 2010 
Caràcter Ordinari 
Data:  16 de desembre de 2010 
Horari: 20’00 hores  
Lloc: Sala de Plens 
 

Assistents 
Jordi Solé i Ferrando, alcalde 
Josep Gaspar i Blancafort, regidor 
Jordi Coll i Verges, regidor 
Montserrat Hernández Gómez, regidora  
Montserrat Grau i Giner, regidora 
 
Josep Maria Tarruell Llurba, regidor 
Josep Coral Ribé, regidor  
Jaume Miró Herms, regidor 
Maria Helena Poch Graví, regidora  
Maria Angeles Muñoz Campayo, regidora  
 
 
Francisco Javier Ortega Guillén, regidor 
Montserrat Coll Mañosa, regidora 
Joan Chinchilla Navarro, regidor 
Abraham Requena Ruiz, regidor 
 
Edilbert Comas Mundo, regidor  
Pau Olóndriz De Moragas, regidor 
 
Montserrat Romano Bosch, regidora 
 

Secretari 
Eduard Lluzar López de Briñas, secretari gral. 
 
0. Incorporació d’urgència d’un punt dins de l’ordre del dia 
 
L’alcalde proposa que es voti la urgència d’un punt per incorporar-lo a l’ordre 
del dia d’aquesta sessió i fa constar que els membres dels grups municipals ja 
han estat informats prèviament, essent aquest el següent punt: 
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● Generalitat de Catalunya – Departament d’Educació – Declarar obra 
d’especial interès la construcció d’una escala al CEIP Farell. 
 
I s’aprova per unanimitat dels presents [17 vots favorables dels membres dels 
grups municipals d’ERC (5); de CIU (5); del PSC (4); d’ICV-EUiA (2); i del PPC 
(1), incorporar a l’ordre del dia de la sessió l’assumpte referenciat. 

 
Per la qual cosa, l’ordre del dia queda configurat de la manera següent: 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària anterior de 
data 25 de novembre de 2010. 
 
2. Aprovar la revisió ortogràfica dels noms de les vies i pseudovies de 
Caldes de Montbui de la base de dades del Padró Municipal. 
 
3. Aprovar la Relació de Llocs de Treball de l’any 2011. 
 
4. Aprovar inicialment el Pressupost General per l’exercici 2011 que 
comprèn el pressupost propi de l’Entitat i el pressupost de l’empresa de 
Gestió Municipal de Serveis, S.A. i Caldes Habitatge, SL 
 
5. Ratificar la interposició del Recurs Contenciós Administratiu contra la 
resolució denegatòria presumpta del recurs d’alçada, presentat al seu 
moment davant el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, per 
la qual es denegà l’aprovació definitiva de la Modificació puntual del Pla 
d’ordenació urbanística municipal, referent a les condicions generals d’ús 
dels equipaments comunitaris. 
 
6. Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal referent al canvi d’espai lliure a l’àmbit de la Creu 
de Baduell. 
 
7. Donar conformitat a la sol·licitud del Consell d’Administració de 
GMSSA, referent a la tarifa de preus de l’aigua per a l’any 2011. 
 
8. Generalitat de Catalunya – Departament d’Educació – Declarar obra 
d’especial interès la construcció d’una escala al CEIP Farell. 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1. APROVAR L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA 
ORDINÀRIA ANTERIOR DE DATA 25 DE NOVEMBRE DE 2010. 
 
“L’alcalde obre la sessió i el Ple, per unanimitat dels presents [17 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (5); de CIU (5); del PSC 
(4); d’ICV-EUiA (2); i del PPC (1)], aprova l’esborrany de l’acta de la sessió 
anterior del dia 25 de novembre de 2010.” 
 
 
2. APROVAR LA REVISIÓ ORTOGRÀFICA DELS NOMS DE LES VIES I 
PSEUDOVIES DE CALDES DE MONTBUI DE LA BASE DE DADES DEL 
PADRÓ MUNICIPAL. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
Pren la paraula el senyor Olondriz: 
“Nosaltres ens abstindrem per dos motius: El primer motiu és perquè no 
acabem de tenir clar que el carrer Asensi Vega li haguem de dir Asensi Vega 
quan estem parlant d’un nom propi, tot i que les consultes que s’han fet a la 
Generalitat així ens ho indiquen. Malgrat que també diuen que l’última paraula 
la té l’Ajuntament, però no ens agrada que fora d’aquí ens canviïn el nom, ni 
aquí ni a la Xina.  
 
També és cert que aquí el carrer Asensi Vega li diem Asensi Vega de tota la 
vida! I canviar-lo em semblaria una contradicció. 
 
Com que no ho tenim clar, ens abstenim. 
 
I l’altre motiu és que era una ocasió bona per fer una cosa que estava pendent 
des de fa molts mesos, canviar-li el nom al carrer Espartero.  
Traduir Espartero per un ofici català. Evidentment no és aquesta la proposta, 
però seria un bon moment per fer allò que tenim pendent. 
 
Per aquests dos motius nosaltres ens abstindrem. Per altra banda ens 
assembla bé que tots el carrers de Caldes estiguin ben escrits i correctament. 
Que poc a poc anem canviant les plaques... sí, ja sé que no hi ha pressupost i 
que no és el moment.” 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [14 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (5); de CIU (5); del PSC 
(4); i 3 abstencions d’ICV-EUiA (2); i del PPC (1)], 
    
 
 



 

 4

Plaça de la Font del Lleó, 11 
Tel. 93 865 56 56 
Fax 93 865 56 57 
www.caldesdemontbui.cat 
08140 Caldes de Montbui 

ACORDA: 
 

Identificació de l’expedient 
 
Expedient d’Alcaldia número ALCA201000058, relatiu a l’aprovació de la revisió 
ortogràfica dels noms d’algunes vies i pseudovies de la base de dades del 
Padró Municipal d’Habitants 
 
DICTAMEN: 

Antecedents 
 

1. L’Oficina de Català de l’Ajuntament de Caldes de Montbui va detectar 
alguns errors en els noms de les vies i pseudovies del Padró Municipal 
d’Habitants, per això, juntament amb el responsable del Padró, van 
decidir revisar-los ja que molta documentació que es lliurava contenia 
noms de carrer amb grafies inadequades. 

  
2. Les modificacions que s’han fet a diversos noms de vies i pseudovies, 

cal que les aprovi el Ple, perquè la llista esmenada s’ha d’enviar a la 
Delegació Provincial de l’Institut Nacional d’Estadística. Sense l’acord 
del Ple, l’Institut no rectificaria els noms incorrectes. 

