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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 

Identificació de la sessió 
Núm.:  12/2010 
Caràcter Ordinari 
Data:  25 de novembre 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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Declarar com a obra d’especial interès la rehabilitació del cos central i de 
l’edifici adjacent 2a. fase, adequació estructural, funcional i urbanització 
de la finca “Torre Marimon”. 
 
I s’aprova per majoria, [13 vots favorables dels membres dels grups municipals 
d’ERC (5); de CIU (5); d’ICV-EUiA (2); i del PP (1) i 4 abstencions del grup 
municipal del PSC (4)], dels presents incorporar a l’ordre del dia de la sessió 
els assumptes referenciats. 

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

Ordre del dia 
 
1. Aprovar els esborranys de les actes de la sessió plenària ordinària 
anterior de data 28 d’octubre de 2010 i la sessió plenària extraordinària de 
data 2 de novembre de 2010. 
 
2. Designar vocal del Consell Escolar Municipal, en representació del grup 
municipal del PSC de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, el regidor 
senyor Abraham Requena Ruiz. 
 
3. Aprovar l’exposició al públic dels béns i drets afectats per a la ocupació 
directa, situats al polígon d’actuació “Can Valls-e” (pa-22). 
 
4. Aprovar el reglament d’ús de l’espai Can Rius. 
 
5. Aprovar el reglament d’ús de la sala municipal d’exposicions sala 
Delger.  
 
6. Aprovar la modificació de crèdits número 44/10, mitjançant 
transferència de crèdits. 
 
7. Aprovar  la revisió de preus del contracte de serveis de recollida i 
transport de residus. 
 
8. Declarar com a obra d’especial interès la rehabilitació del cos central i 
de l’edifici adjacent 2a. fase, adequació estructural, funcional i 
urbanització de la finca “Torre Marimon”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1. APROVAR ELS ESBORRANYS DE LES ACTES DE LA SESSIÓ 
PLENÀRIA ORDINÀRIA ANTERIOR DE DATA 28 D’OCTUBRE DE 2010 I LA 
SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA DE DATA 2 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 PP (1)], aprova l’esborrany de l’acta de la sessió 
anterior del dia 28 d’octubre de 2010 i l’esborrany de l’acta de la sessió anterior 
del dia 2 de novembre de 2010.” 
 
 
2. DESIGNAR VOCAL DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL, EN 
REPRESENTACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC DE L’AJUNTAMENT 
DE CALDES DE MONTBUI, EL REGIDOR SENYOR ABRAHAM REQUENA 
RUIZ. 
 
 
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 Requena: 
“Bona tarda. Volia excusar-me ja que l’altre dia no vaig poder assistir-hi a la 
primera reunió. Ja ho he comentat amb la regidora, però us ho volia fer 
extensiu, que per problemes de feina d’última hora em va ser impossible 
notificar-ho a algun dels meus companys perquè pogués assistir-hi un altre 
membre.” 
 
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); de ICV-EUiA (2); i del PP (1)], 
 

ACORDA: 

Identificació de l’expedient 
Expedient corresponent a la Legislatura 2007-2011 de Secretaria, de 
designació dels representants municipals al Consell Escolar Municipal i als 
Consells Escolars dels Centres docents de Caldes de Montbui.   
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DICTAMEN: 
 
Antecedents 
 
El Ple de l’Ajuntament, en la sessió extraordinària celebrada el 18 de juliol de 
2007, va aprovar la designació dels representants municipals al Consell Escolar 
Municipal i als Consells Escolars dels Centres docents de Caldes de Montbui.   
 
En l’esmentada sessió plenària el senyor Iñaki Olaortua Ugalde va ser designat 
vocal del Consell escolar municipal, en representació del grup municipal del 
PSC. 
 
El dia 4 de setembre de 2010, el senyor Iñaki Olaortua Ugalde va presentar la 
renúncia al càrrec de regidor de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, per mitjà 
de l’escrit presentat al Registre General d’Entrada amb número d’entrada 
007464. 
 
Posteriorment, en la sessió Plenària del 28 d’octubre d’enguany el senyor 
Abraham Requena Ruiz va prendre possessió del càrrec de regidor del grup 
municipal del “Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal (PSC-
PM)” de l’Ajuntament de Caldes de Montbui. 
 
Recentment la senyora Montserrat Coll Mañosa, en representació del grup 
municipal del PSC, ha comunicat, tant a la regidora com a la tècnica d’Educació 
d’aquesta corporació, la seva conformitat perquè el senyor Requena 
substitueixi el senyor Olaortua en el càrrec de vocal del consell escolar 
municipal. 
 
Fonaments de dret 
 
D’acord amb el que disposa la Llei 25/1985, de 10 de desembre, i altra 
legislació concordant; i de conformitat amb el que disposa la Resolució 
EDU/3642/2006, de 14 de novembre, publicada al DOGC del dia 17 de 
novembre de 2006. 
 
Per tot això aquesta Alcaldia creu convenient designar nou vocal del Consell 
Escolar Municipal en representació del grup municipal del PSC el senyor 
Abraham Requena Ruiz. 
 
Resolució 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Designar vocal del CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL, en 
representació del grup municipal del “Partit dels Socialistes de Catalunya 
Progrés Municipal (PSC-PM)” de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, el regidor 
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senyor ABRAHAM REQUENA RUIZ, en substitució del senyor Iñaki Olaortua 
Ugalde. 
 
Segon. Comunicar l’acord al regidors designat i als directors/es dels centres 
docents de Caldes de Montbui. 
 
3. APROVAR L’EXPOSICIÓ AL PÚBLIC DELS BÉNS I DRETS AFECTATS 
PER A LA OCUPACIÓ DIRECTA, SITUATS AL POLÍGON D’ACTUACIÓ 
“CAN VALLS-E” (PA-22). 
 
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 Miró: 
“Poca cosa més a afegir a les explicacions que ha donat el secretari. 
Senzillament és per donar sortida a l’aprovació del projecte de reparcel·lació i 
d’urbanització del PA-23 i perquè es pugui dur a terme el desenvolupament que 
es va aprovar tant al juny com al juliol de l’any 2006.” 
 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [13 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (5); de CIU (5); d’ICV-
EUiA (2); i del PP (1); i 4 abstencions del grup municipal del PSC (4)],    
    

ACORDA: 

Identificació de l’expedient 
 
Expedient número SGGE201000097 de Secretaria, referent a l’ocupació directa 
dels terrenys inclosos al PA-22, als quals s’han d’executar obres d’urbanització 
del PA-23.  
 
DICTAMEN: 

Antecedents 
 
I.- En  data 19 de juny de 2009 es va aprovar definitivament per part de la 
Comissió d’Urbanisme de Barcelona el Text Refós de la revisió del Pla general 
d’ordenació urbanística (en endavant POUM) de Caldes de  Montbui, 
actualment en vigor. 
 
Aquest POUM es va publicar al DOGC en data 17 de juliol de 2009. 
                                  
II.-  El POUM actual recull bàsicament el POUM anterior, i d’acord amb el 
POUM anterior , - que en res es modifica pel que fa al sector que ens ocupa -,  i 
amb l’actual vigent, s’estableixen i s’establien un seguit de polígons d’actuació 
per tot el municipi. 
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En concret per a la zona de l’antiga urbanització de “Can Valls”,  s’estableixen 6 
polígons (de l’A a l’ F, ambdós inclosos). 
 
Per tant, la declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació s’entenen ja 
efectuades amb l’aprovació definitiva d’aquesta revisió de POUM. 
  
III.- Entre els polígons d’actuació que el POUM anterior definia i que l’actual ha 
respectat, es troba el polígon d’actuació “Can Valls – F” (PA-23) propietat de 
Yodamago, SL. 
 
IV.-  El desenvolupament urbanístic del PA-23 (Can Valls – F), propietat 
únicament de Yodamago, SL, es produeix mitjançant un projecte de 
reparcel·lació i un projecte d’urbanització; Aquests foren aprovats definitivament 
per la Junta de Govern Local en sessions de 15 de juny i 27 de juliol de 2006, 
respectivament. 
 
V.- El projecte de reparcel·lació aprovat es refereix únicament al polígon PA-23, 
i es porta a terme per la modalitat de compensació bàsica, redactat pel 
propietari únic. 
 
VI.- El projecte d’urbanització del PA-23 aprovat, era inicialment  molt senzill, ja 
que es limitava a la definició del traçat de serveis que havien de tenir les futures 
parcel·les que sortissin dins de l’àmbit esmentat, per tal d’adquirir la condició de 
solar i ser edificables de conformitat amb el que disposen els articles 26 i 27 del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. 
 
VII.- No obstant això,  aquest projecte contemplava la necessària connexió a 
les xarxes de subministrament existents,  en un tram entremig de la part final 
del carrer Turó de Ferles, vial amb un recorregut circular, d’aproximadament 
300 m de llargària, amb inici i final al carrer de Circumval·lació del polígon 
d’actuació “Can Valls - E” ( PA 22)  de Can Valls.  
 
VIII.- Per tant, per a l’execució d’aquest projecte era, i és necessari, que part 
del recorregut dels serveis passin per una part del tram del vial Turó de Ferles 
inclòs dins el PA 22. Aquest terreny té la consideració de vial i per tant, al seu 
moment s’obtindria com a cessió obligatòria i gratuïta  d’acord amb el que 
estableix l’article 44 i concordants de la Llei d’Urbanisme. 
 
IX.- La part del vial inclosa al PA 22, - per la qual havien de passar les 
connexions a les xarxes de subministrament fins al polígon PA-23 -, tenen uns 
63 metres lineals, aproximadament, de llargària, i tal i com ja s’ha dit 
anteriorment, al seu moment ha de ser objecte de cessió obligatòria i gratuïta  a 
l’Ajuntament per part del promotor del sector.  
 
Aquesta cessió no s’ha produït fins ara. 
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X.- Yodamago, SL en el moment d’inici de les obres d’urbanització marcades al 
projecte d’urbanització, no va obtenir el permís de la propietat contigua que, a 
més, va presentar un interdicte per protegir la possessió del vial inclòs al PA-
22. 
 
XI.- L’Ajuntament amb la finalitat de preservar la utilitat pública que representa 
la urbanització dels vials, deu prestar l’assistència corresponent a la mercantil, 
a fi i efecte que aquesta pugui fer les obres adients en el vial de referència 
inclòs al PA-22 i per tant fora de l’àmbit del seu polígon d’actuació.  
 
XII.- L’Ajuntament considera d’utilitat pública i/o interès social la realització de 
tots els serveis que marca la legislació urbanística pel subsòl del tram descrit 
en el punt VII, per tal de connectar-les al vial de propietat municipal inclòs dins 
del sector PA 23, i que Yodamago, SL, com a propietària d’aquest polígon, 
procedeixi a complir amb les seves obligacions d’urbanitzar.  
 
Aquesta utilitat pública i necessitat d’ocupació deriven “ex lege” de l’aprovació 
definitiva del POUM de Caldes de Montbui, el qual qualifica com a vial el 
terreny que ara s’ha d’obtenir per ocupació directa. 
 
XIII.- Per tant sent d’utilitat pública el terreny i d’interès social la seva 
urbanització, és fonamental que l’Ajuntament obtingui anticipadament els 
terrenys indispensables i que parcialment formen la part de la vialitat no cedida 
a l’Ajuntament i pertanyents al polígon d’actuació de Can Valls- E (PA- 22). 
 
XIV.-  Yodamago,SL, - obtinguts aquests terrenys per l’Ajuntament -, cal que 
urbanitzi el seu polígon (PA-23), d’acord amb les prescripcions assenyalades al 
projecte d’urbanització.  
 
XV.- L’Ajuntament, com a Administració actuant que ha de vetllar pel 
compliment de les obligacions urbanístiques i per la petició d’assistència que li 
demana Yodamago, SL, envers la utilització dels procediments adients per 
ocupar la vialitat fora del seu polígon d’actuació, però que és del tot necessària 
per executar l’obra urbanitzadora, ha de procedir a l’ocupació directa del vial. 
 
XVI.- El POUM vigent a Caldes de Montbui preveu la cessió obligatòria i 
gratuïta del terreny amb la seva inclusió al polígon d’actuació “Can Valls- E” 
(PA- 22). Amb l’ocupació directa l’únic que es fa és anticipar l’obtenció 
d’aquesta cessió. 
 
XVII.-  Els Serveis Territorials municipals i, concretament l’arquitecte municipal 
Salvador Luján i Lerma, ha elaborat un informe amb la relació de béns i drets 
afectats i la seva valoració. 
 
 
 
 



 

 

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

 
Fonaments de Dret 
 

- Arts. 156 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’Urbanisme. 

- Arts. 215 i següents del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.  

- Llei d’expropiació forçosa i el seu Reglament. 
- Llei 7/1985, de 2 d’abril , reguladora de Bases de Règim Local. 
- Decret 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei Municipal i de Règim 

Local de Catalunya. 
 
Resolució   
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Aprovar l’exposició al públic de la proposta de relació de béns i drets 
afectats en el procediment adreçat a l’obtenció anticipada dels terrenys 
indispensables i que formen la part de la part de la vialitat no cedida a 
l’Ajuntament i pertanyents al polígon d’actuació de Can Valls- E (PA- 22), pels 
quals han de passar les connexions a les xarxes de subministrament fins al 
polígon PA-23, d’acord amb el projecte d’urbanització del PA-23 aprovat  
definitivament per la Junta de Govern Local en sessió de 27 de juliol de 2006.  
 
Segon. Aquests béns i drets afectats són: 
 

- 546,52 m2  pertanyents a la finca registral número 3899 de Caldes de Montbui i 
que s’haurien de segregar d’aquesta, - en l’acord d’aprovació de la relació de 
béns i drets -, amb la forma i dimensions del plànol contingut a l’informe de 
l’arquitecte municipal de 13 d’octubre de 2010 que consta a l’expedient. 

- Els drets reals, si escau, que apareguin al certificat de titularitats i càrregues 
que es demanarà al Registre de la Propietat de Granollers núm. 2 envers a 
aquesta finca. 

- Altres drets, si escau, que es demostrin en el termini d’exposició al públic 
d’aquest acord. 

