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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 

Identificació de la sessió 
Núm.: 14 / 2011 
Caràcter ordinari 
Data:  15 de desembre de 2011 
Horari: 20’00 hores  
Lloc: Sala de Plens 
 

Assistents 
Jordi Solé i Ferrando, alcalde 
Josep Gaspar i Blancafort, regidor 
Vicenç Personat Pallarès, regidor 
Montserrat Grau i Giner, regidora 
Roser Guiteras López, regidora 
Jaume Mauri Sala, regidor 
Isidre Pineda Moncusí, regidor 
Josep Ramon Marañés Vidal, regidor 
Sara Marcé Adrián, regidora 
Maria Pilar Aznar López, regidora 
 
Josep Miguel Galvan Mascarell, regidor 
M. Àngels Garcia Pou, regidora 
 
Montserrat Coll Mañosa, regidora 
Xavier Ortega Guillén, regidor 
 
Montserrat Romano Bosch, regidora 
 
Pau Olóndriz de Moragas, regidor 
 
Pren possessió del seu càrrec de regidora 
Maria Taulats i Pahisa 

No assisteixen havent excusat la seva absència 
Òscar Serra i Chinchilla, regidor 

Secretari 
Eduard Lluzar López de Briñas, secretari gral. 

Observacions: 
En l’actual sessió plenària prendrà possessió del seu càrrec de regidora del 
Partit de Convergencia i Unió la senyora Maria Taulats i Pahissa i és per aquest 
fet que el senyor Òscar Serra i Chinchilla excusa la seva absència. 
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Ordre del dia 
 
1. Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària anterior de 
data 24 de novembre de 2011.   
 
2. Nomenament de la senyora Maria Taulats i Pahissa  com a nova 
regidora de la corporació, en substitució del senyor Òscar Serra i 
Chinchilla. 
 
3. Aprovar la modificació de crèdit núm. 40/2011, mitjançant transferència 
de crèdits. 
 
4. Aprovar la modificació de crèdit núm. 41/2011, mitjançant transferència 
de crèdits. 
 
5. Aprovar inicialment el Pressupost General per l’exercici 2012 que 
comprèn el pressupost propi de l’Entitat i el pressupost de les empreses 
de Gestió Municipal de Serveis, SA i Caldes Habitatge, SL. 
 
6. Donar conformitat a la sol·licitud del Consell d’Administració de 
l’empresa Gestió Municipal de Servei, SA (GMSSA) corresponent a la 
sol·licitud de la tarifa de preus de l’aigua a Caldes de Montbui per a l’any 
2012. 

7. Aprovar la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui per l’any 2012. 
 
8. Resolucions de l’Alcaldia dictades des de l’última sessió ordinària. 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1. APROVAR L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA 
ORDINÀRIA ANTERIOR DE DATA  24 DE NOVEMBRE DE 2011. 
 
“L’alcalde obre la sessió i el Ple, per assentiment dels presents [16 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); de CIU (2); del 
PSC (2); del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], aprova l’esborrany de l’acta de la 
sessió anterior del dia 24 de novembre de 2011.” 
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2. NOMENAMENT DE LA SENYORA MARIA TAULATS I PAHISSA COM A 
NOVA REGIDORA DE LA CORPORACIÓ, EN SUBSTITUCIÓ DEL SENYOR 
ÒSCAR SERRA I CHINCHILLA. 
 
Pren la paraula el senyor secretari gral.: 
 
“La Junta Electoral Central ha tramès la credencial de regidora per la llista de 
candidats presentada pel Partit de Convergencia i Unió a les darreres eleccions 
a favor de la senyora Maria Taulats i Pahissa en substitució per renúncia del 
senyor Òscar Serra i Chinchilla, en conseqüència, d’acord amb el que preveu la 
Legislació vigent procedeix, observades les formalitats que preveu la normativa 
electoral, que prengui possessió del seu càrrec, raó per la qual, d’acord amb el 
que disposa l’article 108.8 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General, se li 
formula la pregunta següent: 
 