 
3. L’Oficina de Català proposa mantenir el nom d’Asensi Vega per al carrer 

dedicat a Serafín Asensio Vega Muñoz perquè aquesta és la forma 
oficial reconeguda per l’Ajuntament i perquè està molt arrelada a la 
població des de fa molts anys. (A l’expedient s’adjunten les respostes de 
les consultes fetes a Optimot. Generalitat de Catalunya i la pàgina on és 
entrat aquest carrer a La rodalia de Caldes de Montbui d’Enric Moreu-
Rey). 
 

4. També es proposa de canviar el nom de Llorenç Artigas per Llorens 
Artigas, perquè Llorens és el cognom del mestre ceramista a qui es 
dedica el carrer i no pas el nom propi. Per evitar confusió caldria 
anomenar a aquest carrer Josep Llorens Artigas. S’hauria també de 
canviar o esmenar la placa que hi ha penjada al carrer. 
 

5. A l’expedient hi consta un llistat amb les vies i pseudovies que s’han 
esmenat, perquè el Ple hi doni el vistiplau i l’aprovi per posar al dia 
algunes vies o pseudovies que tenien formes incorrectes i per oficialitzar 
tota la resta a fi de fixar-ne un ús correcte. 
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Fonaments de dret 
 
Article 18 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. Punt 3. 
 
Resolució 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Aprovar la revisió ortogràfica dels noms de les vies i pseudovies, les 
quals s’adjunten en un llistat, de la base de dades del Padró Municipal 
d’Habitants. 
 
Segon. Comunicar aquest acord al Padró Municipal d’Habitants i a l’Institut 
Nacional d’Estadística.  
 
 
3. APROVAR LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’ANY 2011. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
Pren la paraula el senyor  Tarruell: 
“Bona tarda a tothom. Aquest punt és el punt que aprova la relació de llocs de 
treball amb les seves retribucions pactades amb l’acord de Condicions dels 
empleats públics amb el conveni col·lectiu signat pel 2009-2012. 
 
El que fem en aquest punt és signar aquesta relació tal com diu el conveni 
col·lectiu. Bàsicament és això, amb les limitacions legals que hi ha i d’acord 
amb el conveni col·lectiu signat.” 
 
Pren la paraula el senyor Comas: 
“Bona nit. Simplement saber si aquesta valoració es fa d’acord amb el Comitè 
d’Empresa i si ha passat per la Comissió de Valoració de Llocs de Treball.” 
 
Pren la paraula el senyor Tarruell: 
“Sí, el Comitè d’Empresa és conscient, però aquesta valoració bé donada pel 
Conveni Col·lectiu. O sigui, el Conveni Col·lectiu es va establir pel 2009-2012 i 
l’únic que fem és traslladar numèricament a cada lloc de treball la retribució que 
correspon al Conveni Col·lectiu signat pel 2009. 
 
És preceptiu fer-ho cada any i ara ho haurem de tornar a fer pel 2011 i pel 
2012, ja que el conveni té una vigència de quatre anys.” 
 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [11 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (5); de CIU (5); i del 
PPC (1); i 6 abstencions del PSC (4); d’ICV-EUiA (2)], 
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ACORDA: 
 

Identificació de l’expedient 

Expedient de Recursos Humans, d’aprovació de la Relació de Llocs de Treball 
de l’Ajuntament de Caldes de Montbui per a l’any 2011. 
 
DICTAMEN: 

Antecedents 

L’Acord de Condicions de Treball Comunes dels empleats públics al servei de 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui disposa les retribucions dels llocs de treball, 
d’acord amb la valoració de llocs de treball de l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui. Les retribucions de l’esmentat Acord de Condicions per a l’any 2011 
han estat reduïdes com a conseqüència de l’aplicació del RDL 8/2010 de 20 de 
maig. 

Mitjançant acord de la Comissió de Seguiment de l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui, de 18 de juny de 2010, integrada per representants del Comitè 
d’Empresa, del sindicat Comissions Obreres de Catalunya i per representants 
de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, es va acordar que atesa la igualtat de 
l’estructura de les retribucions del personal laboral amb el personal funcionari 
de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, que l’aplicació de la reducció retributiva 
a què es refereix l’article 1 del RDL 8/2010, s’aplicarà al personal laboral al 
servei de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, de la mateixa forma que estableix 
l’esmentat RDL 8/2010 per personal funcionari. 

Fonaments de dret 

L’article 74 de la Llei 7/2007 de 12 d’abril disposa que “Les Administracions 
Públiques estructuraran la seva organització mitjançat les relacions de llocs de 
treball o d’altres instruments organitzatius similars que comprendran com a 
mínim, la denominació dels llocs, els grups de classificació professional, els 
cossos o escales, en el seu cas, a què estiguin adscrits, els sistemes de 
provisió i les retribucions complementàries. Aquests instruments seran públics. 
Vist l’informe de la intervenció municipal. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Aprovar la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui per l’any 2011, d’acord amb l’annex que acompanya a aquesta 
proposta. 
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Segon. Publicar la Relació de Llocs de Treball al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i trametre còpia a 
l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
 
4. APROVAR INICIALMENT EL PRESSUPOST GENERAL PER L’EXERCICI 
2011 QUE COMPRÈN EL PRESSUPOST PROPI DE L’ENTITAT I EL 
PRESSUPOST DE L’EMPRESA DE GESTIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS, S.A. 
I CALDES HABITATGE, SL 
 
Pren la paraula la senyora Coll, habilitada per l’Alcalde per parlar: 
“La nostra demanda és deixar aquest punt sobre la taula per a un millor estudi.” 
 
Pren la paraula el senyor Comas: 
“Volia afegir a la demanda de la regidora que, aquesta vegada, deixéssim 
aquest punt número 4 referent als pressupostos sobre la taula i el poguéssim 
tractar més endavant amb més profunditat.” 
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“El grup municipal del PPC també demana que es deixi el punt referent als 
pressupostos a sobre de la taula.” 
 
Pren la paraula el senyor Alcalde: 
“Quin és el motiu d’aquesta demanda?” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Creiem que a la pròpia Comissió Informativa no vam tenir suficient informació i 
creiem que mereix més estudi  ja que no hem tingut la possibilitat de treballar-lo 
i de debatre’l.” 
 
Pren la paraula el senyor Alcalde: 
“Creiem convenient tirar endavant l’ordre del dia tal i com el tenim establert, per 
tant, passarem el punt de l’aprovació inicial del Pressupost Municipal 2011.” 
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“Demanaria, si- us- plau, que el senyor secretari fes constar en l’acta que ens 
retirem del plenari.” 
 