- L’aprofitament urbanístic d’aquesta finca s’exercirà al polígon d’actuació “Can 
Valls – E” (PA-22) i dintre el seu projecte de reparcel·lació per la modalitat de 
cooperació. 

- Les Unitats d’aprofitament, ja que el polígon d’actuació només té una tipologia 
edificatòria serà el resultat d’aplicar a aquesta única tipologia (coeficient: 1) els 
m2 afectats; Això és: 546,52x1= 546,52 UAs.  

- El terreny afectat no es valora, però la urgent ocupació es valora en: 5.601,83€. 
 
Tercer. Exposar al públic aquest acord amb publicació de l’anunci corresponent 
al BOP, al diari de major circulació i al Tauler d’anuncis de la Corporació, per tal 
que qualsevol interessat o afectat pugui presentar en el termini de 20 dies 
hàbils, comptadors des de la darrera publicació, les al·legacions que cregui 
adients al seu Dret. 
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Quart. Demanar certificat de titularitats i càrregues al Registre de la Propietat 
de Granollers núm. 2, així com l’extensió d’una nota marginal conforme la finca 
està inclosa en un procediment d’ocupació directa. 
 
Cinquè.  Notificar així mateix aquest acord als propietaris per tal que puguin 
presentar en el termini de 20 dies hàbils comptadors des de la recepció de la 
notificació les al·legacions que creguin adients al seu Dret. 
 
 
4. APROVAR EL REGLAMENT D’ÚS DE L’ESPAI CAN RIUS. 
 
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 Gaspar: 
“Moltes gràcies i bona tarda.  
Ja fa un temps que es va inaugurar l’espai Can Rius i ens hem dotat d’un cert 
marge de temps per veure, més o menys, les demandes que hi havia per tal de 
poder elaborar aquest reglament per l’ús d’aquest espai. 
 
El reglament és una proposta inicial. Tots els grups municipals teniu una còpia 
del reglament que us vaig fer arribar per correu electrònic i també deixarem que 
la ciutadania se’l pugui mirar i, entre tots plegats, puguem fer les aportacions 
que es creguin més adequades i convenients per tal de millorar-lo. 
 
De totes maneres és un reglament senzill, procurarem que sigui un espai 
dinàmic i que la ciutadania el pugui utilitzar al màxim possible. 
 
Destacarem els punts del reglament; Bàsicament diferenciar que hi ha dos 
espais, la sala noble o antic menjador i la sala de les cuines que és l’espai que 
hi ha a la part inferior.  
La sala noble serà per a usos adequats per a la singularitat d’aquest espai.  
 
Les entitats legalment constituïdes podran utilitzar els dos espais sense cap 
cost de lloguer. Les activitats de caires privat com casaments civils, actes 
d’empreses, actes publicitaris o promocionals, també són admesos en aquest 
espai, però pagant el preu públic que tenim aprovat i que està establert en 200€ 
la primera hora i 100€ les següents.  
En aquest preu s’inclou el servei de bidell, que en els casos d’usos privats serà 
obligatori, i dels equipament que té l’espai. 
 
Queda explícitament exclòs l’ús de les sales per actes litúrgics de qualsevol 
religió. S’accepten també àpats, sempre i quan s’acrediti que són empreses 
professionals. Això ho fem per poder garantir unes mínimes condicions 
sanitàries i alimentàries. És un espai que no té equipament per cuinar ni 
mantenir refrigerats els aliments i, per això, demanem que si es fa un àpat hi 
hagi una empresa professional al darrera. 
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Les sol·licituds d’aquests espais s’hauran de fer amb un mínim de 15 dies 
d’antelació al Registre General de l’Ajuntament. Tots els usuaris han de deixar 
l’espai en les mateixes condicions que l’han trobat. Tots els usuaris també 
hauran de ser responsables per escrit dels possibles danys que es puguin 
ocasionar, tant a l’espai com a terceres persones. 
 
També queda recollit en el reglament que les activitats de música no podran 
superar les 24.00h, vull dir la música, l’activitat sí es podrà allargar.  
I com a qualsevol espai públic no es permet fumar. 
 
Això són els punts més destacats del reglament, i tal com deia, si hi ha d’haver 
aportacions, tant en aquest termini d’exposició pública  o més endavant, no ens 
plantegem que aquest reglament no pugui ser inamovible.  
Dic que, un cop aprovat definitivament, ens donem un marge d’un any per 
veure com evoluciona, ja que les demandes són molt diverses i encara ens 
podem trobar amb més sorpreses. Veiem com funciona  i si cal adaptar-lo a la 
realitat que pugui haver-hi, estem oberts a modificar-ho.” 
 
Pren la paraula el senyor Olondriz: 
“Molt bé, amb l’esperit constructiu que em caracteritza i atenent a la oferta de 
col·laboració, sí que voldríem fer algunes aportacions. 
 
El punt 2.1 quan parla que queden exclosos expressament els actes litúrgics, 
em sembla molt bé, però continua; i tots aquells que no es considerin adients al 
caràcter emblemàtic de la sala. Què és adient i què és emblemàtic? Potser 
queda excessivament obert a la discrecionalitat de l’administrador de l’entorn o 
del funcionari o del polític o de qui li toqui decidir. 
 
Proposem acotar una mica el marge d’un any per parlar amb les entitats que ho 
faran servir. Que l’Ajuntament en un moment donat, pel criteri que sigui, pugui 
dir que no, no em sembla malament, però que quedi tant obert... ens assembla 
que hauria d’estar més acotat. 
 
El segon punt 2.2 parla de que les autoritzacions de forma continuada es 
podran donar per un màxim d’un any. Cosa que ens sembla bé el màxim d’un 
any, però haurem d’acotar-ho també a determinats dies. 
Una empresa o entitat que ens demanés tots els dissabtes al vespre durant un 
anys, limitaria l’accés a un dia de la setmana especialment interessant. Ara, si 
et demanen tots el dimecres, dons queden altres dies per fer coses.  
 
En el punt 4.2 demana que totes les entitats organitzadores tinguin subscrita 
una assegurança de responsabilitat civil. Jo no sé si totes les entitats de Caldes 
estan legalment constituïdes i tenen aquesta assegurança. Tant de bo que ho 
tinguin els que ho demanen i els que ho tinguin millor que millor, però hauríem 
de buscar algun sistema perquè aquelles entitats que un dia volen fer una cosa 
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que per la seva dinàmica habitual de treball no necessiten una pòlissa puguin 
utilitzar la sala sense riscos per part de ningú. 
 
Dues coses més, una cosa seria si s’ha consultat a les entitats sobre aquest 
reglament, entenc que tenen un mes per llegir-la, per veure-la i per presentar 
al·legacions i aportacions, i un any per parlar-ne, però seria bo que si no estan 
consultades se les consulti expressament. No que quedés només com a un 
acte administratiu. 
 
Un altre punt que no està directament relacionat amb el reglament i segur que 
no va ser intenció de l’equip de govern, és la nomenclatura. A l’hora de 
nomenar les dues sales es va decidir denominar la sala de les cuines allà on 
havien estat les cuines, però allò que havia estat el menjador, la sala de ball, el 
saló de tactes, s’ha decidit anomenar-lo, amb la intenció de donar-li rellevància, 
sala noble. 
 
Aquesta nomenclatura porta, encara que subliminalment, una classificació 
classista, no tant per les classes sinó per la superioritat d’una sobre l’altra. La 
sala noble és la que té allò bo, el menjador important i la resta, la ciutadania, 
els humils, anem a les cuines.  
Ja sé que no és la intenció, però valdria la pena pensar en una denominació 
més adequada.” 
 
Pren la paraula el senyor Gaspar: 
“Si em permet li respondré algunes d’aquestes consideracions que fa. 
Quan parlàvem d’acotar la idoneïtat o no dels actes, aquí hem volgut dotar-lo 
d’una certa ambigüitat, ja què les demandes que han hagut són tantes i tant 
diverses que concretar-ho molt, en aquests moments, ens assemblava que 
podríem deixar fora a algunes demandes que sí es podrien fer. 
 
Hem preferit en aquest termini que ens estem donant, al millor era aquesta 
ambigüitat per poder permetre tot i en funció de l’acte que sigui, acabar donant 
o no el permís. 
 
Parlant de idoneïtat poden ser moltes coses. Poden ser concerts acústics? Clar 
que es poden fer, ja que els concerts acústics funciones molt bé, però els 
concerts electrificats no funcionen tant bé. No perquè no siguin més adequats o 
perquè no sigui correcte fer-ho allà, sinó perquè la sonoritat no és bona. 
 
Tant respectable és fer un concert clàssic com heavi, però la sala Noble 
considerem que és un espai patrimonial i per alguns actes no és el més 
adequat. 
 
Nosaltres ens hem volgut dotat d’aquesta ambigüitat per poder resoldre d’una 
forma més lliure les demandes que ens puguin arribar i en funció d’això poder 
acabar de concretar. No és fàcil, portem mesos treballant en això i ho hem 
canviat diverses vegades en funció de les demandes que ens anaven arribant. 
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Al final ho portem a aprovació, però tenint en compte que encara no és 
definitiu. 
 
Les autoritzacions continuades... no vol dir que quedi reservat aquell dia per 
sempre, en principi, mentre no hi ha altres peticions, aquella entitat podrà fer ús 
d’aquell espai. La entitat no té l’ús en exclusiu de l’espai. Si hi ha altra 
demanada d’una altra entitat o privat que ho hagi demanat es negociarà amb la 
entitat i s’haurà de valorar la preferència. 
 
Sobre les entitats organitzadores diré que és evident que és per entitats 
legalment constituïdes. Les entitats que no ho estiguin s’entendrà que són 
entitats privades. 
 
El tema de les assegurances sí que ho he anotat per tenir-ho en compte. Seria 
necessari que totes les entitats la tinguessin, si hi ha casos que no tenen 
assegurança  haurem de veure com es pot cobrir aquest acte. 
 
I per últim, si s’havia fet consulta a les entitats, dir que com a tal no s’ha fet una 
reunió amb les entitat per demanar-les què els hi semblava. El que sí, en 
aquests mesos, hem vist les demandes que han hagut, tant d’entitats com de 
privats, que han anat demanant l’ús de la sala i en funció d’això hem fet aquest 
reglament d’ús. 
 
Fer la consulta a totes les entitats, que en tenim moltíssimes, hagués estat 
complicat, però estem oberts a que en aquest període de temps d’un any, totes 
les demandes que ens arribin les tindrem en compte. 
 
I referent a la nomenclatura, dir que tal com he dit abans, el que vam pretendre 
amb l’espai Can Rius, és la recuperació d’un patrimoni. Aquest patrimoni si es 
deia noble o no... el que estava clar era que allò era el menjador per la primera 
classe. Ens va semblar que era millor posar-li noble que la sala de la primera 
classe o de la classe preferent.  
 
Si que és cert que són nomenclatures del segle XIX, però és que hem 
recuperat un espai del segle XIX. Hi havia l’espai de les cuines i l’espai vip, no 
s’ha fet amb un caràcter pejoratiu. 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“No es tracta de dir-li menjador de primera classe, evidentment, potser dir-li 
menjador seia suficient. En tot cas no farem guerra d’això quant governem 
nosaltres amb majoria absoluta potser ho canviem.  
 
Nosaltres en aquesta votació ens abstindrem esperant les aportacions que 
pugin haver durant aquest mes i a l’aprovació definitiva.” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Per part nostra, votarem a favor del reglament d’ús.  
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El que volíem demanar a part de la publicació oficial  és que es fes arribar a les 
entitats el reglament amb les dates i terminis que hi ha per presentar 
al·legacions. “ 
 
Pren la paraula el senyor Gaspar: 
“Recollim la demanda encara que penso que els serveis tècnics ja ho tenien 
previst.” 
  
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [15 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (5); de CIU (5); del PSC 
(4); i del PP (1); i 2 abstencions dels membres del grup municipal d’ICV-EUiA 
(2)], 
    

ACORDA: 
 
 

Identificació de l’expedient 
 
Expedient número 2.17/2010 de Cultura, relatiu l’aprovació del reglament d’ús 
de l’espai Can Rius. 
 
DICTAMEN: 

Antecedents 
 
L’Ajuntament de Caldes de Montbui disposa d’un equipament municipal ubicat 
a l’antic menjador del balneari de Can Rius. 
 
Recentment s’han finalitzat  les obres de rehabilitació de l’esmentat balneari, es 
compta amb un conjunt de sales i espais formats per la Sala Noble (l’antic 
menjador) i la Sala de cuines del Balneari de Can Rius idonis per a activitats de 
caire institucional, cultural o social. 
 
És necessari per la cessió dels esmentats espais, reglamentar-ne el seu ús. 
 
 
Resolució   
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Aprovar inicialment el reglament d’ús de l’espai Can Rius, que s’adjunta 
com a annex al present acord. I això, d’acord amb el que s’estableix a l’article 
49 de la LRBRL i disposicions concordants. 
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Segon. Obrir un termini d’informació pública, de trenta dies, - comptador des de 
la data de la darrera publicació -, per tal de que es puguin presentar les 
al·legacions i suggeriments que s’estimin convenients. En el benentès de que 
de no presentar-se cap en el termini assenyalat, aquesta aprovació inicial 
esdevindrà definitiva sense necessitat d’un nou acord i es procedirà a la seva 
publicació íntegra al BUTLLETÍ OFICIAL  de la província de Barcelona, moment 
en que l’acord prendrà executivitat davant de tercers. 
 
Tercer. Comunicar l’acord a les persones interessades. 
 
 
5. APROVAR EL REGLAMENT D’ÚS DE LA SALA MUNICIPAL 
D’EXPOSICIONS SALA DELGER.  
 
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 Gaspar: 
“Estem tractant un altre reglament, en aquest cas és el reglament de la sala 
Delger. Aquesta sala està situada al carrer Forn.  
Aquest espai compte amb diverses plantes; la planta baixa que utilitzem com a 
sala d’exposicions i la primera planta, amb l’espai del pati que també és apte 
per a diferents ocasions, ja que és un espai també molt adequat.  
 
Aquest edifici està compartit amb dues entitats més, el setmanari Montbui i la 
delegació de VOTV que tenim a Caldes. Val la pena destacar que tant el 
setmanari Montbui con VOTV tenen com a comprimís el manteniment i la 
neteja de tot l’edifici. Per tant, ja que és un esforç que fan aquestes dues 
entitats  val la pena dir-ho i que la ciutadania i els artistes ho coneguin. 
 