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les 
funcions del càrrec de regidora de l’Ajuntament de Caldes de Montbui 
amb lleialtat al Rei i al President de la Generalitat de Catalunya i respectar 
i fer respectar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya?” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
 “Per imperatiu legal, ho prometo” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Voldria donar-li la benvinguda i desitjar-li en nom de tot el govern municipal 
molta sort i molt d’encert en aquesta tasca que comença avui. De fet és com si 
la reprengués ja que no és la primera vegada que té l’honor de ser regidora 
d’aquest consistori.” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Moltíssimes gràcies. Tal com el senyor alcalde ha comentat, jo tinc una doble 
il·lusió i és la de prendre possessió del meu càrrec de regidora a l’Ajuntament 
de Caldes de Montbui per una banda, perquè crec que és un gran honor i per 
l’altra, la il·lusió de tornar-ho a repetir.  
Una de les coses que em va entristir,  i sempre ho he comentat amb els meus 
companys, va ser que ara que en sé una mica més i que podria aportar moltes 
més coses als ciutadans i ciutadanes de Caldes ara no pudia aprofitar el 
bagatge que havia fet dels anys del 1999 al 2003. Ara em sento orgullosa de 
poder posar-me al servei dels calderins i calderines.  
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També volia donar les gràcies als meus companys perquè en molt poques 
setmanes ens hem hagut de posar al dia i treballar per poder, avui, fer front  
aquest ple. També volia agrair a tota la resta de companys del consistori la 
rebuda que m’heu fet. Moltes gràcies.” 
 
 
3. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 40/2011, 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  [10 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); i 7 abstencions de 
CIU (3); del PSC (2); del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], 
 
     ACORDA: 
 
Identificació de l’expedient  
 
Expedient número SEMC 40/2011, relatiu a la modificació de crèdits número 
40/2011 del pressupost municipal de l’exercici 2011, mitjançant transferència 
de crèdits. 
 
DICTAMEN 
 
Antecedents o Fets   
 
L’Àrea de Serveis Territorials ha sol·licitat dur a terme una modificació de 
crèdits per dotar de crèdit d’una aplicació pressupostària mitjançant 
transferència d’una altra aplicació pressupostària. S’adjunta en l’expedient la 
sol·licitud amb l’informe justificatiu. Per tant, l’expedient que es presenta té per 
objectiu aprovar una modificació de crèdits per transferència de crèdit d’una 
aplicació de diferent àrea de despesa a una altra, per un import de 969,00 €. 
 
En la relació que s’acompanya, com annex, es detalla les aplicacions 
pressupostàries de despeses que s’incrementen, així com les necessitats que 
s’han d’atendre, la satisfacció de les quals no es poden 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. VI   969,00 €  
Transferència de crèdits MODIFICACIONS CAP. VI  969,00 € 
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  TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDITS    969,00 € 969,00 € 
 
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. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 40/2011, del 
pressupost de l’Ajuntament de Caldes de Montbui de l’exercici 2011, per un 
import total de 969,00 €, segons detall de l’annex, on s’especifiquen les 
previsions de despesa i el seu finançament. 
 
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 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. 
 
 
4. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 41/2011, 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  [10 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); i 7 abstencions de 
CIU (3); del PSC (2); del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], 
 
     ACORDA: 
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Identificació de l’expedient  
 
Expedient número SEMC 41/2011, relatiu a la modificació de crèdits número 
40/2011 del pressupost municipal de l’exercici 2011, mitjançant transferència 
de crèdits. 
 
DICTAMEN 
 
Antecedents o Fets   
 
L’Àrea de Serveis Territorials ha sol·licitat dur a terme una modificació de 
crèdits per dotar de crèdit d’una aplicació pressupostària mitjançant 
transferència d’una altra aplicació pressupostària. S’adjunta en l’expedient la 
sol·licitud amb l’informe justificatiu. Per tant, l’expedient que es presenta té per 
objectiu aprovar una modificació de crèdits per transferència de crèdit d’una 
aplicació de diferent àrea de despesa a una altra, per un import de 1.681,64 €. 
 