Es fa constar a l’acta que sent les 20.12 hores : Que els membres de l’equip de 
govern ( 5 representants de ERC i 5 de CiU), acorden continuar amb la 
discussió del punt de l’Ordre del dia; I que els representants dels grups 
municipals del PSC (4 regidors), d’ICV (2 regidors ) i del PPC (1 regidora), 
abandonen el seu lloc a la Taula i es traslladen a les butaques situades a la 
primera fila de la Sala de Plens, destinades al públic. 
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Posteriorment s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
Pren la paraula el senyor Alcalde: 
“Aquest és un Pressupost de forta contenció, de fet es torna a imposar 
l’austeritat i la prudència. No hem deixat mai de ser prudents, però evidentment 
arrosseguem tres anys de crisis econòmica. Tres anys d’exercicis 
pressupostaris amb retallades a determinades aplicacions importants. 
 
El pressupost d’engany del 2011 preveu un estat d’ingressos i de despeses de 
21.382.670 €, la qual cosa suposa una reducció en relació al pressupost de 
l’any passat del 14,68 %, però per fer-nos una idea d’aquesta magnitud, és un 
pressupost inferior al de l’any 2007. Un pressupost que s’havia confeccionat 
dins  d’un pla de sanejament, cosa que no és la situació actual. Per tant, la 
tendència és reduir despeses i optimitzar la gestió pressupostària. 
 
En la situació actual conflueixen diferents factors que compliquen la confecció 
del pressupost. Un factor dels més importants és la disminució de les 
aportacions, de les transferències d’altres administracions, tant de 
l’administració de l’Estat com de l’administració de la Generalitat, que van 
reduint les seves transferències a l’administració local.  
També la disminució del ingressos derivat de l’activitat econòmica, per tant, de 
la recaptació d’aquells impostos i taxes que tenen directament a veure amb 
l’activitat econòmica. 
 
Cal dir que aquest any per confeccionar el pressupost no hem comptat amb la 
subvenció extraordinària que vam tenir tots els ajuntaments l’any passat a 
través del Fons Estatal d’Inversió Local i que es podia destinar un 20% a 
finançament de serveis bàsics de tipus educatiu o social, això eren gairebé 
400.000€. Aquest any no hem tingut aquesta subvenció i, per tant, ha estat més 
complicat fer el pressupost. 
 
També cal tenir en compte, que els serveis bàsics que presta l’Ajuntament es 
veuen incrementats per l’IPC i, a més a més, incrementats durant tot l’any 
vinent per l’augment de  l’IVA.  Per tant, tots els serveis tenen un increment 
natural per aquests conceptes força substanciós. 
 
Pel que fa a les despeses corrents estem parlant d’un pressupost corrent  de 
16.304.280,87€ que és un 1,20% més en relació a l’any passat. Tot i que 
aquest augment pot ser enganyós ja que totes les aplicacions disminueixen 
excepte l’aplicació d’amortització de passius financers, es a dir, devolució dels 
deutes.  
Aquesta partida augmenta un 26,80% aproximadament un 300.000€ més que 
l’any passat. Això ens permetrà reduir de forma significativa l’endeutament de 
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l’Ajuntament. Cosa que en aquestes circumstàncies és un factor positiu a 
valorar i a tenir en compte. Passarem de l’actual endeutament del 61% al 55%.  
 
La resta d’aplicacions de la despesa corrent disminueixen, per exemple el 
capítol de compra de béns i serveis, disminueix un 2%; El capítol quatre, 
transferències corrents, disminueix molt poc, un 0,18%; El capítol tres, 
despeses financeres disminueix més, un 11,56%. 
 
Pel que fa a les inversions, en aquest pressupost, es preveuen unes inversions 
per un total de 5.078.389 €. En relació a l’any passar suposa una disminució 
molt important, concretament del 43,3€. La despesa finançada havia 
endeutament municipal es redueix a la meitat, concretament en un 48,87%. Les 
principals inversions venen donades per projectes emmarcats en la Llei de 
Barris.  
El projecte més important en quant a quantitat és el de la reurbanització 
d’alguns carrers del primer eixample, amb una actuació prevista per l’any vinent 
i un cost de 793.421€.  
 
Altres inversions inclouen mesures d’estalvi energètic a equipaments 
municipals. També dintre del Pla de Barris. El Pla de Rehabilitació del parc 
d’habitatges que continuarà amb la tercera edició de la subvenció. El Pla de 
Promoció Comercial i el Pla de Dinamització Turística. 
 
Altres projectes rellevants en el capítol d’inversions és l’urbanització de l’entorn 
de les Cases dels Mestres. La millora dels equipaments educatius o aquelles 
inversions necessàries per posar en funcionament nous equipaments que 
entraran en funcionament durant l’any vivent com ara les Cases dels Mestres, 
el nou espai jove, el carrer Font i Boet, el Centre d’Iniciatives Empresarials o 
l’espai d’Horts Domèstics a la Torre Marimon. 
 
Per últim, destacar que de nou i després de la retallada decidida aquesta any 
dels sous dels càrrecs electes alliberats, ens tornem a congelar el sou, recordar 
per aquells que tinguin tendència a fer demagògia amb aquesta qüestió que en 
aquesta legislatura s’ha retallat dues vegades els sous dels càrrecs electes i 
s’ha congelat dues vegades més.” 
 
A petició de l’Alcaldia el secretari de l’Ajuntament de Caldes de Montbui fa 
constar que d’acord amb l’article número 58 del ROM, literalment diu: 
“L’absència d’un membre del Ple un cop iniciada la votació d’un assumpte 
plenari equival a l’efecte de votació corresponent a abstenció”.  
Per tant i d’acord amb el ROM article 98d de LMRLC i l’article número 100 del 
RD 2568/1986 de 28 de novembre són 7 abstencions i la votació del punt 
número 4, de l’ordre del dia, que era aprovar inicialment el pressupost 
municipal per l’exercici 2011, queda configurada de la manera següent: 
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En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoraria absoluta dels presents 
[10 vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (5); i de CIU 
(5); i 7 abstencions del PSC (4); d’ICV-EUiA (2); i del PPC (1)], 
 

ACORDA: 
 

Identificació de l’expedient 
 
Expedient número 64/2010, relatiu a l’aprovació del pressupost municipal 
corresponent a l’exercici de 2011. 
 
DICTAMEN: 

Antecedents 
S’ha procedit a l’elaboració del Pressupost General Municipal per l’exercici de 
2011, segons els crèdits d’ingressos i despeses concedits, estant d’acord amb 
les obligacions previstes i els recursos establerts. 
 