La Sala Delger està pensada com una sala d’exposicions per a la creació 
artística, preferentment de Caldes, però no només de Caldes.  
Pot ser una sala d’exposicions a títol individual o també a títol col·lectiu. 
 
Li hem volgut donar el caràcter de ser la sala número 2 del Museu Thermàlia, 
per tant, les exposicions que es facin tindran la supervisió i la coordinació del 
personal del museu.  
L’ús de la sala, per part dels artistes, és gratuïta, tant si són de Caldes com no. 
Els artistes s’han de comprometre al muntatge i desmuntatge de l’exposició, la 
vigilància dels dies que estigui oberta l’exposició i hauran de garantir una 
mínima obertura en horari de: divendres de 17.00h a 20.00h,  dissabtes 
d’11.00h a 14.00h i de 17.00h a 20.00h i els diumenges i festius d’11.00h a 
14.00h.  
 
Hem tingut diverses reunions amb els artistes que han volgut venir per elaborar 
aquests horaris. Les exposicions tindran, com a norma general, per facilitar una 
rotació, una durada màxima de 20 dies. I caldrà sol·licitar al Museu Thermàlia, 
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amb una forma predefinida, les dates de l’exposició i explicar el projecte artístic 
que s’hi vol exposar. 
 
Això és el més destacat d’aquest reglament que encara és més curt que l’altre 
però que creiem que és un espai necessari a Caldes. Esperem que els artistes 
l’utilitzin  i tinguem un espai viu amb creació artística.” 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Referent a aquest reglament no tinc cap al·legació a fer. 
Sembla correcte el reglament per artistes consolidats o artistes que començen, 
però suggerim que s’utilitzi aquesta sala com a espai pels artistes novells, per 
aquells que no tenen un currículum, que no tenen un CD amb la seva història ni 
una pàgina web amb la seva obra. 
 
Potser no deixar-ho tant a la voluntat del artista novell sinó impulsar-ho des de 
l’Ajuntament o Thermàlia. Cercar, mitjançant el taller d’art o anuncis a la 
premsa o Internet, artistes que començen i volen provar sort.” 
 
Pren la paraula el senyor Gaspar: 
“Està previst que exposin tots, novells i consagrats. No hi ha limitació. Si 
demanem en la sol·licitud les dades és només per saber qui vol exposar i fins i 
tot, des del museu, a poder programar amb més sentit. 
 
En farem tanta difusió com podem ja que el que pretenem és que sigui un espai 
obert i el màxim d’utilitzat. Ens agradaria que cada vint dies estigués funcionant 
amb una exposició diferent. 
Hi havia una altra manera de fer-ho que ens havien plantejat i era que fos obert 
i que els artistes fessin el que volguessin allà dintre, però al final vam decidir 
que fos la sala 2 del Museu Thermàlia i tingués la supervisió i coordinació del 
Museu perquè d’aquesta manera aquell artista consagrat que ha fet moltes 
exposicions ja sap com s’ha d’exposar i aquell artista novell que és la primera  
exposició que fa, que tingui l’ajuda, la supervisió i la coordinació del Museu 
Thermàlia. 
 
El reglament proposa també que un mateix artista no pugui exposar més d’una 
vegada.” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Molt breu. El nostre vot serà favorable i voldria fer un prec de fer-ho arribar als 
artistes locals.” 
 
Pren la paraula el senyor Gaspart: 
“Els artistes locals que vulguin estar informats o participar i col·laborar amb el 
que s’està fent en el Museu, pot donar les seves dades en el Museu o la web 
pròpia de Termalisme. Hi ha un apartat per artistes locals, per tant, tothom que 
vulgui figurar en aquest apartat només cal que ens enviï quatre dades 
biogràfiques i alguna obra escanejada. 
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A més a més, aquesta gent que tenim a la base de dades els vam convocar per 
parlar d’aquest reglament i configurar el reglament d’ús amb ells. El taller d’art 
també està assabentat.” 
 
 
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 PP (1)], 

 
ACORDA: 

Identificació de l’expedient 
 
Expedient número 2.18/2010 de Cultura, relatiu l’aprovació del reglament d’ús 
de la Sala Delger 
 
DICTAMEN: 

Antecedents 
 
L’Ajuntament de Caldes de Montbui disposa d’un equipament municipal ubicat 
al carrer del Forn, número 8 , la planta baixa del qual és destinada com a sala 
d’exposicions. 
 
És necessari per la cessió dels esmentats espais, reglamentar-ne el seu ús. 
 
Resolució   
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Aprovar inicialment el reglament d’ús de la sala municipal d’exposicions 
Sala Delger, que s’adjunta com a annex al present acord. I això, d’acord amb el 
que s’estableix a l’article 49 de la LRBRL i disposicions concordants. 
 
Segon. Obrir un termini d’informació pública, de trenta dies, - comptador des de 
la data de la darrera publicació -, per tal de que es puguin presentar les 
al·legacions i suggeriments que s’estimin convenients. En el benentès de que 
de no presentar-se cap en el termini assenyalat, aquesta aprovació inicial 
esdevindrà definitiva sense necessitat d’un nou acord i es procedirà a la seva 
publicació íntegra al BUTLLETÍ OFICIAL  de la província de Barcelona, moment 
en que l’acord prendrà executivitat davant de tercers. 
 
Tercer. Comunicar l’acord a les persones interessades. 
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6. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚMERO 44/10, 
MITJANÇANT TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS. 
 
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 dels membres dels grups municipals d’ICV-EUiA (2); i del 
PP (1)], 
    

ACORDA: 

Identificació de l’expedient 
 
Expedient número SEMC 44/2010, relatiu a la modificació de crèdits número 44/2010 
del pressupost municipal de l’exercici 2010, mitjançant transferència de crèdits. 
 
DICTAMEN: 

Antecedents 
 
1. El Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures 
extraordinàries per a la reducció del dèficit públic estableix, en l’article 14è. del capítol 
VI,  que es declaren recursos afectats els derivats de l’aplicació de les mesures de 
reducció de costos de personal en els exercicis 2010 i 2011, que es destinaran, amb l’ 
ordre de preferència en el que estan relacionats, a les següents finalitats:  
 

a) A sanejar el romanent de tresoreria derivat de la última liquidació, quan aquest 
sigui negatiu. 

b) A disminuir el nivell d’endeutament a llarg termini. 
c) Al finançament d’inversions. 
d) Quan no resultin d’aplicació els apartats a) o b), els recursos no aplicats en el 

propi exercici al finançament d’inversions, es destinaran en successius exercicis 
a les finalitats establertes en els apartats a), b) i c), amb el mateix ordre de 
prelació, fins a la seva aplicació total. 

 
El romanent de tresoreria derivat de la última liquidació pressupostària, la de l’exercici 
2009, va ser positiu, per tant, els recursos derivats de l’aplicació de les mesures de 
reducció de costos de personal en l’exercici 2010 que són de 173.159,44 €, segons 
informe del tècnic mitjà de recursos humans, s’han de destinar a disminuir el nivell 
d’endeutament a llarg termini. 
 
2. Per consegüent, l’Àrea de Serveis Generals i l’ Àrea de Serveis Econòmics  ha 
sol·licitat dur a terme una modificació de crèdits per dotar de crèdit l’ aplicació 
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pressupostària 21.011.91346 Inversions 2010 (570.000) PCL per import de 77.000,00 
€ i l’aplicació pressupostària 21.011.91344 Resta  inversions 2009 (680.000) per import 
de 96.159,44 € mitjançant la transferència de crèdits de diverses aplicacions de capítol 
I Despeses de personal per tal de destinar un import total de 173.159,44 € a 
l’amortització dels esmentats prèstecs. 
 
S’adjunta en l’expedient la sol.licitud amb els informes justificatius. Per tant, l’expedient 
que es presenta té per objectiu aprovar una modificació de crèdits per transferència de 
crèdits entre aplicacions de diferents àrees de despesa, per un import total de 
173.159,44 €. 
 
En la relació que s’acompanya, com annex, es detallen les aplicacions pressupostàries 
de despeses que s’incrementen, així com les necessitats que s’han d’atendre, la 
satisfacció de les quals no es pot demorar fins l’exercici següent. El resum agregat de 
la modificació de crèdits es el següent: 
  
 
Tipus de modificació   Increments Decrements 
Transferència de crèdits MODIFICACIONS CAP. I  173.159,44 €
Transferència de crèdits MODIFICACIONS CAP. IX 173.159,44 €  
  TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 173.159,44 € 173.159,44 €
 
Vist l’informe de la Intervenció Municipal. 
 
Fonaments de dret 
 
- Els articles 179 i 180 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 i els articles 
169,170 i 171 de l’ esmentat text. 
 
- Els articles 40, 41 i 42 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos. 
 
- Els articles 6è. i 10è. de les Bases d’execució del pressupost municipal vigent. 
 
- Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures 
extraordinàries per a la reducció del dèficit públic. 
 
Resolució   
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 44/2010, del 
pressupost de l’Ajuntament de Caldes de Montbui de l’exercici 2010, per un 
import total de 173.159,44 €, segons detall de l’annex, on s’especifiquen les 
previsions de despesa i el seu finançament. 
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Segon. Exposar al públic aquesta modificació mitjançant publicació d’edicte al 
BOP i en el tauler d’anuncis de la Casa Consistorial, en espai de 15/20 dies 
hàbils, a efectes de possibles reclamacions segons estableixen els articles 
169,170 i 171 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i 
considerar definitivament aprovat l’expedient en el cas de no presentar-se 
reclamacions. 

 
 
 

 
Modificacions per transferència de crèdits del capítol I al capítol IX. 
 
 
Número aplicació   Import    Import   
Org. Prog. Eco. Descripció aplicació  decrement   increment  

21 
       
011  91346 Inversions 2010 (570.000) PCL   

      
77.000,00 €  

21 011 91344 Resta inversions 2009 (680.000)   
      
96.159,44 € 

10 912 10000 POLÍTICS (RETRIBUCIONS BÀSIQUES)           635,66 €    
10 912 10001 POLÍTICS (ALTRES RETRIBUCIONS)        1.608,34 €    
10 920 13000 PERSONAL LABORAL ALCALDIA (RETRIBUCIONS BÀSIQUES)        2.173,25 €    
10 920 13002 PERSONAL LABORAL ALCALDIA (ALTRES REMUNERACIONS)        1.767,06 €    
20 912 10001 REMUNERACIÓ POLÍTICS (ALTRES REMUNERACIONS)        2.394,00 €    

20 920 12000 
BÀSIQUES FUNCIONARIS SERVEIS GENERALS (SOUS DEL GRUP 
A1)        1.806,97 €    

20 920 12003 
BÀSIQUES FUNCIONARIS SERVEIS GENERALS (SOUS DEL GRUP 
C1)           458,46 €    

20 920 12004 
BÀSIQUES FUNCIONARIS SERVEIS GENERALS (SOUS DEL GRUP 
C2)             18,32 €    

20 920 12006 BÀSIQUES FUNCIONARIS SERVEIS GENERALS (TRIENNIS)           154,20 €    

20 920 12100 
FUNCIONARIS SERVEIS GENERALS (COMPLEMENT DE 
DESTINACIÓ)        1.064,04 €    

20 920 12101 FUNCIONARIS SERVEIS GENERALS (COMPLEMENT ESPECÍFIC)        2.187,12 €    

20 920 13000 
PERSONAL LABORAL SERVEIS GENERALS (RETRIBUCIONS 
BÀSIQUES)        2.714,15 €    

20 920 13001 HORES EXTRES           935,22 €    

20 920 13002 
PERSONAL LABORAL SERVEIS GENERALS (ALTRES 
REMUNERACIONS)        8.086,85 €    

20 920 14300 SUBSTITUCIONS ALTRE PERSONAL        1.682,28 €    

21 931 12000 
BÀSIQUES FUNCIONARIS SERVEIS ECONÒMICS (SOUS DEL 
GRUP A1)        2.631,76 €    

21 931 12001 
BÀSIQUES FUNCIONARIS SERVEIS ECONÒMICS (SOUS DEL 
GRUP A2)           509,55 €    

21 931 12006 BÀSIQUES FUNCIONARIS SERVEIS ECONÒMICS (TRIENNIS)           169,68 €    

21 931 12100 
COMPLEMENTÀRIES SERVEIS ECONÒMICS (COMPLEMENT DE 
DESTINACIÓ)        1.975,95 €    

ANNEX  MODIF. CRÈDITS NÚMERO : 44/2010

ENTITAT : AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI

TIPUS DE MODIFICACIÓ : 4 TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS
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21 931 12101 
COMPLEMENTÀRIES SERVEIS ECONÒMICS (COMPLEMENT 
ESPECÍFIC)        3.884,62 €    

21 931 13000 
PERSONAL LABORAL SERVEIS ECONÒMICS  (RETRIBUCIONS 
BÀSIQUES)        1.113,69 €    

21 931 13002 
PERSONAL LABORAL SERVEIS ECONÒMICS (ALTRES 
REMUNERACIONS)        1.264,79 €    

21 931 16000 SEGURETAT SOCIAL SERVEIS ECONÒMICS        1.000,00 €    
22 920 12003 BÀSIQUES FUNCIONARIS RÈGIM INTERN (SOUS DEL GRUP C1)           229,23 €    
22 920 12006 BÀSIQUES FUNCIONARIS RÈGIM INTERN (TRIENNIS)             50,36 €    
22 920 12101 FUNCIONARIS RÈGIM INTERN (COMPLEMENT ESPECÍFIC)           544,39 €    
22 920 13000 PERSONAL LABORAL RÈGIM INTERN (RETRIBUCIONS BÀSIQUES)           813,73 €    
22 920 13002 PERSONAL LABORAL RÈGIM INTERN (ALTRES REMUNERACIONS)           844,38 €    
30 150 12000 BÀSIQUES FUNCIONARIS URBANISME  (SOUS DEL GRUP A1)        3.613,95 €    
30 150 12001 BÀSIQUES FUNCIONARIS URBANISME  (SOUS DEL GRUP A2)           509,55 €    
30 150 12003 BÀSIQUES FUNCIONARIS URBANISME  (SOUS DEL GRUP C1)           687,69 €    
30 150 12006 BÀSIQUES FUNCIONARIS URBANISME (TRIENNIS)           350,71 €    
30 150 12100 URBANISME (COMPLEMENT DE DESTINACIÓ)        1.448,11 €    
30 150 12101 URBANISME (COMPLEMENT ESPECÍFIC)        4.026,68 €    
31 912 10000 POLITICS DEDIC. EXCLUSIVA URBANISME I SERV.  (R. BÀSIQUES)        1.668,61 €    