En la relació que s’acompanya, com annex, es detalla les aplicacions 
pressupostàries de despeses que s’incrementen, així com les necessitats que 
s’han d’atendre, la satisfacció de les quals no es poden 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. II   1.681,64 €  
Transferència de crèdits MODIFICACIONS CAP. II  1.681,64 € 
  TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDITS    1.681,64 € 1.681,64 € 
 
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. 
 
Resolució, 
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En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 41/2011, del 
pressupost de l’Ajuntament de Caldes de Montbui de l’exercici 2011, per un 
import total de 1.681,84 €, segons detall de l’annex, on s’especifiquen les 
previsions de despesa i el seu finançament. 
 
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 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. 
 
 
5. APROVAR INICIALMENT EL PRESSUPOST GENERAL PER L’EXERCICI 
2012 QUE COMPRÈN EL PRESSUPOST PROPI DE L’ENTITAT I EL 
PRESSUPOST DE LES EMPRESES DE GESTIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS, 
SA I CALDES HABITATGE, SL. 
 
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 alcalde: 
“Malgrat que en comparació amb el pressupost d’enguany, el pressupost del 
2012, que avui presentem per a la seva aprovació, signifiqui un lleuger 
augment -un 4% d’augment-, l’augment de la despesa corrent és menor, un 
1,4%. En realitat aquestes dades poden induir a errors d’interpretació perquè 
és tracta d’un pressupost restrictiu, prudent i fet des del sentit comú. 
 
Tot això pels següent motius. Si ens fixem en la despesa corrent, la majoria de 
partides de capítol II i de capítol IV han mantingut o han disminuït l’import en 
relació amb el pressupost vigent. Això és degut a la necessitat en aquests 
moments de continuar contenint la despesa corrent. Tot i això i per una qüestió 
de prioritats polítiques s’ha consolidat i en alguns casos s’ha incrementat 
lleugerament la despesa del capítol II -despesa corrent- en àrees com 
l’educació i la de treball, acció social, comerç i empresa. 
 
Les partides que també han augmentat han estat les de despesa compromesa, 
és a dir, aquelles partides que deriven dels grans contractes de prestació de 
serveis que té aquest ajuntament, com el contracte de deixalles, neteja viària, 
subministraments, etc. que augmenten l’IPC al voltant del 3%.  
D’entre aquestes partides cal destacar la partida de subministraments 
energètics que experimenta un fort increment atès que hi ha previst un 
augment de la factura de la llum durant l’any vinent. Però, si no consideresim 
l’increment d’aquesta partida tota la resta de despesa corrent global en realitat 
hagués baixat. 
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També augmenta considerablement el capítol de despeses financeres ja que 
comptem haver d’assumir alguna operació de tresoreria durant l’any vinent, i 
comptem de manera previsora amb un eventual augment en els tipus d’interès.  
 
També cal esmentar que estem en aquests moments assumint un total molt 
destacable d’amortitzacions de passius financers, ja que estem retornant en 
aquests dos anys el gruix dels préstecs demanats fa vuit o deu anys de manera 
massa alegre. 
 
El capítol I de sous pràcticament s’ha congelat atès que no s’ha previst cap 
augment de sou i s’amortitzen algunes places vacants. 
 
Pel que fa a les inversions, les finançades per endeutament municipal sumen 
en aquest pressupost, 640.000 euros. Aquesta és de llarg la xifra més baixa 
dels darrers anys, per tant, proposem un endeutament molt menor que els 
darrers anys.  
 
Nosaltres proposem fer inversions durant l’any vinent. Primer perquè la bona 
gestió econòmica dels darrers anys fa que avui tinguem marge de maniobra. 
Marge per recorre a l’endeutament. 
Segon, perquè estem convençuts que els ajuntaments, que avui en dia estem 
sanejats, tenim la responsabilitat, ens pertoca una part de responsabilitat 
important de reactivar l’economia promovent obres necessàries per al municipi. 
Obres que generin llocs de treball –cosa més necessària que mai- però que 
generin valor afegit i que no generin despesa corrent.  
I en tercer lloc, perquè tenim compromeses subvencions importants com la Llei 
de Barris o el PUOS que ens permetran dur a terme projectes d’inversió a un 
cost molt menor, tant per l’Ajuntament com pels veïns. Això s’ha d’aprofitar ja 
que ho tenim ara, però això no durarà sempre. Per tant, hem d’aprofitar que 
tenim aquests ingressos externs. 
 