L’esmentat Pressupost General per l’exercici de 2011 l’integren els 
pressupostos següents: 
 
 1.- Pressupost de la pròpia Entitat 
 2.- Pressupostos Societats Mercantils dependents: 
 

a) Gestió Municipal de Serveis, S.A.  (GMSSA) 
b) Caldes Habitatge, SL  

Fonaments de dret 
 
Articles 162 al 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals; els articles 
2 al 23 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril; i, el RD 1463/2007, de 2 de 
novembre, del Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de 
desembre, d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer.  Aprovar inicialment el Pressupost General Municipal i les Bases 
d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de Caldes de Montbui per l’exercici 
econòmic de 2011, desglossats en els Pressupostos següents: 
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1.- PRESSUPOST DE L’ENTITAT 
 

                      Estat d’ingressos      
 
     Capítol I    -  Impostos Directes ....................................   8.198.365,20 € 
     Capítol II   -  Impostos Indirectes  .................................      400.000,00 € 
     Capítol III  -  Taxes, preus públics i altres ingressos.....   6.855.650,80 €  
     Capítol IV  -  Transferències corrents ...........................   4.283.664,38 € 
     Capítol V   -  Ingressos Patrimonials.............................        90.286,56 € 
     Capítol VII -  Transferències de capital ........................       589.647,38 € 
     Capítol IX  -  Passius financers ....................................       965.056,48 € 
 
     TOTAL INGRESSOS ............................   21.382.670,80 € 
      
Estat de despeses                 
   
     Capítol I    -  Despeses de personal .............................   7.542.974,93 € 
     Capítol II   -  Despeses corrents en  béns i serveis ......   5.511.558,23 € 
     Capítol III  -  Despeses financeres ...............................      348.000,00  € 
     Capítol IV  - Transferències corrents ............................      853.538,51 € 
     Capítol VI  -  Inversions reals ........................................   4.998.389,93 € 
     Capítol VII -  Transferències de capital  ........................        80.000,00 € 
     Capítol IX  -  Passius financers .....................................   2.048.209,20 € 
 
     TOTAL DESPESES ...............................  21.382.670,80 € 
 
2.- PRESSUPOSTOS SOCIETATS MERCANTILS DEPENDENTS: 
 
     2.1.- GESTIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS, S.A.  (GMSSA) 

                      
     Estat d’ingressos  .......................................... 2.231.164,52 €      
     Estat de despeses  ........................................ 2.231.164,52 €         
     
     2.2.- CALDES HABITATGE, SL  
 
     Estat d’ingressos ..........................................            122,00 € 
     Estat de despeses ........................................            122,00 € 
 
3.- PRESSUPOST CONSOLIDAT  
 
 Total ingressos  .......................................     23.437.151,14 € 
 Total despeses  .......................................     23.437.151,14 € 
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Segon. Aprovar inicialment les plantilles de personal que es detallen al 
Pressupost. 
 
Tercer. Exposar al públic el Pressupost General pel 2011, les Bases d’Execució 
i les plantilles de personal mitjançant publicació d’edicte en el Butlletí Oficial de 
la Província i en el tauler d’anuncis de la Casa Consistorial per espai de 15 dies 
hàbils, a efectes de possibles reclamacions segons estableix l’article 169 del  
 
 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. Aquest acord es 
considera definitiu si no es produeixen reclamacions en contra durant el termini 
d'exposició pública, i entrarà en vigor en l'exercici al qual es refereix. 
 
Quart. Remetre còpia del Pressupost General a la Delegació del Ministeri 
d’Economia i Hisenda i a la Direcció General de l’Administració Local de la 
Generalitat de Catalunya, un cop finalitzades totes les actuacions i tràmits 
establerts, d’acord amb allò que disposa l’article 169 de l’esmentat text refós. 
 
S’incorporen a la sessió plenària els grups municipals que, anteriorment i 
havent-se iniciat el debat i durant l’exposició i posterior votació del punt número 
4 de l’ordre del dia, havien abandonat els seus llocs. 
 
 
5. RATIFICAR LA INTERPOSICIÓ DEL RECURS CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIU CONTRA LA RESOLUCIÓ DENEGATÒRIA PRESUMPTA 
DEL RECURS D’ALÇADA, PRESENTAT AL SEU MOMENT DAVANT EL 
CONSELLER DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES, PER LA 
QUAL ES DENEGÀ L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ 
PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL, 
REFERENT A LES CONDICIONS GENERALS D’ÚS DELS EQUIPAMENTS 
COMUNITARIS. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
 
No hi ha intervencions. 
 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [11 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (5); de CIU (5); i del 
PPC; i 6 abstencions del PSC (4); d’ICV-EUiA (2)], 
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ACORDA: 
 

Identificació de l’expedient 
 
Expedients número SGGE201000075 de Secretaria i número TPMP200902113 
de Serveis Territorials, relatius al recurs d’alçada contra la resolució dictada per 
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el 23.6.2010 i de la 
modificació puntual del POUM per canviar la definició d’ús recreatiu.  
 
 
DICTAMEN: 
 

Antecedents 
 
El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del passat 29 de juliol de 2010, va aprovar 
acordar la presentació del recurs d’alçada contra la resolució dictada per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de 23 de juny de 
2010, per la qual es denega l’aprovació definitiva de la Modificació puntual del 
Pla d’ordenació urbanística municipal, referent a les condicions generals d’ús 
dels equipaments comunitaris de Caldes de Montbui. 
 
En data 2 d’agost de 2010 es va presentar al registre d’entrada del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 
Catalunya l’escrit de l’esmentat recurs d’alçada i el corresponent certificat de 
l’acord plenari.  
 
Amb motiu que ha transcorregut el termini màxim de tres mesos per dictar i 
notificar la resolució expressa, d’acord amb la normativa específica, sense que 
durant l’esmentat termini s’hagi dictat la dita resolució, es pot entendre 
desestimat el recurs presentat i expedita la via administrativa. 
 
Per la qual cosa, en data 2 de desembre de 2010 s’ha presentat al registre 
general d’entrada de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya la interposició del recurs contenciós administratiu 
contra la resolució denegatòria presumpta del recurs d’alçada, presentat al seu 
moment davant el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, contra 
l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de data 23 de juny 
de 2010. 
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Fonament de Dret 
 
D’acord amb el que estableix l’article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment 
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i actualizada 
recentment per la Llei 26/2010, de 3 d’agost. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
ÚNIC. Ratificar la interposició del Recurs Contenciós Administratiu contra la 
resolució denegatòria presumpta del recurs d’alçada, presentat al seu moment 
davant el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, per la qual es 
denegà l’aprovació definitiva de la Modificació puntual del Pla d’ordenació 
urbanística municipal, referent a les condicions generals d’ús dels equipaments 
comunitaris. 
 
 
6. APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL REFERENT AL CANVI D’ESPAI 
LLIURE A L’ÀMBIT DE LA CREU DE BADUELL. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
No hi ha intervencions. 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [10 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (5); i de CIU (5); i 7 
abstencions del PSC (4); d’ICV-EUiA (2); i del PPC (1)], 
    

ACORDA: 

Identificació de l’expedient 
 
Expedient número TPMP20092115, referent a la modificació puntual del Pla                   
d’Ordenació Urbanística Municipal a l’àmbit de la Creu de Baduell de Caldes de 
Montbui. 
 