31 912 10001 
POLITICS DEDIC. EXCLUSIVA URBANISME I SERV. (ALTRES 
REMUN)        2.749,47 €    

31 150 12000 BÀSIQUES FUNCIONARIS SERVEIS (SOUS DEL GRUP A1)           301,13 €    
31 150 12006 BÀSIQUES FUNCIONARIS SERVEIS (TRIENNIS)             57,88 €    
31 150 12101 COMPLEMENTÀRIES SERVEIS (COMPLEMENT ESPECÍFIC)           289,45 €    

31 150 13002 
PERSONAL LABORAL SERVEIS TERRITORIALS (ALTRES 
REMUNERACIONS)           825,51 €    

32 155 13000 
PERSONAL LABORAL ESPAIS PÚBLICS (RETRIBUCIONS 
BÀSIQUES)           373,22 €    

32 155 13002 
PERSONAL LABORAL ESPAIS PÚBLICS (ALTRES 
REMUNERACIONS)        8.974,36 €    

33 170 12001 BÀSIQUES FUNCIONARIS MEDI AMBIENT (SOUS DEL GRUP A2)           509,55 €    
33 170 12006 BÀSIQUES FUNCIONARIS MEDI AMBIENT (TRIENNIS)             55,41 €    

33 170 12100 
COMPLEMENTÀRIES MEDI AMBIENT (COMPLEMENT DE 
DESTINACIÓ)           170,70 €    

33 170 12101 COMPLEMENTÀRIES MEDI AMBIENT (COMPLEMENT ESPECÍFIC)           440,02 €    
40 330 12003 BÀSIQUES FUNCIONARIS CULTURA (SOUS DEL GRUP C1)           458,46 €    
40 330 12004 BÀSIQUES FUNCIONARIS CULTURA (SOUS DEL GRUP C2)             18,32 €    
40 330 12006 BÀSIQUES FUNCIONARIS CULTURA (TRIENNIS)           101,27 €    
40 330 12100 COMPLEMENTÀRIES CULTURA (COMPLEMENT DE DESTINACIÓ)           376,20 €    
40 330 12101 COMPLEMENTÀRIES CULTURA (COMPLEMENT ESPECÍFIC)           587,88 €    
40 330 13000 PERSONAL LABORAL CULTURA (RETRIBUCIONS BÀSIQUES)        3.300,92 €    
40 330 13002 PERSONAL LABORAL CULTURA (ALTRES REMUNERACIONS)        4.250,34 €    

41 323 13000 
PERSONAL LABORAL ESCOLA DE MÚSICA (RETRIBUCIONS 
BÀSIQUES)        4.838,48 €    

41 323 13002 
PERSONAL LABORAL ESCOLA DE MÚSICA (ALTRES 
REMUNERACIONS)        3.271,75 €    

42 333 13000 PERSONAL LABORAL TALLER D'ART (RETRIBUCIONS BÀSIQUES)        1.619,14 €    
42 333 13002 PERSONAL LABORAL TALLER D'ART (ALTRES REMUNERACIONS)        1.352,70 €    

43 924 13000 
PERSONAL LAB PARTICIPACIO CIUTADANA (RETRIBUCIONS 
BÀSIQUES)           509,55 €    

43 924 13002 
PERSONAL LAB PARTICIPACIO CIUTADANA (ALTRES 
REMUNERACIONS)           453,79 €    

44 340 13000 PERSONAL LABORAL ESPORTS (RETRIBUCIONS BÀSIQUES)           800,09 €    
44 340 13002 PERSONAL LABORAL ESPORTS (ALTRES REMUNERACIONS)        2.252,96 €    
45 320 13000 PERSONAL LABORAL EDUCACIO (RETRIBUCIONS BÀSIQUES)        3.276,06 €    
45 320 13002 PERSONAL LABORAL EDUCACIO (ALTRES REMUNERACIONS)        3.435,43 €    

46 321 13000 
PERSONAL LABORAL ESCOLES BRESSOL (RETRIBUCIONS 
BÀSIQUES)      12.257,63 €    

46 321 13002 
PERSONAL LABORAL ESCOLES BRESSOL (ALTRES 
REMUNERACIONS)      10.585,07 €    

47 330 13000 PERSONAL LABORAL JOVENTUT (RETRIBUCIONS BÀSIQUES)           787,63 €    
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48 231 12004 
BÀSIQUES FUNCIONARIS SERVEIS SOCIALS (SOUS DEL GRUP 
C2)             18,32 €    

48 231 12100 
FUNCIONARIS SERVEIS SOCIALS (COMPLEMENT DE 
DESTINACIÓ)           112,45 €    

48 231 12101 FUNCIONARIS SERVEIS SOCIALS (COMPLEMENT ESPECÍFIC)           188,38 €    

48 231 13000 
PERSONAL LABORAL SERVEIS SOCIALS (RETRIBUCIONS 
BÀSIQUES)        2.739,34 €    

48 231 13002 
PERSONAL LABORAL SERVEIS SOCIALS (ALTRES 
REMUNERACIONS)        3.139,35 €    

50 241 13000 PERSONAL LABORAL TREBALL (RETRIBUCIONS BÀSIQUES)        2.099,82 €    
50 241 13002 PERSONAL LABORAL TREBALL (ALTRES REMUNERACIONS)        1.766,91 €    
50 241 13100 LABORALS TEMPORALS TREBALL        9.464,44 €    

52 432 12004 
BÀSIQUES FUNCIONARIS PROMOCIÓ TURÍSTICA (SOUS DEL 
GRUP C2)             18,32 €    

52 432 12006 BÀSIQUES FUNCIONARIS PROMOCIÓ TURÍSTICA (TRIENNIS)               6,02 €    

52 432 12100 
COMPLEMENTÀRIES PROMOCIÓ TURÍSTICA (COMP. DE 
DESTINACIÓ)           112,45 €    

52 432 12101 
COMPLEMENTÀRIES PROMOCIÓ TURÍSTICA (COMPLEMENT 
ESPECÍFIC)           327,58 €    

52 432 12103 
COMPLEMENTÀRIES PROMOCIÓ TURÍSTICA (ALTRES 
COMPLEMENTS)             97,36 €    

52 333 13000 PERSONAL LABORAL MUSEU (RETRIBUCIONS BÀSIQUES)        1.064,29 €    

52 432 13000 
PERSONAL LABORAL PROMOCIÓ TURÍSTICA (RETRIBUCIONS 
BÀSIQUES)           597,30 €    

52 333 13002 PERSONAL LABORAL MUSEU (ALTRES REMUNERACIONS)        1.864,13 €    

52 432 13002 
PERSONAL LABORAL PROMOCIÓ TURÍSTICA (ALTRES 
REMUNERACIONS)           566,54 €    

60 132 12001 BÀSIQUES FUNCIONARIS POLICIA (SOUS DEL GRUP A2)           509,55 €    
60 132 12003 BÀSIQUES FUNCIONARIS POLICIA (SOUS DEL GRUP C1)           458,46 €    
60 132 12004 BÀSIQUES FUNCIONARIS POLICIA (SOUS DEL GRUP C2)           494,72 €    
60 132 12006 BÀSIQUES FUNCIONARIS POLICIA (TRIENNIS)           221,53 €    
60 132 12100 COMPLEMENTÀRIES POLICIA (COMPLEMENT DE DESTINACIÓ)        4.771,35 €    
60 132 12101 COMPLEMENTÀRIES POLICIA (COMPLEMENT ESPECÍFIC)      15.755,29 €    
60 132 13000 PERSONAL LABORAL POLICIA (RETRIBUCIONS BÀSIQUES)           289,45 €    
60 132 13002 PERSONAL LABORAL POLICIA (ALTRES REMUNERACIONS)        1.503,80 €    
60 132 15000 PRODUCTIVITAT           668,57 €    
                                                                                                  TOTAL     173.159,44 €  173.159,44 €

 
 
7. APROVAR  LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE 
RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS. 
 
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); i del 
PSC (4); i 3 abstencions dels membres dels grups municipals d’ICV-EUiA (2); i 
del PP (1)], 
    

ACORDA: 
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Identificació de l’expedient 
 
Expedient número G5102008000091, referent al servei públic de recollida i 
transport de residus municipals. 
 
DICTAMEN: 

Antecedents 
El dia 1 de juliol de 2009 es va signar contracte administratiu del servei públic 
de recollida i transport de residus municipals amb l’empresa CESPA. En el 
pacte tercer es reconeix el dret del contractista a la revisió de preus d’acord 
amb allò establert a l’apartat 1.19 del plec de clàusules administratives 
particulars. 
 
L’apartat 1.19 del plec de clàusules administratives particulars diu: 
 
“S’admet la revisió de preus de conformitat amb allò que preveu l’article 77.1 
LCSP segons la fórmula/sistema següent: 
 
Quan hagi transcorregut un any des de l’adjudicació definitiva del contracte, el 
preu es revisarà anualment de conformitat amb l’Índex General de Preus al 
Consum elaborat per l’Institut Nacional  d’Estadística del mes anterior al del 
venciment. En aquest cas, la revisió no podrà superar el 85% de variació 
experimentada per l’índex adoptat.” 
 
La variació de l’IPC de juny de 2009 a juny de 2010 va ser de l’1.5%, el 85% 
d’aquesta variació és l’1,275%. 
 
El tipus d’IVA aplicable ha passat del 7 al 8%. 
 
 
Fonaments de dret 
 
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 
 
Plec de clàusules administratives particulars aplicables al contracte de serveis 
de recollida i transport de residus municipals de l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui. 
 
Resolució   
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Aprovar la revisió de preus del contracte de serveis de recollida i 
transport de residus municipals de l’Ajuntament de Caldes de Montbui pel 
període que va de l’1 de juliol de 2010 al 30 de juny del 2011, passant  d’un 
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preu anual de 813.655,80 euros a 831.731,12 euros que inclou l’increment de 
l’IPC i la variació de tipus d’IVA. 
 
Segon. Aquests imports de 831.731,12 euros (IVA inclòs) va a càrrec de 
l’aplicació pressupostària 31 162 22717, servei de deixalles, corresponent al 
pressupost de l’Ajuntament de Caldes de Montbui per l’any 2010 per l’import de 
415.865,56 (IVA inclòs), aquest import correspon als mesos de juliol a 
desembre de 2010. La resta de l’import que és 415.865,56 euros (IVA inclòs) 
va a càrrec de l’aplicació pressupostària 31 162 22717, servei de deixalles, del 
pressupost de l’any 2011, aquest import correspon als mesos de gener a juny 
de 2011. 
 
Tercer. L’import mensual d’aquesta revisió de preus és de 69.310,93 euros 
(IVA inclòs). Aquests imports s’aplicaran pels períodes anteriorment descrits. 
 
Quart.  Comunicar-ho als interessats i als serveis econòmics de l’Ajuntament. 
 
 
8. DECLARAR COM A OBRA D’ESPECIAL INTERÈS LA REHABILITACIÓ 
DEL COS CENTRAL I DE L’EDIFICI ADJACENT 2A. FASE, ADEQUACIÓ 
ESTRUCTURAL, FUNCIONAL I URBANITZACIÓ DE LA FINCA “TORRE 
MARIMON”. 
 
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  [15 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (5); de CIU (5); del PSC 
(4); i del PP (1); i 2 abstencions dels membres del grup municipal d’ICV-EUiA 
(2);], 
    

ACORDA: 

Identificació de l’expedient 
 
Expedient núm. 62/2010 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 rehabilitació del cos central i edifici adjacent 2a. Fase: adequació 
estructural, funcional i urbanització de la finca “Torre Marimon” 
 
DICTAMEN: 
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Antecedents 
 
L’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), empresa pública de 
la Generalitat de Catalunya, ha sol.licitat una llicència d’obres per a la segona 
fase de la rehabilitació del cos central i l’edifici adjacent a la finca “Torre 
Marimon”, consistents en l’adequació estructural, funcional i urbanització. 
 
La primera fase d’aquesta obra va ser declarada pel Ple de l’Ajuntament com a 
obra d’especial interès per concurrència de circumstàncies de caire social i 
cultural. 
 
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 i instal·lacions de la 
Torre Marimón de Caldes de Montbui es consideren obres d’especial interès 
per concurrència de circumstàncies de caire social i cultural vist que l’activitat 
de l’Institut es fonamenta en el desenvolupament d’activitats de recerca, 
desenvolupament i investigació vinculades al sector agrari i ramader. 
 
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.  
 
Resolució   
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Declarar que les obres sol.licitades per l’Institut de Recerca i 
Tecnologia Agroalimentàries, empresa pública de la Generalitat de Catalunya, 
per les obres de rehabilitació del cos central i edifici adjacent 2a. Fase: 
adequació estructural, funcional i urbanització de la finca “Torre Marimon”, 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. 
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Tercer. Comunicar els presents acords a l’Àrea de Serveis Econòmics, a l’Àrea 
de Serveis Territorials i a l’Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries. 
 
 
9. MOCIONS 
 
L’alcalde proposa que es voti la inclusió per urgència de quatre mocions per 
incorporar-les a aquesta sessió plenària, per unanimitat dels presents s’acorda 
la inclusió de les quatre mocions dins de l’ordre del dia, essent aquestes les 
següents: 
 
9.1. Moció que presenta el grup municipal d’ERC i de CIU al Ple de 
l’Ajuntament relativa a la Constitució Espanyola i als límits que la seva aplicació 
suposa per a les aspiracions nacionals de Catalunya. 
 
9.2. Moció que presenten els grups municipals d’ERC i de CIU al Ple de 
l’Ajuntament, de suport als reglaments per a l’ús de la llengua catalana a les 
administracions locals. 
 