Entre les inversions previstes per l’any vinent voldria destacar la remodelació 
d’un tram de l’Avinguda Pi i Margall, que és una obra compresa dintre del Pla 
de Barris. Un nou pont sobre la riera –com ja vam fer públic, demanarem el 
programa d’inversions que sortirà l’any vinent per part de la Diputació-. 
Demanarem la construcció d’un pont paral·lel a l’actual que està edificat sobre 
el pont romànic i és per això que incloem aquesta previsió per l’any vinent, tot i 
que és possible que per terminis en la convocatòria de la subvenció serà difícil 
que pugui començar l’execució d’aquesta obra l’any vinent.  
En qualsevol cas ja s’està treballant amb el projecte. 
 
També destacar la renovació de l’enllumenat públic a la part més deficitària que 
queda per renovar, la segona part de l’eixample. Una planta de biomassa a la 
zona de les Cremades i millores puntuals als espais públics. 
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Vull destacar, també, que segons les previsions pressupostàries, l’any vinent, al 
2012, acabarem l’exercici amb un ràtio d’endeutament del 54%. L’ any 2002 la 
nostra ràtio d’endeutament es trobava al 105%. Aquest és el millor indicador de 
la gestió prudent i responsable que hem fet els darrers anys, sobretot a partir 
del 2007. Com vostès saben el límit d’endeutament es troba en aquests 
moments al 75%, i fins fa dos anys era del 110%. Nosaltres estem al 54%, per 
tant, com deia abans, encara hi ha un cert marge de maniobra per poder fer 
coses. 
 
Farem coses i farem tot el que estigui al nostre abast per garantir la 
sostenibilitat de les finances públiques del nostre municipi. Farem tot el que 
estigui al nostre abast per garantir la prestació eficient dels serveis que ens 
pertoquen. Això implicarà recorre inevitablement un camí amb alguns sacrificis. 
 De fet alguns sacrificis ja estan compresos dintre de la proposta de pressupost 
que presentem. Uns sacrificis que ja sabem que no tothom acceptarà però que 
estem convençuts que seran estesos per una majoria de la població perquè la 
majoria som conscients de la situació actual.  
 
El nostre objectiu és molt clar per a qui estigui al capdavant d’aquest 
ajuntament aquests tres, quatre o cinc anys -evidentment ens agradaria que 
fóssim nosaltres mateixos-, però, sigui qui sigui, qui estigui al capdavant 
d’aquest Ajuntament, es trobi amb unes finances sanejades, com fins ara. Amb 
una estructura de despesa raonable i sostenible. Una administració millor 
adaptada a les circumstàncies actuals que són difícils. Ni escatimarem esforços 
en la consecució d’aquest objectiu ni ens atemoreix la crítica que se’ns pugui 
fer.” 
 
Pren la paraula el senyor Olondriz: 
“Per començar cal dir un parell de coses. Estem immersos amb una situació 
econòmica general que s’anomena crisi i que l’estem pagant qui ja sabem qui 
l’està pagant, que això ho hem d’afegir a la mala estructura de finançament que 
té el nostre estat respecte els ajuntaments.  
Amb crisi o sense crisi el finançament dels ajuntaments és una assignatura 
pendent i mal resolta des de l’inici de la democràcia. 
 
Estem assumint competències que la llei no contempla, el finançament és 
insuficient i les modificacions legislatives restrictives a causa d’aquesta crisi 
que ens han imposat ens fa difícil el posar-se a elaborar un pressupost 
municipal. Cal reconèixer això i cal pensar que heu tingut serioses dificultats de 
posar-vos davant del paper i fer que els números quadressin. Això és just dir-
ho. 
 