DICTAMEN: 

Antecedents 
 
El Ple de l’Ajuntament va aprovar provisionalment, en data 23 de desembre de 
2009, la Modificació puntual del POUM a l’àmbit de la Creu de Baduell i va 
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acordar trametre’l a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per 
continuar amb la seva tramitació 
 
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en la sessió de 15 d’abril de 
2010, va  emetre informe desfavorable, a l’efecte de l’article 95 del Text refós 
de la llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, en 
relació amb la Modificació puntual del POUM a l’àmbit de la Creu de Baduell, 
promoguda i tramesa per l’Ajuntament, atès que els sòls qualificats de sistema 
d’espais lliures pel planejament vigent es corresponen amb sòls de titularitat 
municipal i, per tant, la proposta no queda justificada en base als motius que 
s’exposen relatius a la seva titularitat privada. 
 
Els Serveis Tècnics Municipals han redactat una nova proposta de modificació 
puntual del POUM pel canvi de situació d’espai lliure a l’àmbit del camí de la 
Creu de Baduell, juntament amb una nova documentació justificativa del canvi 
que es proposa. 
 
Legislació aplicable 
 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme  
 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme (d’ara endavant RLU) 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla d’Ordenació 
Urbanística municipal aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de 
Barcelona de data 18 de juny de 2009 (publicat en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de data 17 de juliol de 2009), referent al canvi d’espai 
lliure a l’àmbit de la Creu d’en Baduell. 
 
Segon. Suspendre l’atorgament de llicències en els àmbits inclosos en la 
modificació puntual aprovada inicialment. 
 
Tercer. Sotmetre el document aprovat inicialment a un tràmit d’informació 
pública pel termini d’un mes, mitjançant la publicació dels corresponents 
edictes al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, a un diari de gran difusió i al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 
 
Quart. Trametre còpia del projecte aprovat inicialment al Departament de Medi 
Ambient de la Generalitat de Catalunya. 
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Cinquè. Notificar els presents acords als ajuntaments que confinen amb el 
terme municipal de Caldes de Montbui, concedint-los un tràmit d’audiència d’un 
mes per consultar l’expedient i, en el seu cas, formular les al·legacions que 
considerin oportunes. 
 
 
7. DONAR CONFORMITAT A LA SOL·LICITUD DEL CONSELL 
D’ADMINISTRACIÓ DE GMSSA, REFERENT A LA TARIFA DE PREUS DE 
L’AIGUA PER A L’ANY 2011. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
Pren la paraula el senyor Coll: 
“Com cada any presentem els números que portem a aprovació de GMSSA. 
Aquest any a la Comissió Informativa que vam tenir fa 7 dies amb els grups de 
l’oposició, els vaig informar d’una cosa que no era del tot correcte, d’una cosa 
que s’havia de matisar i era, concretament, sobre els increments que es feien 
canviant la tarifa fixa o la quota que s’havia fet últimament. 
Últimament només era un any, per tant, era singular i no plural. 
 
Una vegada dit això i perquè quedi constància, he de dir que els preus s’han 
calculat com cada any en funció de les previsions dels augments que hi hauran. 
L’IPC està calculat sobre 1,9%, s’ha previst un augment del 6,5% d’energia 
elèctrica, que segurament estarà malament calculat ja que pujarà a principis de 
gener i ja veurem com acabarà tot això, tot i que vam calcular els preus a l’alça. 
L’augment mig serà del 2,5%, això és el que està previst. 
 
Un augment de la compra de l’aigua de l’ATLL del 2,4%. Aquesta tarifa és fixa i 
ja ens ho han dit. 
 
Per tant, amb aquests augments que tenim previstos per l’any que ve, el que 
hem previst per les dues quotes que hi ha en el rebut de l’aigua que són  la 
quota fixa de manteniment i la quota variable, que és el consum de l’aigua, 
aquest any continuem fem el que ja es feia, degut a que el moment no és el 
millor, i hem optat per pujar la quota fixa i no la variable. 
L’any passat es va fer al revés. 
 
I l’augment mig de tots aquests preus del cost del rebut de l’aigua representen 
un augment del 1,75%. 
 
L’augment en la quota fixa és del 20%, que en un rebut representa un 1,99€ el 
trimestre per cada rebut d’aigua que pagaran els consumidors de Caldes de 
Montbui. Aquesta augment permet el manteniment de la empresa ja que si no 
pugem una o l’altra quota, l’empresa no pot tirar endavant. 
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Aquests són els números que presentem en el Ple i que l’equip de govern ha 
cregut com els números més responsables dins del moment en el que ens 
trobem.” 
 
 Pren la paraula la senyora Romano: 
“Tal i com s’està vivint la situació de la crisis, el grup municipal del PPCC, creu 
que no s’hauria de haver pujat ni un euro el rebut de l’aigua als ciutadans de 
Caldes, que avui en dia hi ha molts ciutadans que ho estan passant molt 
malament i que a dia d’avui hi ha gent que se li està tallant el subministrament 
de l’aigua. Creiem que això és una prioritat a la vida de tots els ciutadans.” 
 
Pren la paraula el senyor Comas: 
“Senyor Coll no es preocupi que tots ens podem equivocar, no passa res. 
Nosaltres votarem que sí perquè és la postura que hem tingut sempre que 
parlem de temes referits a GMSSA.  
 
Sempre parlem amb el senyor Coll per veure amb més amplitud el que fa 
GMSSA, no perquè no ho faci bé sinó per millorar-lo i també per parlar de les 
tarifes. Encara que aquí ho tenim ben distribuït, però hem sentit més d’una 
vegada que encara es podria millorar. 
 
Saben que no s’ha de penalitzar les quotes fixes sinó el consum, especialment 
com ja es fa, el gran consum, però creiem que pujar les quotes fixes sempre li 
repercuteix a tothom per igual i no és exactament just. 
 
Si en lloc de ser la companyia de l’aigua fos qualsevol altra companyia que ens 
puges el 20% el rebut estaríem tots al carrer manifestem-nos. És molt un 
augment del 20%. L’argument de que són 1,99 € el trimestre és correcte, però 
no deixa de ser una pujada molt gran. 
 
Potser seria bo seure i veure si s’han de pujar les quotes fixes cada any o no, si 
s’han de canviar els trams, si s’ha d’afegir algun trams més i com ho podem fer 
ja que no deixa de ser un augment molt gran. 
 