9.3. Moció que presenten els grups municipals d’ERC, de CIU, del PSC, d’ICV-
EUiA i del PPC al Ple de l’Ajuntament de suport al poble Sahrauí amb motiu 
dels fets esdevinguts el novembre de 2010.  
 
9.4. Moció que presenten els grups municipals d’ERC, de CIU, del PSC, del 
PPC i ICV-EUiA al Ple de l’Ajuntament de rebuig a qualsevol forma de violència 
domèstica. 
 
 
9.1 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ERC i DE CIU AL PLE 
DE L’AJUNTAMENT RELATIVA A LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA I ALS 
LÍMITS QUE LA SEVA APLICACIÓ SUPOSA PER A LES ASPIRACIONS 
NACIONALS DE CATALUNYA. 
 
L’alcalde llegeix literalment la moció: 
 
“Atès que la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut de Catalunya, 
de 28 de juny de 2010, retalla molt greument la norma bàsica catalana en 
qüestions clau per a l'autogovern català, i que aquesta sentència s’afegeix a la 
rebaixa feta anteriorment per les Corts Espanyoles respecte del text aprovat al 
Parlament el 30 de setembre del 2005, que ja afectava a parets mestres com la 
recaptació de tots impostos per part de la Generalitat, el control sobre grans 
infraestructures, la relació bilateral amb l'Estat, el reconeixement jurídic de 
Catalunya com a nació i la presència en organismes de la Unió Europea, entre 
altres aspectes, als quals cal sumar-hi ara els efectes de la sentència sobre la 
condició de la llengua catalana, la descentralització del poder judicial o 
l'eliminació del blindatge de competències de la Generalitat, entre d'altres.  
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Atès que la sentència del Tribunal Constitucional declara la incompatibilitat de 
la voluntat expressada pel poble de Catalunya amb la Constitució i exclou la 
voluntat de ser i decidir del poble de Catalunya del marc jurídic i constitucional 
espanyol. 
 
Atès que la sentència tanca de forma definitiva la via autonomista i imposa un 
límit evident al sostre d'autogovern de Catalunya dins l’Estat espanyol, molt per 
sota de les aspiracions del poble de Catalunya, que reclama avançar cap a 
noves fites de llibertat nacional mitjançant l’exercici del dret a decidir. 
 
Atès que la sentència ha marcat l’inici d’una nova ofensiva de l’espanyolisme 
polític contra l’avenç de l’autogovern català i contra la normalització de la 
llengua catalana mitjançant recursos d’inconstitucionalitat a lleis importants del 
país com ara la llei del cinema, la llei d’acollida o el codi de consum. 
 
Atès que la reforma de la Constitució espanyola amb l’objectiu de fer-hi 
possible l’encaix de les aspiracions nacionals catalanes es certifica com una 
quimera del tot impossible, atès que requeriria el suport de dues terceres parts 
de les Corts espanyoles, una Cambra dominada pels mateixos partits 
espanyols que van retallar l’Estatut aprovat al Parlament de Catalunya per una 
amplíssima majoria o que el van recórrer després al Tribunal Constitucional, i 
que han designat els membres d’aquest tribunal polític fet a la seva mida. 
 
Per tots aquests motius, els grups municipals d’ERC i de CiU  a l’Ajuntament de 
Caldes de Montbui, en vigílies del 32è aniversari d’aprovació de la Constitució 
espanyola,  
 
ACORDEN: 
 
Únic. Declarar Caldes de Montbui municipi moralment desvinculat de l’àmbit de 
la Constitució Espanyola, com a resposta a l’ús d’aquesta com a instrument 
jurídic i polític per posar límits a la llibertat del poble català i en un gest 
conscient d’afirmació nacional i democràtica.  
 
Caldes de Montbui, 18 de novembre de 2010 
 
Jordi Solé i Ferrando    Josep Maria Tarruell i LLurba  
En representació d’ERC    En representació de CiU            ” 
 
Pren la paraula el senyor Gaspar: 
“A hores d’ara ja són més de 120 municipis els que fins el dia d’avui s’han 
exclòs moralment de la Constitució Espanyola. Entenem que a pocs dies del 
32è aniversari de la Constitució Espanyola es preveu que encara siguin molts 
més municipis, entre ells el municipi de Caldes de Montbui, que a prop d’aquest 
aniversari puguin aprovar mocions similars. 
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De tots aquests pobles, que s’han declarat moralment desvinculats o exclosos 
de la Constitució, m’agradaria destacar que ha tingut un paper clau, força 
important, la motivació dels representants d’ERC, però també cal dir que CIU i 
Iniciativa, també s’han adherit.  
Fins i tot també m’agradaria dir que el PPC s’hi ha adherit en alguns casos, 
com és, per exemple, un dels casos més importats com el de Port de la Selva. 
Va ser el poble pioner en declarar-se moralment exclòs de la Constitució.  
 
I el cert de tot plegat és que no ens han deixat cap altra opció. Catalunya ha fet 
els deures. Catalunya en el seu moment s’ha posicionat davant d’Espanya a 
partir d’un projecte ambiciós d’Estatut, que és un Estatut de caràcter federal 
que es va aprovar en el seu moment en el Parlament de Catalunya.  
 
Aquesta ambició va ser retallada primer pel pacte de la Moncloa entre el senyor 
Mas i el senyor Zapatero, després pel senyor Guerra que li va passar al senyor 
Ribot al Congrés dels Diputats, però finalment el poble de Catalunya, malgrat 
totes les retallades, va aprovar-lo en referèndum. 
Encara que el Tribunal Constitucional va aprovar les engrunes d’aquella 
ambició inicial que era l’Estatut.  
 
Curt i ras ens han dit que no ens hi volen, o si més no, que no ens hi volen tal 
com som i com volem ser.  
 
El Tribunal Constitucional que bàsicament respon a la veu dels seus amos, es 
a dir PPC I PSOE i que són els partits majoritaris a l’Estat Espanyol, han dit ben 
clar que la Constitució Espanyola tal com ells l’ entenen, no hi cabem. 
 
Dons si no hi cabem, només podem fer dues coses: Una possible i una altra 
impossible. 
La impossible és voler reformar aquesta Constitució per poder-hi cabre. Si el 
PSOE i el PP no ens han acceptat les engrunes d’aquest estatut de mínims, 
menys acceptaran ara una reforma de la seva consagrada Constitució perquè 
hi puguem cabre. Recordem que per fer-ho hauríem de comptar amb el suport 
d’aquest dos partits.  
I a més a més correm el risc que si ens plantegem  reformar la Constitució no 
sigui precisament per eixamplar-la sinó encara per retallar-la  i fer-la més 
restrictiva. 
 
I la possibilitat més possible és declarar-nos moralment desvinculats d’aquesta 
Constitució, que és la seva Constitució, que hem de dir que ja no és la nostra i 
que hem de començar a plantejar-nos treballar cap a la nostra soberania plena, 
cap a la independència. 
 
Hem de treballar per construir un estat propi, amb la nostra pròpia Constitució 
amb els nostres anels, les nostres aspiracions nacionals. Per tant, el nostre vot 
és favorable a aquesta moció i esperem que molts més ajuntaments de 
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Catalunya s’adhereixin i puguem donar un missatge clar a l’estat Espanyol, que 
si volen jugar amb aquesta Constitució nosaltres no hi volem jugar.” 
 
Pren la paraula el senyor Tarruell: 
“Gràcies i bona nit. El grup municipal de Convergència i Unió recolza totalment 
aquesta moció i voldríem afegir un parell de comentaris. 
 
Algunes vegades des d’aquest plenari hem parlat del Tribunal Constitucional i 
de quina mena de tribunal és i la feina que està fent. Una feina feixuga, llarga, 
complexa que, a més a més, molts dels magistrats no estan nomenats amb 
forma. Voldria dir que en cap moment d’aquesta sentència famosa, que ens 
canvia tot l’Estatut de Catalunya, diuen o valoren que el poble de Catalunya el 
va referendar per majoria.  
 
Per lo tant, crec que han entrat en lo que els hi ha interessat i el que no ha 
interessat no s’ho han ni mirat, perquè les normes són per complir-les, 
evidentment,  però les normes que ha aprovat un poble no pot ser el Poder 
Judicial el que les retalli, i aquest és el cas que tenim. 
 
Aquesta declaració és moral, no té vinculació jurídica, però tal i com s’ha dit, 
són molts el municipis que s’hi estant apuntant perquè d’alguna manera des de 
Catalunya i des dels ajuntaments hem d’intentar canviar aquesta situació. Una 
situació que no ens porta a lloc. Estem en un camí sense sortida. Amb un 
Estatut tallat i amb una Constitució en la qual que no acaba d’encaixar 
Catalunya. Per tant, el nostre vot serà afirmatiu i demanaríem que els grups 
polítics que formem part d’aquest consistori posessin el seu gra de sorra per tal 
de demostrar, al menys moralment, que no estem d’acord amb aquesta 
resolució de la sentència del Tribunal Constitucional que retalla greument els 
nostres drets i llibertats del poble de Catalunya.” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Com a mínim és curiós que vulguem rebutjar la Constitució per entendre que 
no hi cap un estatut que vostès no van votar. 
El que sí que és important de posar de manifest és que vivint en un moment de 
més autogovern, que vivim a Catalunya i per tant, aquest autogovern l’hem 
assolit gràcies a l’Estatut de Catalunya que vam aprovar els catalans i 
catalanes.  
Han parlat, en la seva intervenció, que el PSOE no el volia, jo he de recordar 
que el que va presentar el recurs d’inconstitucionalitat contra l’Estatut 
d’Autonomia no va ser el PSOE sinó que va ser el PP. 
El PSOE va votar a favor de l’Estatut al Congres dels Diputats, més que res 
perquè a vegades al dir les coses es donen a entendre coses que no són. 
 
Per tant, el que nosaltres entenem i per tant, per això votarem en contra 
d’aquesta moció és que hem d’aprofundir en el Estatut d’Autonomia que es va 
aprovar i aconseguir que s’apliqui en la seva totalitat.  
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Creiem que hi ha mecanismes perquè això sigui possible i amb el compromís 
del vot dels ciutadans s’ha de treballar i s’ha de tirar endavant tot l’estatut. 
 
Per tant, no entenem la voluntat de la moció que respon a les seves inquietuds 
independentistes, que tampoc no són cap sorpresa, però entenem nosaltres 
que pot haver una Catalunya amb un fort autogovern dintre d’un estat federal 
espanyol.  
Aquestes són les nostres idees i per aquest motiu votarem en contra a aquesta 
moció.” 
 
Pren la paraula el senyor Olondriz: 
“No trobareu, en mi ni en el meu grup, uns ferms defensors d’aquesta 
Constitució, és més hi ha forces coses que ens agradaria canviar. La 
monarquia, determinats mecanismes democràtics, una forma més federal de 
relacionar-nos... 
 
També aquesta Constitució té coses de les quals genèricament no ens podem 
sentir exclosos, el dret al treball, a la vivenda, drets individuals i col·lectius que 
venen recollits en aquesta i en qualsevol constitució democràtica que ens 
envolta. 
 
Pensem que no hem de confondre les eines amb els intèrprets d’aquestes 
eines. Són els intèrprets de la constitució, determinats grups polítics de l’estat, 
determinats grups econòmics i mediàtics de l’estat els que estan forçant i 
provocant que  l’enfrontament de Catalunya amb Espanya sigui més evident. 
 
Nosaltres declarem i estem convençuts que hi ha una Espanya que ens entén, 
com estenem nosaltres, que hi ha una Espanya que ens estima com estimem 
nosaltres, per tant, declarar-nos exclosos d’aquesta Constitució no em sembla 
la millor manera de reclamar allò que, en la part expositiva, coincidim gairebé 
plenament. 
 
El tracte que s’està fent cap als drets de Catalunya, cap a l’autogovern o la 
decisió del poble de Catalunya és injustificable. 
 
Entenem que cal fer-hi front a tot això i cal fer-ho de manera unitària, els que 
voleu caminar cap a la independència, els que voleu millorar l’estat actual o els 
que volem fer-ho cap el federalisme, una forma com altra d’expressar la 
soberania. 
 
I finalment una qüestió de la moció en si, ens declarem exclosos moralment de 
la constitució, què vol dir això? No fem un pas revolucionari de no acatar la 
Constitució, això sí seria trencador, seria més interessant.  
Fem una cosa, però tirem la pedra i amaguem la ma, no ens passi res. És com 
quan ens atropella un vehicle i en lloc de queixar-nos al responsable que és el 
conductor del vehicle, insultem al vehicle, ni tan sols li donem un cop, no fos 
cas que ens posessin una denuncia per haver fet malbé el vehicle.  
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No ens acaba d’agradar aquesta manera, siguem més ferms, si volem trencar 
amb aquesta Constitució trenquem tots plegats. Posem-nos d’acord, davant de 
la voluntat d’un poble ningú podrà fer-hi res, però la voluntat del poble no és 
aquesta, no està expressada.   
Ens declarem moralment exclosos. Oh... què fort! Moralment exclosos però  
legalment seguirem complint-la tota. Una mica... em sembla poc fort. 
 
Us animo a que si un dia tenia ganes de fer-ho, abans m’ho consulteu i parleu-
m’ho per poder fer coses interessants. Per tot això, nosaltres ens abstindrem.” 
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“Bona nit, nosaltres creiem que aquesta noció és totalment electoralista, tenim 
unes eleccions aquí davant i els senyors independentistes els hi toca fer aquest 
paper.  
Creiem que és una pataleta. La Constitució va ser un referèndum del 1978 
votada pel 88,54% dels espanyols, entre ells els catalans, i això és el que 
tenim. 
 
El que sembla és que els grups polítics com Esquerra Republicana, 
Convergència i Unió no es defineixen mai. Mai sabem cap a on van, però 
sembla que quan les coses no són com ells volen s’enfaden com els nens 
petits. Ara no volem estar moralment a la Constitució, doncs miri, aquesta 
moció no té cap mena de sentit perquè diguin o no, moralment o no, estem a la 
Constitució i és el hi ha i és el que toca. 
 
I el que toca a Catalunya és tirar endavant l’Estatut que tenim, l’Estatut que el 
Tribunal ha dit que hem de tirar endavant i mirar cap el futur i deixar-nos estar 
de coses de pati de col·legi. Per tant, el nostre vot serà contrari.” 
 