Els arguments que jo puc aportar són els que ja m’heu sentit any darrera any. 
Poc temps i poca participació de l’oposició en els pressupostos. Hem tingut 
coneixement dels pressupostos fa quinze o vint dies.  
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Hem tingut dues reunions, una obligatòria que és la de la Comissió Informativa i 
una altra prèvia que ens va fer el regidor. No hem participat prèviament en 
l’elaboració del pressupost, sinó que ens han donat uns números, que, a més a 
més, aquests números no sempre han estat els mateixos. Han anat variant. 
S’ha de dir que no d’una manera ostensible, però sí que cada cop que miraves 
els pressupostos havies de trobar on estaven les diferències respecte a 
l’anterior. 
 
En les dues reunions que hem tingut, tant la de comissió com en l’anterior, les 
prioritats no ens han quedat molt clares, encara que s’han expressat d’una 
manera molt genèrica. O algunes de les prioritats sembla que no siguin molt 
coincidents a les que nosaltres podríem tenir. 
 
Dóna la impressió, veient els números, escoltant les paraules de l’alcalde -que 
han estat molt ben dites- que s’estava fent un joc per quadrar números. Estaria 
bé en futures ocasions que l’oposició i la ciutadania poguessin participar,  
d’alguna manera o altra, en la elaboració dels pressupostos. No dic decidir els 
pressupostos, que els heu de decidir vosaltres i més ara que sou deu, vull dir la 
participació passa per aquí. Per escolar, atendre les propostes de l’oposició, 
per escoltar la ciutadania. Podríem fer pressupostos participatius, no per decidir 
quants diners ens gastem sinó en què ens els gastem.  
Podríem començar per les inversions. Llista d’inversions, vosaltres heu triat el 
Pi i Margall -que per altra banda estaria bé poder parlar de com ha de ser-, el 
pont de la riera... i segurament són obres necessàries però, segurament que hi 
ha moltes més. Estaria bé i no seria molt costos. Al final és faran les que es 
puguin, si el pressupost està ben fet i ajustat, potser, farem una, dos o tres. 
Però la decisió la podríem prendre entre tots. 
 
He triat una sèrie de partides -no són totes-, i segurament algunes no serien les 
més prioritàries, ni tan sol per a mi, per mostrar una i demostrar que les coses 
es poden fer d’una altra manera i que tal com és fan denoten la vostra 
exclusiva prioritat. 
 
Aplicacions que queden igual al 2011 que al 2012: 11.000 euros d’imatge 
corporativa. 83.284 euros del consorci de la TDT. 100.000 euros de la Festa 
Major. Això està igual que l’any passat.  
 
Aplicacions que pugen: 40.000 euros Serveis professionals externs, 5.000 
euros més; 2.000 euros de dietes personal de selecció –personal que ve a fer 
les proves de selecció d’una plantilla congelada-, 1.700 euros més; 56.208 
euros en comunicacions telefòniques, 2.670 euros més, en un moment en què 
les tarifes telefòniques s’estan negociant i que els particulars som capaços de 
trobar tarifes cada cop més baixes, suposo que la corporació també ho pot fer. 
Puja poc, 2.600 euros, però puja; potser valdria la pena saber quants mòbils hi 
ha, quan ens gastem en mòbils, etc.  
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4.500 euros en pilones, 2.500 euros més que l’any passat; 90.000 euros 
manteniment edificis públics, 50.000 euros més que l’any passat. Sí que tenim 
més edificis, però tenim 50.000 euros més; 15.000 euros de manteniment de 
senyalització viària, 4.000 euros més que l’any passat; 10.900 euros pel Centre 
Democràtic i Progressista i pel Casino de caldes, 400 euros més, no ho estic 
posant en dubte només ho estic dient.  
 
Total d’aplicacions que pugen -les que jo he triat, la meva selecció, les que no 
són tampoc les meves prioritats-, 423.792 euros amb un augment de 66.670 
euros més. 
 