Fixis que li dic tot això i desprès votarem que sí, és una aportació crítica, però 
és una aportació que ens quedarà pendent per l’any que bé. Tingui vostè això 
en compte.” 
 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Bona tarda. El nostre grup també votarà a favor de la proposta de tarifes que 
ens presenta el regidor. Creiem que seria més còmode dir que votem en contra 
ja que com ell molt bé ha explicat, significa un increment de les tarifes, però 
també creiem que al menys fins ara hem tingut la responsabilitat conjunta 
perquè es pugui garantir l’abastament d’aigua i que el consum sigui racional. 
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En aquest sentit ens tindrà del seu costat ja que crec que l’objectiu el 
compartim i, per tant, li donarem suport.  
Li agraïm també la transparència amb la que ha explicat l’informació. Gràcies.” 
 
 
Pren la paraula el senyor Coll: 
“D’entrada agrair-vos el vot. Evidentment entenia que era un punt complicat 
perquè no era fàcil defensar punts d’aquest tipus, però estem parlant de la 
supervivència d’una empresa que tot i sent municipal a de mantenir una 
infraestructura. Agraeixo les paraules que han manifestat i voldria dir que 
suposo que ho han dit cada any, però jo no sé de qui és la culpa, senyor 
Edilbert, segurament que meva ja que sóc el responsable. Si mirem les actes 
hem acabat els plens de la mateixa manera, vostè fent la demanda i jo dient  
 
que per manca de temps jo no he tingut temps d’avisar-vos, però que estic aquí 
a la casa i que algunes vegades ho han utilitzat i m’han trobat aquí i encara 
sense ni tenint hora ni res jo els he rebut.  
Accepto la responsabilitat de no haver-los cridat, però és que el dia a dia de 
l’Ajuntament et porta a que et falta temps.  
 
Agrair el vot i espero que temes com el de GMSSA i poder d’altres s’hi hauria 
de gaudir d’aquest consens que des de fa 12 anys no s’ha trencat mai.” 
 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [16 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (5); de CIU (5); del PSC 
(4); d’ICV-EUiA (2); i 1 abstenció del PPC (1)], 
    
 

ACORDA: 
 

Identificació de l’expedient 
 
Expedient relatiu a la sol.licitud d’aprovació de la tarifa de preus de l’aigua per a 
l’any 2011. 
 
DICTAMEN: 

Antecedents 
 
En data 30 de novembre de 2010 el Consell d’Administració de l’empresa 
Gestió Municipal de Serveis SA (GMSSA) va aprovar l’estudi corresponent a la 
sol.licitud de la tarifa de preus de l’aigua a Caldes de Montbui per a l’any 2011 
que representen un augment mig dels preus de la tarifa del 1,75 % respecte a 
l’anterior, segons consta en el certificat de l’acta del Consell d’Administració 
que s’adjunta i segons el detall següent: 
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concepte im port

278.094,23
139.387,30
136.592,99

m aterials  de conservac ió 9.691,57
175.000,00

46.481,45
60.234,91
16.622,30

cos t d 'explotac ió 862.104,75
45.003,12

147.307,15

192.310,27
1.054.415,02

60.881,10

993.533,92

com ponent tarifari tarifa  2010 tarifa  2011 % uts ingressos

Q uota f ixa de servei (euros /m es) (euros /m es) (abonats ) (euros )
D om ès tic  3 ,3206 3,9847 20,0 6.450 308.417,33
C ontra-incendis  B IA 25 9,3046 9,3046 0,0 67 7.480,90
C ontra-incendis  B IA 45 13,9604 13,9604 0,0 17 2.847,92
C ontra-incendis  H 100 18,0740 18,0740 0,0 5 1.084,44
Indus trial 13 m m 9,3046 10,7003 15,0 939 120.570,87
Indus trial 20 m m 18,1575 18,1575 0,0 18 3.922,02
Indus trial 25 m m 33,8846 33,8846 0,0 1 406,62
Indus trial 30 m m 49,2487 49,2487 0,0 9 5.318,86
Indus trial 40 m m 74,1434 74,1434 0,0 2 1.779,44
Indus trial 50 m m 118,4487 118,4487 0,0 3 4.264,15
Indus trial 65 m m 192,3251 192,3251 0,0 1 2.307,90

458.400,45
S ubm inis tram ent d 'aigua (euros /m 3) (euros /m 3) (m 3 anuals ) (euros )
D om ès tic  1 b loc de 00 a 10 m 3 0,3291 0,3291 0,0 527.000 173.435,70
D om ès tic  2 b loc de 10 a 18 m 3 1,1343 1,1343 0,0 73.000 82.803,90
D om ès tic  3 b loc excés  de 18 m 3 3,4846 3,4846 0,0 32.000 111.507,20
Indus trial 1  b loc de 00 a 10 m 3 0,7773 0,7773 0,0 50.000 38.865,00
Indus trial 2  b loc excés  de 10 m 3 0,8603 0,8603 0,0 147.000 126.464,10
A lta (Farell) 0 ,5945 0,5945 0,0 3.000 1.783,50
A lta (general) 0 ,5945 0,5945 0,0 100 59,45
A lta (s /conveni regants  La B orda) 0,0000 0,0000 0,0 12.000 0,00
C rua 1 b loc de 00 a 10 m 3 0,4707 0,4707 0,0 50 23,54
C rua 2 b loc excés  de 10 m 3 0,7847 0,7847 0,0 50 39,24

%  m ig 1,75 534.981,62
T otal ingressos  tarifaris 993.382,07

DE S PE S E S

personal
consum  elèc tric
com pra d 'aigua

treballs  conservac ió per tercers
trac tam ent i anàlis i de l'aigua
despeses  generals
im pos tos  i taxes

ingressos  no tarifaris

T otal despeses  tarifa
ING R E S S O S

despesa f inancera
am ortitzac ions

total despeses

 
 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Donar conformitat a la sol.licitud del Consell d’Administració de 
l’empresa Gestió Municipal de Servei, SA (GMSSA) corresponent a la sol.licitud 
de la tarifa de preus de l’aigua a Caldes de Montbui per a l’any 2011 que 
representen un augment mig dels preus de la tarifa del 1,75% respecte a 
l’anterior i que es detallen a continuació: 
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concepte im port

278.094,23
139.387,30
136.592,99

m aterials  de conservac ió 9.691,57
175.000,00

46.481,45
60.234,91
16.622,30

cos t d 'explotac ió 862.104,75
45.003,12

147.307,15

192.310,27
1.054.415,02

60.881,10

993.533,92

com ponent tarifari tarifa  2010 tarifa  2011 % uts ingressos

Q uota f ixa de servei (euros /m es) (euros /m es) (abonats ) (euros )
D om ès tic  3 ,3206 3,9847 20,0 6.450 308.417,33
C ontra-incendis  B IA 25 9,3046 9,3046 0,0 67 7.480,90
C ontra-incendis  B IA 45 13,9604 13,9604 0,0 17 2.847,92
C ontra-incendis  H 100 18,0740 18,0740 0,0 5 1.084,44
Indus trial 13 m m 9,3046 10,7003 15,0 939 120.570,87
Indus trial 20 m m 18,1575 18,1575 0,0 18 3.922,02
Indus trial 25 m m 33,8846 33,8846 0,0 1 406,62
Indus trial 30 m m 49,2487 49,2487 0,0 9 5.318,86
Indus trial 40 m m 74,1434 74,1434 0,0 2 1.779,44
Indus trial 50 m m 118,4487 118,4487 0,0 3 4.264,15
Indus trial 65 m m 192,3251 192,3251 0,0 1 2.307,90