Pren la paraula el senyor Gaspar: 
“No vull entrar en polèmica. Clar que ens enfadem, quan ens enfadem el que 
pretenem és canviar les coses, som un partit que volem transformar les 
realitats que no ens agraden. Tindrem més o menys majoria, però la nostra 
intenció és democràticament canviar les coses i transformar el país i aquelles 
coses que no ens agraden.  
I si una cosa no ens agrada i ens està fent mal com a país i com a col·lectiu, 
ens enfadem perquè tenim tot el dret i totes les raons. 
 
El PSOE deia que és el període de més autogovern, en tot cas és el període de 
més autogovern si ells compten que la història de Catalunya comença des de la 
transició. 
Catalunya té més de 1.000 anys d’història i en tots els seus anys ha hagut 
períodes de més soberania nacional. 
Què Esquerra va votar en contra del Estatut en el referèndum? Evidentment, 
perquè l’havien retallat tant que ja no el reconeixíem, però nosaltres som 
democràtics i defensem allò que el poble de Catalunya va votar en referèndum 
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malgrat nosaltres no estar-hi d’acord. Per tant, allò és el que el poble va 
aprovar i és com a mínim allò que s’havia de quedar.  
No puc estar d’acord en que el PSOE no ha retallat l’Estatut, i no dic del senyor 
Montilla que l’endemà d’aprovar-se l’Estatut ja presentava esmenes. 
 
També he de dir que en Espanya hi ha gent que ens estima, i nosaltres també 
estimem a molta gent d’Espanya, si nosaltres el que volem és alliberar-nos per 
poder ser el màxim d’amics amb el veïns d’Espanya. 
Tenim una relació social, història i cultural molt vinculada. Faré referència a una 
frase que el Salvador Cortus diu moltes vegades que “per federar-se, les dues 
persones han d’estar d’acord, per separar-se només que una.”  
 
Espanya no hi té una voluntat de que es vulgui federar amb Catalunya, potser 
el que millor podem fer és separar-nos, amicalment, mantenint tots els lligams 
d’amistat i d’unió cultural entre pobles, persones i famílies, però cadascú a casa 
seva, i potser d’aquesta manera és quan ens respectarem més, ens estimarem 
més i, fins i tot, algun dia podrem des de casa seva federar-nos. 
Podrem tenir una bona relació i no ara que tenim una relació de submissió total 
a les institucions i a les normes de joc que ens estan imposant.” 
 
Pren la paraula el senyor Olondriz: 
“Abans de començar el ple ens heu demanat que siguem breus, renuncio a la 
rèplica, hi ha però segur que les coincidències són molt més que les 
discrepàncies. 
Només volia dir una cosa, tant difícil és independitzar-se com federar-se, és 
una qüestió de voluntats i de treball, no trobarem la independència amigable.” 
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“Un incís, tots els partits que esteu aquí doneu la culpa al Tribunal 
Constitucional, jo crec que hi ha partits i parlamentaris que són uns 
irresponsables perquè van treure del Parlament de Catalunya un estatut que 
ells sabien que no complia la legalitat. Podríem fer un interrogant i dir qui va ser 
el culpable el Tribunal Constitucional o els parlamentaris que deixen sortir un 
estatut del Parlament que saben que no és el tot legal. Gràcies.” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Ja que hem acordat ser breus... només volia dir que no pretenc convence a 
ningú. Hi ha uns partits que són independentistes i nosaltres que el que 
pretenen, en aquest Ple, és explicar la nostra posició, nosaltres no som 
independentistes, som catalanistes federalistes i en aquest sentit actuem. 
 
Quan el senyor Gaspar diu que hem de defensar el que els Catalans voten 
encara que no hi estem d’acord, doncs tant ho haurà de fer amb l’Estatut com 
amb la Constitució, que també la van aprovar els catalans. 
Per tant, nosaltres sí que defensem el que voten els catalans, i per tant, no 
veiem la necessitant de separar-nos moralment de res, malgrat que veiem que 
tot és millorable. 
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Creiem que l’Estatut que tenim i el que volem aplicar, que és el es va aprovar, 
recull la immensa majoria de sensibilitats per això es va aprovar.” 
 
Pren la paraula el senyor Tarruell: 
“Seré molt breu. Una cosa voldria dir molt clara, a la societat moltes vegades 
passen coses i després els legisladors legislen, i amb aquest cas crec que la 
societat ha volgut unes coses i per darrera s’han fet retallades i el que no 
podem dir és que els parlamentaris...no és pot qüestionar.  
La nostra opinió és que l’Estatut és un producte de laboratori pactat entre els 
partits que alternen en el govern d’Espanya, el Partit Socialista i el Partit 
Popular.” 
 
 
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);5 vots 
en contra del PSC (4); i del PP (1); i 2 abstencions d’ICV-EUiA (2)], acorda 
aprovar la moció de referència. 
 
 
9.2. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC I DE CIU 
AL PLE DE L’AJUNTAMENT, DE SUPORT ALS REGLAMENTS PER A L’ÚS 
DE LA LLENGUA CATALANA A LES ADMINISTRACIONS LOCALS. 
 
L’alcalde llegeix literalment la moció: 
 
“La llengua catalana és, entre altres, una eina més de convivència a la societat 
catalana a dia d’avui. La llengua catalana és avui un instrument de cohesió 
social del país. Sortosament, tal i com s'evidencia en la vida quotidiana a casa 
nostra, l'ús de la llengua catalana no provoca cap tipus de confrontació social. I, 
per coherència i per responsabilitat, aquesta és una realitat que cal no alterar.  
 
En relació a l’ús de la llengua en l'àmbit institucional, en aquest sentit, l’article 9 
de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, sobre la llengua de les 
administracions de Catalunya, estableix que la Generalitat, les administracions 
locals i les altres corporacions públiques de Catalunya “han d'emprar el català 
en llurs actuacions internes i en la relació entre ells” així com també “l'han 
d'emprar normalment en les comunicacions i les notificacions adreçades a 
persones físiques o jurídiques residents en l'àmbit lingüístic català, sens 
perjudici del dret dels ciutadans i ciutadanes a rebre-les en castellà, si ho 
demanen.”. A més, l'article 9.3 de la mateixa disposa que les corporacions 
locals i les universitats han de regular l'ús del català en l'àmbit de les seves 
competències.  
 
Atenent aquests fets, expressem el nostre rebuig més profund vers la deriva 
partidista i, en conseqüència, judicial, que han demostrat alguns col·lectius tot 
presentant recursos contra els reglaments d’ús del català a diferents 
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administracions locals. En concret, cal fer esment a la recent suspensió 
cautelar d'alguns dels articles dels reglaments d'ús del català de l'Ajuntament 
de Barcelona i la Diputació de Lleida per part del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, després de constatar, a més, que aquests recullen els drets 
lingüístics tant de les persones de parla catalana com castellana, complint amb 
el compromís de preservació de totes les llengües oficials reconegudes a 
Catalunya, el català i el castellà, tenint en compte que l’elaboració d’aquests 
reglaments va ser anterior a la recent aprovació de l’aranès com a tercera 
llengua oficial. Així mateix, rebutgem l'ús partidista i l'ofensiva contra la llengua 
catalana que demostra el nou anunci per part de l'Associació Cívica Ciutadana 
de portar també el reglament de la Diputació de Girona als jutjats. 
 
Per tots aquests motius, els regidors i les regidores dels grups municipals 
d’ERC i CiU proposem al ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Donar suport a les administracions locals que disposen de reglaments vigents 
per a l’ús de la llengua catalana on el català és llengua preferent i esperonar a 
la resta a aprovar-ne.  
 
Fer arribar aquest acord als grups parlamentaris amb representació al 
Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
(ACM) i a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC).  
 
 
Caldes de Montbui, 18 de novembre de 2010 
 
Jordi Solé i Ferrando    Josep Maria Tarruell i Llurba 
En representació d’ERC    En representació de CiU        “ 
 
Pren la paraula el senyor Coll: 
“Bona nit a tothom. Nosaltres encoratgem als municipis a donar suport a tots 
aquells que tenen o no un reglament. Nosaltres tenim reglament, no tenim cap 
queixa, i a més creiem que ha funcionat fantàsticament bé, per tant, ha estat 
més un element de cohesió que de disgregació, per tant, amb els dotze anys 
que fa que funciona cap queixa.  
 
Per què cal un reglament? Perquè entenem que hem de defensar la llengua, la 
nostra llengua. Nosaltres hem de ser els primers que hem de defensar-la des 
de les administracions, amb els contractes, convenis, amb tot. 
 
Potenciar l’ús d’aquesta llengua. Aquests anys les parelles lingüístiques de 
Caldes han estat 26, va en increment, això vol dir que el reglament està 
funcionant, per això hi ha una comissió de seguiment per veure com s’està 
treballant. 
Donem suport a totes les administracions.” 
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Pren la paraula el senyor Tarruell: 
“Nosaltres també donem recolzament a aquesta moció.  
Bàsicament està donada per la jurisprudència del Tribunal Constitucional. El 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha utilitzat aquesta sentència en que 
és discuteix la paraula “ús preferent” que tant de temps ens ha portat aquesta 
convivència tranquil·la i pacífica de la nostra llengua amb l’altra llengua de 
l’Estat.  
 
Haurem de presentar més mocions com aquesta per poder donar suport al 
català i hem de forçar per què sinó ens podem trobar que una vegada més la 
sentència  faci mal a la nostra llengua.” 
 
Pren la paraula la senyor Coll: 
“Nosaltres votarem a favor de la moció malgrat que ens sembla sorprenent 
aquesta guerra preventiva. No tenim coneixement que el nostre reglament hagi 
estat atacar.  
 
Entenem que tal com diu la moció no s’hauria de fer un ús partidista de la 
llengua, tampoc no ho hauríem de fer quan el reglament en el nostre municipi 
no ens ha donat problemes.” 
 
Pren la paraula el senyor Comas: 
“Bona nit. És cert el que deia la senyora Coll, estem aprovant una cosa 
preventiva, però més val que ho fem així per si de cas. Com a suport, com a 
posicionament. 
 
Hem de recordar que la Secció Cinquena de la Sala del Contenciós 
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va aprovar tot això 
per una demanda presentada pel grup municipal del Partit Popular a Barcelona, 
no ho ha fet d’ofici sinó a instància de part. 
 
Els articles sospesos diuen coses tant greus com la suspensió del català com a 
llengua preferent a tot tipus de comunicacions internes, impresos de l’expedició 
de documents, la retolació i també queda congelat i a la espera de la sentència 
definitiva, l’ús del català com a llengua d’ús del personal de l’Ajuntament de 
Barcelona, en les seves comunicacions administratives orals, excepte quan el 
ciutadà demani expressament ser atès en castellà que naturalment se li 
facilitarà com se li ha fet sempre i a tot a reu. 
 
Les persones que han presentat aquesta demanda i han guanyat, l’Ajuntament 
de Barcelona i la Diputació de Lleida, m’agradaria preguntar-los que han 
guanyat amb tot això, ja que jo personalment no ho sé. 
Quants casos de problemes d’atenció als ciutadans degut a l’ús preferent del 
català tenen registrats? Concretament a Caldes no ha hagut cap problema ni 
entre el personal de l’Ajuntament ni amb l’atenció al ciutadà. 
Em puc imaginar el que pretenen, però em sorprèn com es pot ser així. 
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Només vull preguntar a la representant del Partit Popular en aquest ajuntament 
si tenen previst presentar una demanda contra el ROM de Caldes de Montbui 
on que parla del català, i si ella donarà suport. Per si de cas li diré que el nostre 
ROM diu: “El català és la llengua pròpia de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, 
tota la documentació municipal es redactarà en català, tots els ciutadans tenen 
dret a escollir la llengua oficial de Catalunya en que es relacionen amb 
l’Ajuntament, si així ho manifesten expressament es lliuraran les resolucions i 
qualsevol altra documentació també en llengua castellana, i la documentació 
que hagi de tenir efectes fora de Catalunya o una comunitat autònoma on el 
Català no hi sigui llengua cooficial es redactarà també en llengua castellana, si 
és adreçada a institucions de la Unió Europea es redactarà en Català sempre 
que sigui possible, en el cas de discrepàncies i interpretacions prevaldrà el 
redactat en català.” Això és el que és tant greu que  s’ha de recorre perquè no 
està bé?.”   
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“Per començar contestaré al senyor Edilbert. 
Aquest reglament el vam votar amb tots els vots favorables de tots els grup 
representats aquí, el Partit Popular també. Per tant, si el nostre vot era a favor, 
no puc presentar un recurs ni presentar-lo al tribunal. 
 
La pregunta està, per tant, fora de lloc.  Vostè vol arribar a un enfrontament 
dins  de l’Ajuntament quan  no hi ha estat mai. I ara sembla que hi ha algú que 
el vol tenir.  
Per part del Partit Popular no hi haurà cap demanda al reglament que vam 
votar a favor, entenem que si el Tribunal Superior de Catalunya ha tret aquesta 
sentència, alguna raó hi haurà.  
O és que el Tribunal Superior de Catalunya tampoc és legítim? 
 
Per tant, no penso tirar més foc ni parlar més d’aquest tema. El Partit Popular 
de Caldes no pensa presentar res perquè va votar favorablement, però aquesta 
moció la votarem en contra. Gràcies.” 
 
 
Pren la paraula el senyor Alcalde: 
“Només recordar que a part del ROM tenim un reglament específic d’ús de la 
llengua catalana al nostre municipi que també va ser aprovat  unànimement per 
tots els grups. I apuntar, tembé, que és curiós que qui defensa la llengua és qui 
crea el conflicte i qui ataca la llengua és qui no ho fa.” 
 
 
Pren la paraula el senyor Comas: 
“Molt breument. En cap cas ha estat ànim nostre de crear cap conflicte. El 
conflicte s’estar creant des de fora.” 
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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); i d’ICV-EUiA (2); i 1 vot en contra del PP (1)], acorda aprovar la moció de 
referència. 
 
 
9.3. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC, DE CIU, 
DEL PSC, D’ICV-EUIA I DEL PPC AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE SUPORT 
AL POBLE SAHRAUÍ AMB MOTIU DELS FETS ESDEVINGUTS EL 
NOVEMBRE DE 2010.  
 