Aplicacions que baixen: -també les he triat-, hi ha més. 10.000 euros a 
subvencions a entitats ciutadanes,1.000 euros menys que l’any passat-; 1.000 
euros a l’oficina d’habitatge, 1.000 euros menys que l’any passat, -l’any passar 
eren 2.000-; 12.000 euros educació ambiental, que són 8.000 euros menys que 
l’any passat; 10.249 euros a salut pública,1.620 euros menys que l’any passat; 
6.000 euros a subvencions a entitats juvenils,1.000 euros menys que l’any 
passat; 40.000 euros a manteniment d’escoles, 40.000 euros menys que l’any 
passat; 50.000 euros a ajuts a l’infància –tot això jo no m’ho invento, són 
números  que m’heu donat vosaltres, si estan malament ja m’ho direu-, 5.000 
euros menys; 35.000 euros d’ajuts a escolarització, 5.000 euros menys a 
l’escola bressol, 5.000 euros menys que l’any passat. 
Aquestes aplicacions, que per a mi són més prioritàries que algunes de les 
altres pugen, 17.024 euros menys 63.620 euros més o menys el que pugen les 
altres. 
 
Això denoten les vostres prioritats, jo no estic dient que no haguem de gastar 
tot el que heu dit, ni que no s’hagi de rebaixar en tot el que heu dit, sinó que les 
vostres prioritats passen per pujar aquestes i baixar les altres.  
 
Després hi ha aplicacions curioses com 40 euros de productes de neteja. 
L’Ajuntament és molt més gran que casa meva i jo en gasto més de 40 euros 
de productes de neteja al cap de l’any. Ja sé que la majoria dels productes de 
neteja els porta l’empresa de neteja, però 40 euros, què sigui igual que l’any 
passat? Aquesta partida us la heu mirat? No salvarem  l’Ajuntament de no tenir 
40 euros més o menys, però és bastant sistemàtic que es mantingui una 
partida de 40 euros. Sembla que no se l’hagués mirat ningú. 
 
Després hi ha una partida que la he volgut nomenar apart perquè em assembla 
que denota coses més serioses encara, la cooperació internacional. Aquí heu 
proposat canviar el percentatge que destinem. No heu retallar ni augmentat 
només heu canviat el percentatge. Proposeu passat del 0.7% al 0.35%, de 
73.700 euros a 36.500 euros. En aquest punt cal fer una mica de història i 
explicar de nou el significat del 0.7%. Cap els anys 70 les Nacions Unides va 
fer un estudi en el qual va incloure que si tots els estats rics o desenvolupats 
destinessin un 1% dels seus pressupostos, els països empobrits durant la 
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dècada dels 80, aturaríem la diferència entre rics i empobrits. No que estaríem 
iguals sinó que aturaríem la distància que s’anava fent cada vegada més gran.  
 
Es va acordar repartir aquest 1%; el 0.7 a les administracions públiques i el 0.3 
a la iniciativa cívica i a les entitats. Poc a poc, govern, municipis, autonomies i 
estats, van anant incorporant el 0.7% als seus pressupostos, i a Caldes de 
Montbui va costar, recordo que vam començar per sota del 0.7% però poc a 
poc ens vam anar apropant.  
Aquesta aportació de Caldes durant aquests anys –des del 1991 que es va 
començar a moure el tema-, ha portat a terme molts projectes a reu del món, 
molt especialment al Senegal i l’Amazónia, i tots els hem seguit amb la 
col·laboració de Calderins i Calderines “in situ”, una tasca important- el 0.7 
naturalment cada any representa una quantitat diferent, per això és un 
percentatge, si l’Ajuntament té més ingressos el 0.7 representat més euros, si 
té menys ingressos representa menys euros. És normal, és natural, continua 
sent el 0.7 que destinem a la cooperació internacional. 
I vist els pressupostos aquesta és una situació que defineix molt clarament les 
vostres prioritats i ho lamento molt, precisament que ERC, un partit situat a 
l’esquerra del pensament polític, prengui aquesta decisió és el meu entendre 
del tot lamentable. 
 
Per tant, us tornaria de demanar com vaig demanar a la Comissió Informativa 
que aquest 0.35 el tornéssiu a replantejar i que el situéssiu de nou al 0.7. És 
més, ho diré i sé que no necessiteu el meu vot perquè us en sobren, vull dir 
que en teniu suficients, però la meva proposta és si esteu disposats ara mateix 
i em dieu que modifiqueu els pressupostos amb aquesta partida i amb algunes 
altres partides de beques i aportacions a les escoles, estic disposat a no votar 
en contra d’aquests pressupostos. El meu compromís és aquest. Recordeu que 
malgrat això que us he dit, la diferència entre els països rics i pobres s’ha anat 
fent gran i ara seria necessari no un 1% sinó un 3% dels pressupostos per 
aturar el creixement d’aquesta diferència. 
 