458.400,45
S ubm inis tram ent d 'aigua (euros /m 3) (euros /m 3) (m 3 anuals ) (euros )
D om ès tic  1 b loc de 00 a 10 m 3 0,3291 0,3291 0,0 527.000 173.435,70
D om ès tic  2 b loc de 10 a 18 m 3 1,1343 1,1343 0,0 73.000 82.803,90
D om ès tic  3 b loc excés  de 18 m 3 3,4846 3,4846 0,0 32.000 111.507,20
Indus trial 1  b loc de 00 a 10 m 3 0,7773 0,7773 0,0 50.000 38.865,00
Indus trial 2  b loc excés  de 10 m 3 0,8603 0,8603 0,0 147.000 126.464,10
A lta (Farell) 0 ,5945 0,5945 0,0 3.000 1.783,50
A lta (general) 0 ,5945 0,5945 0,0 100 59,45
A lta (s /conveni regants  La B orda) 0,0000 0,0000 0,0 12.000 0,00
C rua 1 b loc de 00 a 10 m 3 0,4707 0,4707 0,0 50 23,54
C rua 2 b loc excés  de 10 m 3 0,7847 0,7847 0,0 50 39,24

%  m ig 1,75 534.981,62
T otal ingressos  tarifaris 993.382,07

ingressos  no tarifaris

T otal despeses  tarifa
ING R E S S O S

despesa f inancera
am ortitzac ions

total despeses

treballs  conservac ió per tercers
trac tam ent i anàlis i de l'aigua
despeses  generals
im pos tos  i taxes

DE S PE S E S

personal
consum  elèc tric
com pra d 'aigua

 
 
Segon. Comunicar aquest acord als Serveis Territorials de Comerç-Comissió 
de Preus de Catalunya. 
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8. GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ – 
DECLARAR OBRA D’ESPECIAL INTERÈS LA CONSTRUCCIÓ D’UNA 
ESCALA AL CEIP FARELL. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
No hi ha intervencions 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [14 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (5); de CIU (5); del PSC 
(4); i 3 abstencions d’ICV-EUiA (2); i del PPC (1)], 
    

ACORDA: 
 

Identificació de l’expedient 
 
Expedient núm. 65/2010 relatiu a la sol·licitud de bonificació per obres 
d’especial interès de l’Impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres per les 
obres de construcció d’una escala a l’edifici principal del CEIP El Farell. 
 
DICTAMEN: 

Antecedents 
 
El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, ha sol.licitat 
una llicència d’obres per a la construcció d’una escala per a la millora funcional 
de l’edifici principal del CEIP El Farell. 
 
L’article 6 de l’Ordenança reguladora de l’Impost sobre Construccions, 
Instal.lacions i Obres, indica que, en el cas que el Ple de la Corporació 
determini que les obres es consideren d’especial interès o utilitat municipal per 
concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de 
l’ocupació, s’aplicarà una bonificació sobre la quota de l’impost del 75 %. 
 
Les obres que tenen per objecte la millora dels edificis dedicats a 
l’ensenyament de Caldes de Montbui es consideren obres d’especial interès 
per concurrència de circumstàncies de caire social i cultural. 
 
 
Fonaments de dret 
 
Article 6 de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Construccions, 
Instal.lacions i Obres.   
 
Article 103 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.  
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Resolució 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Declarar que les obres sol.licitades pel Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya, per les obres de construcció d’una escala per a la 
millora funcional de l’edifici principal del CEIP El Farell, es consideren obres 
d’especial interès per concurrència de circumstàncies de caire social i cultural. 
 
Segon.  Concedir una bonificació del 75 % de la quota que correspongui a 
l’obra indicada, a l’empara de l’article 6è de la vigent Ordenança reguladora de 
l’Impost sobre Construccions Instal.lacions i Obres. 
 
Tercer. Comunicar els presents acords a l’Àrea de Serveis Econòmics i al 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
9. Moció 
 
9.1 MOCIÓ QUE PRESENTEN TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS AL PLE DE 
L’AJUNTAMENT, CREAR ESPAIS DE PARTICIPACIÓ INFANTIL I 
ADOLESCENT A CALDES DE MONTBUI. 
 
Primerament, el senyor secretari llegeix la moció, la qual literalment diu: 
 
"La nova llei aprovada pel Parlament de Catalunya, Llei 14/2010, de 27 de maig, dels 
drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, posa èmfasi en potenciar la 
participació ciutadana dels nens, nenes i adolescents, promovent la creació d’espais 
de participació territorial a l’àmbit local i amb al creació del Consell Nacional dels 
Infants i els Adolescents a Catalunya (CNIAC).  
 
Fins que aquesta normativa no sigui d’aplicació, a Caldes de Montbui tenim 
l’oportunitat d’afavorir espais de participació infantil i adolescent amb el compromís de 
tenir en compte en el procés de presa de decisions les propostes dels infants i els 
adolescents, de donar-hi resposta, ja sigui afirmativa o negativa, i d’implementar-les, 
total o parcialment, quan això sigui viable. 
 
És necessari tenir en compte la perspectiva de la infància i l’adolescència i facilitar la 
seva participació en la presa de decisions. Per fer realitat el dret a la participació social 
dels infants i els adolescents aquests han de poder exposar i gestionar les seves 
opinions, necessitats i inquietuds respecte a aquells assumptes que els afecten, en 
reconeixement de la seva condició de ciutadania activa. 
 
Amb la constitució d’espais de participació infantil i adolescent, els infants i els 
adolescents podran implicar-se més directament en la vida del seu municipi i actuar 
amb l'objectiu de transformar la seva pròpia ciutat o poble, alhora que aniran 
interioritzant la cultura de la participació i de la democràcia.   
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A Catalunya, existeixen aproximadament quaranta experiències de participació infantil 
a l’àmbit local. Els consells d’infants, els plenaris, o les audiències públiques, entre 
d’altres són fórmules de participació infantil en què els nois i les noies fan aportacions 
a temes de la vida quotidiana del poble o barri i a la gestió municipal en relació a un 
determinat tema proposat pel consistori, alhora que vehiculen les seves propostes cap 
als responsables municipals. 
 