L’alcalde llegeix literalment la moció: 
 
“L’any 1975 Espanya va fugir del Sàhara Occidental (l‘antiga colònia del Sàhara 
Espanyol) i va abandonar la població sahrauí que va patir l’ocupació del Regne 
del Marroc. Des d’aquell moment una part important de la població ha viscut en 
camps de refugiats al mig del desert al sud d’Algèria, i una altra part de 
població va romandre sota l’administració de facto del règim marroquí, que ha 
desobeït reiteradament totes les resolucions de les Nacions Unides sobre el 
procés de descolonització. 
 
Durant aquests anys els ciutadans catalans hem tingut informació i hem pogut 
cooperar amb la població que viu a Algèria, però hem tingut un profund 
desconeixement i oblit de la població sahrauí que ha viscut i viu a la seva terra 
d’origen. 
 
Des de fa poc, les notícies i els laments dels sahrauís que malviuen al Sàhara 
Occidental ocupat s’han fet sentir. Ens recorden a tots i totes que han patit 35 
d’anys d’oblit i abandonament. El Sàhara Occidental és encara avui un 
problema per resoldre de la comunitat internacional. Les veus de la població 
sahrauí han trencat el bloqueig informatiu que imposa l’Estat marroquí, les veus 
dels sahrauís ens recorden que pateixen conculcació dels drets humans 
començant pel dret a la llibertat d’expressió, el dret d’associació i de 
manifestació. 
 
Davant d’aquest fet, l’Estat espanyol, un cop i un altre ha posat per davant els 
interessos econòmics i estratègics a la defensa dels drets humans individuals i 
col.lectius dels saharauís. 
 
En aquests moments cal denunciar explícitament l'assalt brutal que ha 
perpetrat l'exèrcit marroquí contra la població civil sahrauí al campament de 
Gdeim Izik i la feroç repressió que segueix aplicant fins aquests moments, a la 
ciutat de l'Aaiun i a la resta del territori del Sàhara Occidental. 
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A Caldes de Montbui ens sentim molt a prop del poble sahrauí. A través de 
Caldes Solidària i amb el ple suport d’aquest Ajuntament, fa anys que molts 
nenes i nens sahrauís provinents dels campaments han estat a les nostres 
cases, amb les nostres famílies, que han passejat per Caldes i que han jugat 
als nostres parcs amb els nostres fills i filles. Són força les famílies calderines 
que han retornat la visita, i han anat fins als camps de refugiats. Per aquest 
motiu sentim una profunda indignació per la situació que viu el poble sahrauí i 
per la vergonyosa actuació del govern espanyol. 
 
Pels motius anteriorment exposats proposem al Ple de l’Ajuntament de Caldes 
de Montbui l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer. Condemnar el brutal desallotjament del Campament Gdeim Izik, 
anomenat campament de la Dignitat, a les rodalíes de El-Aaiun, i les 
conseqüències conegudes de l’actuació de les forces militars i policials 
marroquines tant en el propi campament com després, d’aquests mateixos 
cossos policials a la ciutat d’El-Aaiún, d’abast encara desconegut, pero 
previsiblement tràgic i irreparable. 
 
Segón. Denunciar la violació sistemàtica dels drets humans i socials en els 
territoris del Sàhara occidental ocupats pel Marroc, exigir-ne el seu respecte, i 
permetre la lliure presència i circulació de periodistes i observadors 
internacionals. En aquest sentit exigir també l’inmediat alliberament de tots els 
presos polítics saharauís. 
 
Tercer. La interlocució amb els ciutadans saharauis s’ha d’establir únicament 
amb el Front Polisario, legítim representant del poble saharaui tant pels afers 
que afecten als ciutadans del territori ocupat com als refugiats als campaments 
de Tinfouf, mentre no es puguin celebrar eleccions lliures en condicions de 
normalitat al territori saharauí. En aquest sentit aquest ple municipal declara 
reconéixer a la República Àrab Saharaui Democràtica com a estat sobirà del 
poble saharaui, i demana al govern de l’Estat espanyol que reconegui 
diplomàticament  la RASD com han fet 85 Estats al món. 
 
Quart. Demanar als governs de Catalunya i de l’Estat espanyol que facin ús de 
totes les mesures de pressió polítiques i econòmiques per a què el govern del 
Marroc acati les resolucions de Nacions Unides referents a la descolonització 
del territori, a través de l’exercici del dret d’autodeterminació mitjançant un 
referèndum en les condicions ja expressades en la legalitat internacional. 
 
Cinquè. Comunicar aquests acords al govern de Catalunya, al govern de l’Estat 
espanyol, a Nacions Unides, al Consulat del Marroc a Barcelona, a la 
Delegació del Front Polisario a Catalunya i als mitjans de comunicació. 
 
Caldes de Montbui 25 de novembre del 2010. 
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Jordi Solé i Ferrando    Josep Maria Tarruell i LLurba 
Grup Municipal d’ERC    Grup Municipal de CiU 
 
Montserrat Coll Mañosa    Montserrat Romano Bosch 
Grup Municipal del PSC    Grup Municipal del PPC 
 
Edilbert Comas Mundo 
Grup Municipal ICV-EUiA” 
 
 
Pren la paraula la senyora Grau: 
“Voldria donar les gràcies a Caldes Solidària per haver fet el redactat inicial de 
la moció, encara que després amb tots els grups municipals s’hagi completat 
aquest text. 
 
Per tant, com a grup municipal ens subscrivim a aquesta moció perquè com diu 
el text, Caldes té un vincle sentimental molt fort amb aquest país. Fa molts anys 
que es treballa per ajudar a les famílies amb l’acollida dels seus infants als 
mesos d’estiu. 
 
La república Sahrauí democràtica coneguda com Sàhara  Occidental és una 
nació sense estat, fa trenta-cinc anys que Espanya va deixar abandonada la 
població en mans del Marroc. Actualment la república Sahrauí ha estat 
reconeguda per més de vuitanta estats diferents i encara així segueix dividida 
per un mur de més de 2.000 kilòmetres  que separa el Nord del Sud. 
 
Aquest mur està permanentment vigilat per més de 150.000 soldats de l’exèrcit 
marroquí amb radars i rodejats de camps de mines antipersones. Amb un cost 
que supera el milió i mig d’euros diaris. 
 
Quin interès pot tenir el Marroc per estar fent aquest genocidi? Dons es 
beneficia il·legalment dels recursos naturals del Sàhara Occidental. Mentres 
tant els Sahrauís reben agressions continues, violacions i detencions il·legals 
per part de les autoritats ocupants. 
 
Denunciem les mentides amb les que el govern Marroquí intenta amagar la 
seva política sistemàtica d’agressió als sahrauís. 
On són els mitjans de comunicació?  
És intolerant el que està fent el Marroc, és intolerant el que està fent l’Estat 
Espanyol, no podem permetre l’abús autoritari que està patint el poble Sahrauí. 
I no podem permetre el passotisme del antic colonitzador Espanyol. 
 
Com podem permetre que es desallotgi d’aquesta manera un campament de 
població civil? Com pot ser que els estats no lluitin per la resolució de les 
Nacions Unides? I com es pot negar l’ajuda humanitària? Què ens està 
passant? 
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Només em queda dir: Sàhara estat lliure, Ceute i Melilla pel Marroc; Gibraltar 
per Espanya i Catalunya independent.” 
 
Pren la paraula el senyorTarruell: 
“Seré breu ja que crec que la moció és molt clara. Felicitar-nos a tots perquè 
tots la subscrivim. Espero que la voti tothom. 
 
És una situació lamentable que es viu des de l’any 1975. Agrair a Caldes 
Solidària també la primera moció que va presentar i felicitar-nos a tots per 
haver consensuat una moció que pugui aprovar el plenari de l’Ajuntament. 
 
I els nens que venen cada estiu i que ens fan connectar amb aquesta 
problemàtica que tenen, amb aquest país que no té estat i amb aquests 
problemes que tenen. 
 
El nostre vot serà per tot això favorable.” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“La preocupació que com a Calderins sentim per la situació que viu el poble 
Sahrauí es va demostrar quan a l’anterior informativa vam aparèixer tres partits 
amb tres mocions per donar-los recolzament.  
 
Agradablement subscrivim la moció tots els partits, una moció consensuada o 
crec que suma totes les aportacions. Crec que també és important situar el 
conflicte sobre tot arrel dels esdeveniments de novembre d’engany, perquè hi 
ha persones que al sentir desallotjament de campaments, estan preguntant si 
ha passat alguna cosa als campaments de refugiats del sud d’Argèlia.  
 
Valdria la pena dir que els fets ocorreguts han tingut lloc a la zona ocupada del 
Sàhara Occidental. Hem de tenir en compte que el Sàhara  Occidental està 
dividit pel mur de la vergonya, la part que dóna al mar està sota ocupació militar 
il·legal marroquina i una altra part que són les zones alliberades que estan sota 
el control del Polisari.  
Teòricament les dues parts sota el control de la Minurso i la població exiliada 
que viu en campaments de refugiats al sud d’Argèlia. 
 
És va produir un fet remarcable durant els 35 anys des de l’inici del conflicte 
que fou una assentament de població civil a les afores de la Llum, per 
reivindicar, principalment, drets socials que van lligats al propi dret del poble 
Sahrauí, l’autodeterminació. Aquests drets reivindicats no serien necessaris si 
al poble Sahrauí no li estiguessin robant les seves riqueses, els estiguessin 
excloent de la vida social al seu propi territori i, per tant, una cosa i l’altra anava 
lligada. 
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Que hagi tingut més repercussió o no, ha estat en part per aquest gran volum 
de població, des d’ancians fins a nens i nenes que es van desplaçar a una zona 
apartada.  
 
Important tenir en compta, apartada, perquè en aquests 35 anys del conflicte el 
Marroc ha fet un esforç molt important a omplir de colons marroquins el territori 
ocupat del Sàhara Occidental i, precisament, el poble Sahrauí el que no volia 
era un enfrontament civil sinó reivindicar els seus drets sense que persones 
que no volien entrar en el conflicte es veiessin obligats a fer-ho, malgrat 
finalment sembla que així va passar. 
 
La veritat és que les imatges que hem pogut veure de vídeos en You Tube per 
part d’activistes Sahrauís o per part d’activistes estrangers que es trobaven en 
el campament per la dignitat i més tard els dies de revolta a la Llum, parlen per 
si sols i no cal donar masses voltes. 
 
Les persones que hem tingut l’oportunitat de conèixer la realitat de la població 
Sahrauí i les zones ocupades, personalment vaig tenir aquesta oportunitat a 
l’inici de la segona entifada i dos anys més tard, hem pogut veure aquestes 
mateixes actuacions per part de la policia i les forces d’ocupació marroquines a 
les zones ocupades. 
 
Aquestes imatges per sort han tingut una certa repercussió per part dels  
mitjans de comunicació, en part, perquè han tingut aquest tancament a 
l’informació tant forta, que no permetien entrar a cap mitja a la zona, això ha fet 
que els mitjans encara tinguessin més interès perquè era fàcilment deduïble 
que quan una cosa la vols amagar és que alguna cosa greu hi passa. 
 
Per tant, hem de remarcar que malgrat els 35 anys d’ocupació militar a la zona i 
que molta de la població que està reivindicant els seus drets és gent que ja ha 
nascut, joves que han nascut que no han conegut altra cosa que la ocupació 
militar. La gent de la meva generació han viscut sempre sota ocupació militar i 
malgrat haver-la viscut sempre, tenen el convenciment i la convicció ferma de 
la defensa dels seus drets. 
 
Creiem que és important que des de fora opinem perquè no és un conflicte 
intern d’un lloc sinó que és un conflicte internacional. I per tant, com a conflicte 
internacional i que es troba pendent de resolució, els països tenim l’obligació 
d’opinar al respecte. 
 
En aquesta moció que recull moltes qüestions diferents, per una banda posar 
de manifest la vulneració dels drets humans, desaparicions forçoses, 
violacions, tortures...Crec que és important denunciar aquesta situació. 
 
També es parla de la resolució final del conflicte que és que puguin celebrar un 
referèndum d’autodeterminació com així estableix la legalitat internacional. És 
un procés de descolonització per concloure, per tant, la única via és a través 
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d’un referèndum. Això es posa de manifest a la moció i és important que no 
oblidem que malgrat sigui necessari la cooperació, l’ajuda a les zones 
ocupades...moltes coses, el conflicte final és polític, no és humanitari. 
 
El Sàhara Occidental és un país ric, té les principals mines de fosfat del món, té 
la zona de pesca més important, per tant, poder tornar al seu país en tindrien 
prou per poder viure dignament. 
 
Un altra cosa que queda recollida a la moció és reconèixer, encara que com a 
municipi no tenim competència per fer-ho, la república democràtica Sahrauí.  
Els anys que he viscut de govern sempre que ha vingut una autoritat del govern 
Sahrauí sempre l’hem tractat com a tal. Quan hem tingut visites de ministres o 
secretaris d’estat han tingut el reconeixement com a representat del govern 
Sahrauí a l’exili, però creiem i per això és una proposta que està recollida a la 
moció  que en el plenari es fes aquest reconeixement de forma explícita. 
 
Important, també, que inclou la moció que es deixi en llibertat tots els presos 
polítics Sahrauís, ara ja no se sap els que hi ha en aquests moments, persones 
activistes, gent de defensa dels drets humans estan buscant els organitzadors 
del campament, però ja abans de que s’ataqués el campament hi havia prop de 
50 activistes defensors dels drets humans a les presons marroquines. 
 
Creiem que és important que aquesta moció es porti avui ha aprovació, ens 
sembla molt interessant que sigui conjuntament. Creiem que hem de fer tots 
plegats una reflexió del que està passant amb els nostres veïns. 
 
El nostre vot naturalment serà favorable.” 
 
Pren la paraula el senyor Comas: 
“No repetiré res del que ja s’ha dit per no intentar allargar-me. Estem d’acord 
tots en aquest tema.  
Només us volem fer saber que l’onze de novembre vam enviar una carta al 
senyor president del govern el senyor Rodriguez Zapatero, sabem que l’ha 
rebuda i li demanen unes coses que algunes estan recollides en aquesta moció 
i d’altres no. 
 
No els hi llegiré perquè és llarga, però una de les coses que li diem és que els 
drets de les persones i dels pobles segons tots els convenis internacionals 
subscrits i ratificats per l’Estat Espanyol, no poden estar sotmesos a cap acord 
de cap tipus, ni a cap negociació ni a cap limitació. Els drets els tenen pel sols 
fet de ser ciutadà. Ningú està per sobre d’ells, i en el cas del Sàhara Occidental 
ni el regne del Marroc ni l’Estat Espanyol estant complint amb aquestes 
obligacions. 
 
I després hi ha un altre que ja s’ha comentat però que m’agradaria repassar 
com ampliació a tot el que s’ha dit; també en un punt d’aquests li diem: La 
denuncia de tots el convenis bilaterals Espanya Marroc que afecten al territori 
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Sahrauí així com la petició d’anul·lació del tracta de soci preferent que la Unió 
Europea manté amb el Marroc fins que no s’acabi el procés de descolonització 
actualment interromput. Els convenis afecten als recursos propis del país, 
especialment, els jaciments de fosfats i l’extens banc pesquer de la costa 
Sahrauí. Els rendiments d’aquests recursos dels quals es beneficia el regne del 
Marroc constitueixen simplement una expoliciació. 
 
Es parla molt el fet de ser soci preferent del la Unió Europea al Marroc el fet de 
que els interessos estratègics de l’Estat estan per sobre del respecta als drets 
humans, drets col·lectius, drets socials...totes aquestes històries que anem 
sentin aquests dies com a justificació de que ningú és prou valent per acabar 
amb allò que la  comunitat internacional va encarregar a l’Estat Espanyol que 
és acabar el procés de descolonització i fer un referèndum d’autodeterminació. 
 
Per acabar els hi diré quins són aquells interessos estranys; aquests interessos 
són econòmics. Els hi dono una informació d’una publicació legal que diu que hi 
ha una empresa que és la principal estractora de fosfats que es diu FMC 
FORET, aquesta gent fan fertilitzants, productes tèxtils, detergents, papers...  
Ell seu director general espanyol, és català, viu a Sant Cugat, i fins no fa gaires 
anys la societat estatal de participacions industrials d’Espanya tenia un nombre 
important d’accions d’aquesta empresa, de fet encara hi col·labora a nivell 
d’assessorament tècnic.  
 
Pel que fa als bancs pesquers hi ha la extracció de tonyina que ja sabem que 
ara s’intenta regular però no acaba de sortir, i hi ha un grup Gallec molt 
important que té el seu lloc de pesca més important en el band Sahrauí, 
explotat pel Marroc amb la col·laboració Espanyola, són Conserves Riancheires 
i Conserves Escuris i que també enllaunen de la marca Hacendado dels 
supermercats Mercadona. A més a més de tota la venda d’armament que s’ha 
fet en el Marroc. 
 
Aquest són els interessos que no es diuen però que es defensen, entenc que 
tothom té dret a la vida i que totes les empreses ho tenen, però comença a ser 
hora...és com els mercats que tenen interessos amb noms i cognoms. 
 
El nostre vot serà a favor de la moció.” 
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“Tot i que nosaltres sempre hem dit que les mocions no municipals no les 
valoraríem, és molt lamentable el que està passant en el Sàhara i creiem 
després de l’exposició que heu fet entre tots, que no queda res més a dir. 
Volem agrair a Caldes Solidària que hagi presentat aquesta moció i creiem que 
al més lamentable és l’actitud que té el govern d’Espanya i la senyora Trinidad 
Jiménez que mira cap a una altra banda i no intenta trobar una solució a un 
conflicte que fa 35 anys que dura. 
 
Per tant, el nostre vot serà favorable.” 
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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 PP (1)], acorda aprovar la moció de referència. 
 
 
9.4. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC, DE CIU, 
DEL PSC, DEL PPC I ICV-EUIA AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE REBUIG A 
QUALSEVOL FORMA DE VIOLÈNCIA DOMÈSTICA. 
 
L’alcalde llegeix literalment la moció: 
 
 
“El 1999 l’Assemblea General de les Nacions Unides va designar el 25 de 
novembre com el DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA 
VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES. La violència contra les dones i les nenes 
constitueix un problema de proporcions pandèmiques. Almenys una de cada 
tres dones al món ha patit maltractaments, ha estat forçada a mantenir 
relacions sexuals o ha sofert algun tipus d’abús al llarg de la seva vida. 
 
Aquesta data commemora el brutal assassinat, el 1960, de les germanes 
Mirabal, activistes polítiques de la República Dominicana i significa, també, el 
reconeixement i el recordatori que els drets de les dones són drets humans. 
Per això, s’insta els governs, les organitzacions internacionals i les ONG a que 
aquest dia realitzin activitats amb la finalitat de conscienciar la ciutadania 
envers la greu vulneració dels drets humans que suposa la violència contra les 
dones. 
 
Si bé és cert que a Catalunya hem avançat molt els darrers anys, que gaudim 
de noves eines i comptem amb més instruments per fer front a aquesta 
problemàtica, sabem que continuen subsistint determinats comportaments, 
imatges i estereotips que contribueixen a fer possible, encara, la violència 
masclista i que, malgrat els esforços institucionals, d’organitzacions –
especialment les de dones i feministes i altres moviments socials- i de moltes 
persones a títol individual, aquestes conductes estan massa generalitzades, 
són sistemàtiques i es generen i es reforcen mútuament.  
 
Per això som conscients que només un canvi de models simbòlics farà minvar, 
en profunditat, les opressions i discriminacions contra les dones. Però també 
sabem que aquest canvi només pot tenir lloc si reconeixem la incidència que té 
la cultura de la violència en les nostres vides i tenim la capacitat de canviar-la. 
Aquest és el canvi cultural  necessari, una veritable revolució que, més enllà de 
l’aplicació de les lleis i de determinades polítiques, s’haurà de produir en l’àmbit 
de les relacions socials i personals. 
 
En aquestes últimes dècades, i gràcies a les transformacions culturals i socials 
empreses pels feminismes i assumides per les polítiques de dones i d’igualtat, 
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cada cop són més els homes que diferencien clarament entre masculinitat i 
masclisme i que tenen l’horitzó de compartir amb les dones les diferents 
dimensions de la vida personal, familiar, social, política, econòmica i cultural. 
 
Perquè la violència masclista és cosa de totes i tots es fa necessari que els 
homes afrontin amb valentia un doble canvi en el pla personal i també en el 
social. Per una banda, el rebuig als esquemes patriarcals rígids i dualistes. Per 
l’altra, han d’aprendre a reinventar les formes de relació amb l’altre sexe i 
demostrar que assumeixen, com ja ho estan fent molts, que les relacions han 
d’estar fundades en vincles que preservin el respecte, l’autonomia  i  la llibertat.  
Perquè tenim el convenciment que la llibertat de dones i homes és una riquesa 
que obre un món nou.  
 
Per això demanem al ple que acordi: 
 

1. Manifestar el nostre rebuig a qualsevol forma de violència envers les 
dones. 

2. Publicitar aquest acord a través dels mitjans de difusió municipal i el 
traslladar-lo a altres mitjans de comunicació locals i comarcals.  

 
 
Caldes de Montbui, 23 de novembre de 2010 
 
Jordi Solé i Ferrando    Josep Maria Tarruell i LLurba 
Grup Municipal d’ERC    Grup Municipal de CiU 
 
Montserrat Coll Mañosa    Montserrat Romano Bosch 
Grup Municipal del PSC    Grup Municipal del PPC 
 
Edilbert Comas Mundo 
Grup Municipal ICV-EUiA” 
 
 
Pren la paraula la senyora Hernàndez: 
“Bona nit. La violència masclista és una vulneració dels drets humans i 
constitueix un impediment perquè les dones puguin assolir la plena ciutadania, 
autonomia i llibertat.   
Sovint pensem que la violència masclista es dóna en parelles amb condicions 
socioeconòmiques precàries o de baix nivell cultural i que han patit violència 
anteriorment, que prevenen de famílies desestructurades, d’altres cultures o 
que l’agressor consumeix alcohol o altres drogues, però la violència masclista 
en l’àmbit de la parella és un procés que comença quan les diferències entre 
nois i noies, homes i dones comporten relacions de domini d’una persona sobre 
l’altra. 
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A la nostra societat la violència es viu com una cosa normal, quotidiana, per 
aquest motiu podem passar per alt les seves manifestacions més subtils o 
menys visibles. És difícil pensar i crear noves formes de relació, però és 
important no tolerar certs comportament i aspirar a una relació on les dues 
persones se sentint en llibertat. 
 
Quan parlem de violència masclista en la parella ens ve al cap la violència 
física i no pensem en la violència psicològica o sexual. Si arribem a una 
situació de violència física és perquè abans ha hagut un procés de violència 
psicològica que ha anul·lat a la persona a través del control, el menyspreu o la 
manipulació. 
 
Exposicions com la que actualment tenim al Centre Cívic ens pot ajudar a 
veure l’evolució del moviment feminista i les reivindicacions que han motivat la 
mobilització de les dones en diferents moments. A Catalunya recientment s’ha 
constituït la xarxa de serveis d’informació i d’atenció a les dones per obtenir 
ajuda. En guany s’han adreçat a aquesta xarxa 43.648 dones de les quals 
6.815 requereixen atenció sobre violència masclista. 
 
Hem avançat molt en prevenció, detecció precoç i atenció a les dones que es 
troben en aquesta situació, però encara ens queda molt per fer. 
 
I les famílies, pares i mares, tenim un paper molt important a transmetre als 
nostres fills i filles. 
 
Cada persona és responsable dels seus actes i cal partir de la premissa que 
cap situació, per més adversa que sigui, pot justificar l’abús o la violència. 
 
Per tot això ens subscrivim en aquesta moció.” 
 
Pren la paraula el senyor Tarruell: 
“Nosaltres també com a grup municipal subscrivim i votarem afirmativament. 
Crec que el que s’ha dit és obvi. El que sí que és clar és que la justícia té un 
paper important. Perseguir, amb les lleis a la ma, tota aquesta violència que 
moltes vegades malauradament no arriba a les taules judicials per qüestions 
que tots coneixem. 
 
Nosaltres recolzem aquesta moció.” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Ens assemblava que malgrat la data del 25 de novembre dons ja fa molts anys 
que la commemorem no està demés el manifestar-nos de nou contra el rebuig 
de la violència en vers les dones. 
 
Com comentàveu el moviment feminista des de fa molts anys, jugant-se fins i 
tot la vida, ha lluitat pels drets de les dones, però malgrat tots els avenços, 
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malgrat les lleis, els recursos, jutjats especialitzats, servies que s’han obert 
contra la violència són imprescindibles, però mai seran suficients. 
 
Perquè realment puguem eradicar aquesta lacra de la nostra societat cal 
canviar a les persones. Podem posar molts recursos però si no  hi ha un canvi 
a la mentalitat de la nostra societat aquests recursos sempre seran insuficients. 
 
Creiem importat que el plenari és posicioni i faci aquesta crida als ciutadans i 
ciutadanes del nostre poble perquè rebutgin qualsevol forma de violència. 
A vegades les violències són molt subtils o a vegades per desgràcia no ho són 
gens. 
Davant de qualsevol forma de violència, com a ciutadans, tenim l’obligació 
moral de revelar-nos i, per tant, amb aquesta moció el que pretén és tenir un 
posicionament clar i donar suport a la lluita contra la violència per les dones. 
Gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor Comas: 
“Hem de donar suport i votar afirmativament cada vegada que faci falta  a una 
moció com aquesta de rebuig a la violència masclista, fins i tot a la violència de 
gènere, fins i tot hauríem de dir a la violència en general. 
 
Ara ens arriben unes notícies pels mitjans, especialment la televisió, 
espectacularitzades, banalitzades, despersonalitzades... vull dir, es parla d’alló 
més emotiu per l’espectador sense donar eines per a la reflexió. 
 
Es transmet simplement l’existència d’uns fets individuals, emfatitzant sempre 
el paper de la dona víctima sense anar més lluny. El perquè, quines causes ho 
generen, la suma de causes socials, genèriques, històriques i personals. 
 
Perquè pensem que la violència que es dóna  a la parella també és dóna en 
altres escenaris, l’estricament sexual, el laboral, el comunitari i el religiós 
també. Més enllà del paper de la família estàndard hem de pensar quanta 
violència genera el treball precari, l’atur, l’impossibilitat de fer front a la 
hipoteca, el desnonament que moltes vegades provoca addiccions i provoca la 
violència. 
 
Ens agradaria que es tinguessin presents, també, no només les víctimes ni els 
maltractadors sinó també les causes que moltes vegades fan arribar a la 
violència. Són molts els casos que portem aquest anys, potser a part de 
condemnar-ho hauríem de replantejar-nos perquè passen aquestes coses. 
 
Insisteixo en que ens hem de pronunciar en contra de la violència cada vegada 
que faci falta sigui el dia 25 de novembre o el març. Sempre cada vegada que 
faci falta. 
 
Naturalment votarem a favor.” 
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Pren la paraula la senyora Romano: 
“Nosaltres votarem a favor de la moció. Creiem que la llibertat no té sexe i que 
les dones són sers humans i que lamentablement encara a dia d’avui no totes 
són les que denuncien i des d’aquí voldríem fer un crit a la ciutadania i si hi ha 
dones que tenen un problema que denunciïn que això és l’únic que tenim per 
poder acabar amb aquest masclisme infernal que tenim. Gràcies.” 
 
 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 PP (1)], acorda aprovar la moció de referència. 
  
 
 
10. Resolucions de l’Alcaldia dictades des de l’última sessió ordinària. 
 
Des del número 1370/2010, de data 26 d’octubre de 2010, fins al número 
1524/2010, de data 18 de novembre de 2010. 
 
11. Despatx ordinari 
 
12. Precs i preguntes 
 
L’alcalde recorda que.- tal i com ja es va explicar en la Comissió informativa 
d’assumptes plenaris.- la propera sessió ordinària del Ple tindrà lloc el dia 16 de 
desembre de 2010. A la qual cosa tots els grups es mostren d’acord. 
 
L’alcalde aixeca la sessió a les 21 hores i 52 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 
 