Per tots els motius exposats, els grups municipals de ERC, CiU, PSC, ICV-EUiA i del 
PPCC presenten al ple la següent proposta d’acord:  
  
1. Manifestar l’acord d’afavorir la creació d’espais de participació infantil i adolescent 

a Caldes de Montbui. 
 
2. Manifestar el compromís polític de suport a la creació del Consell d’Infants per 

aquest curs 2010-2011 i donar-hi continuïtat els cursos vinents. 
 
3. Publicar aquest acord a través dels mitjans de difusió municipal i el traslladar-lo a 

altres mitjans de comunicació locals i comarcals.  
 
Caldes de Montbui, 9 de desembre de 2010 
 
Jordi Solé i Ferrando    Josep Maria Tarruell i LLurba 
En representació d’ERC    En representació de CiU 
 
Montserrat Coll Mañosa    Edilbert Comas Mundo 
En representació del PSC    En representació d’ICV-EUiA 
 
Montserrat Romano Bosch 
En representació del PPCC” 
 
 
Pren la paraula la senyora Hernàndez: 
“Bona nit a tothom. Jo no em repetiré en les paraules que ha dit el senyor 
secretari perquè creiem que tots estem d’acord amb elles, el compromís que 
representa crear aquest Consell d’Infants. Si més no, vull dir que creiem que és 
molt important aquest compromís polític que adquirim avui en aquest plenari. 
 
Així ens ho han manifestat  les escoles, ja que totes les escoles ens han donat 
el seu suport. Vull dir que totes les escoles de Caldes participaran d’aquest 
Consell d’Infants i això és el que ens fà il·lusió. 
 
Primerament que tots els grups polítics ens hem posat d’acord per tirar 
endavant aquest Consell  i que totes les escoles ens agraeixen aquest 
compromís. 
 
Vull dir que l’Ajuntament de Caldes de Montbui s’ha adherit a la xarxa de 
projectes de participació infantil impulsada per la Diputació i així s’ha parlat 
amb el tècnic que porta aquest projecte. Estarem en xarxa  amb el que vol dir 
que hi hauran altres ajuntaments com nosaltres per compartir aquest Consell 
d’Infants. 
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També tenim la sort que per part de l’Ajuntament tenim una tècnica de 
Participació Ciutadana que també s’ha agafat amb molta il·lusió aquest projecte 
i que tots plegats el tirarem endavant.”  
 
Pren la paraula el senyor Tarruell: 
“Poca cosa a afegir amb el que ha dit la regidora. Aquesta moció és per donar 
una formalitat jurídica a una conformitat que crec que tàcitament tots el grups 
municipals ja havien donat amb anteriors legislatures.”  
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Amb aquest punt es va donar una mica de confusió a la Comissió Informativa, 
perquè quan el vam tractar per explicar-lo, es va pensar que aquest acord ja 
estava consensuat, ja que fins ara no hem trencat l’acord unànime d’engegar 
processos participatius i, per tant, com el seguim mantenint li donarem suport.” 
 
Pren la paraula el senyor Comas: 
“Nosaltres en un primer moment ens va assemblar que no enteníem a que 
venia aquesta moció, precisament perquè ja vam tenir una experiència, al març 
i a l’abril de 2007, on  tots els presents ens vam agafar el projecte amb molta 
il·lusió, tant nens com molts de vostès, i va ser una bona experiència. 
 
És cert que mai no hem entès el perquè mai no es va continuar el projecte. Fer 
un pronunciament polític sobre això no feia falta, només calia continuar-ho. 
Què ens hem d’adaptar a la nova llei del Parlament?  És clar que sí. A mesura 
que ho anem fent, ens anem adaptant a la Llei.  
Per això tenim tècnics diversos a la casa que ja ens diran com ho hem de fer. 
  
En un primer moment ens va assemblar que no calia, no obstant això, com que 
tot allò que signifiqui impulsar la participació hi estem d’acord, també hi donem 
suport a la moció. 
 
De fet seria bo que els nens aprenguéssim que no només hi ha un sistema 
democràtic o democràcia representativa que fa que cada quatre anys escollim 
els nostres representants i que per delegació gestionem tot allò que ens hem 
compromès, sinó que també aquest tipus de democràcia cada vegada està 
més discutida i s’ha de tendir més a la democràcia participativa, deliberativa, 
que és aquella que fa que totes les coses es puguin parlar i discutir, no només 
a nivell de representants municipals o governs sinó a nivell de carrer.  
 
Seria molt interessant que aquesta educació democràtica es pogués portar 
endavant amb el nens petits i amb els adolescents. I sobre tot, el més important 
és procurar no decebre’ls, que facin el que facin vegin l’utilitat del que fan.    
 
El nostre vot és favorable.” 
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Pren la paraula la senyora Romano: 
“El nostre grup també quan va veure la moció en un inici ens va sorprendre 
perquè sabíem que ja hi havia un compromís polític anterior, que aquest 
consell no s’ha tirat endavant per manca de ganes de l’actual consistori, però sí 
que creiem que tot el tema participatiu és molt important. Nosaltres ens 
adherim a la moció.” 
 
 
Pren la paraula el senyor Alcalde: 
“Precisar que aquesta moció, com de fet ja se’ls hi va informar a través d’un 
correu electrònic  fa uns dies, es presenta perquè les escoles ens han demanat 
un compromís explícit de tots els grups municipals per tirar això endavant i amb 
un compromís de continuïtat més enllà del que pugui passar a les eleccions 
municipals. 
 
I, efectivament, és un projecte que es va començar i que s’ha interromput per 
diferents causes; la principal és que ens vam quedar un temps important sense 
tècnic o tècnica de Participació Ciutadana i alguns projectes, tant d’antics com 
d’altres de nous, que volien posar a la pràctica, van quedar sobre la taula. Ara 
ja tornem a tenir tècnica de Participació Ciutadana i per tant, tots aquests 
projectes s’estan desencallant de mica en mica.” 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [17 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (5); de CIU (5); del PSC 
(4); d’ICV-EUiA (2); i del PPC (1)], acorda aprovar la moció de referència. 
 
 
10. Resolucions de l’Alcaldia dictades des de l’última sessió ordinària. 
 
Des del número 1525/2010, de data 19 de novembre de 2010, fins al número 
1604/2010, de data 10 de desembre de 2010. 
 
11. Despatx ordinari 
 
12. Precs i preguntes 
 
L’alcalde aixeca la sessió a les 20 hores i 50 minuts, de la qual cosa, com  a 
secretari, estenc aquesta acta. 
 
 
El secretari gral.      Vist i plau 
        L’alcalde 
 
 
 
Eduard Lluzar López de Briñas    Jordi Solé i Ferrando  