També hem vist que les retallades que s’han fet en algunes partides del  
pressupost són casi iguals que l’any passat. Ja sé on estan les diferències, 
però continuo dient el mateix i és que al meu entendre això denota quines són 
les vostre prioritats. Francament ho lamento. 
 
Queda pendent la congelació dels sous del treballadors públics que també és 
de lamentar que continuïn patint la crisi d’aquesta manera perquè els acords 
que hi ha no són aquests i no puc fer més que lamentar-ho. Per tant, si no 
rectifiqueu aquests punts que us he dit, el meu vot serà contrari a aquests 
pressupostos.” 
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“Bona nit. El grup del Partit Popular de Caldes de Montbui un cop hem pogut 
veure els pressupostos amb molt poc de temps i amb una variació de dades 
que semblava un Tètrixs. Però un cop que hem tingut els número davant 
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nosaltres creiem que l’equip de govern actual de Caldes no ha fet un gran 
esforç ni ha fet un sacrifici per millorar les polítiques socials i les ajudes a les 
escoles. I pel contrari  no ha retallat en partides que nosaltres considerem que 
hauríem de seure d’una vegada tot l’equip de govern i l’oposició i plantejar-nos 
si hem de sortir de VOTV, que ens està costant molts diners, que moltes 
poblacions del Vallès s’està plantejant sortir i han sortit i nosaltres seguim 
pagant una quantitat per sortir quatre o cinc minuts a la setmana. Creiem que 
aquesta partida de 83.284,46 hauríem de començar a replantejar què fem i si 
podem sortir-ne momentàniament. 
 
Una altra partida que no entenem que hagi augmentat és la partida de serveis 
professionals externs, que ha augmentat i està en 44.164 euros. Ens agradaria 
que ens expliqués, senyor alcalde, perquè creiem que tenim treballadors molt 
qualificats i no hem d’anar a buscar a l’exterior res de res. 
 
Una altra partida que nosaltres també creiem que es passa de mides és el 
manteniment d’edificis públics amb un import de 90.000 euros. Creiem que 
l’augment de l’import de la partida respecte l’any passat -40.000 euros- dóna 
molt clarament l’explicació de quina ha estat la política d’edificis i de nova 
construcció de l’equip de govern -el mateix que la legislatura passada- i aquest 
és el resultat que tenim. No tenim un pla de infraestructures municipal, fem 
infraestructures i el que heretem d’això és una partida de 90.000 euros que 
hem hagut d’augmentar. 
 
Altres partides que creiem que vostès han de tenir en compte i que any darrera 
any estan pujant és la partida de recollida i tinença d’animals. Vam començar 
pagant 30.000 euros i ara ja paguem 43.000 euros l’any. Jo crec que aquesta 
partida és una cosa per començar-se a plantejar si donem més als animals que 
a les persones. 
 
Després que el Pau ha fet una gran extensió crec que no ens queda res més a 
dir que dir que vostès no han tingut en compte el tema d’educació, les 
inversions també les han baixat molt, creiem que criticar a la Generalitat quan 
fa retallades a la sanitat o a l’educació és molt fàcil, però després des de l’equip 
de govern s’està fent el mateix.  
 
Senyor alcalde nosaltres no votarem en contra d’aquests pressupostos perquè 
entenem que un ajuntament ha de tenir un pressupost, però el que sí que farem 
és abstenir-nos.” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Bona tarda. Primer de tot volia dir que crec que s’ha de saber que l’última hora 
-que creiem que és l’última que tenim d’aquest pressupost que avui portem a 
aprovació- ha estat aquest dimarts pel matí. Un enviament per correu electrònic 
amb modificacions respecte l’anterior document que depenent del moment en 
el qual una persona es connecti al seu correu, depenent de la disponibilitat de 
cada persona, doncs pot tenir l’accés a la  documentació quant la pots tenir. 
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Suposa modificar un document sense explicar quines qüestions s’han 
modificat, únicament enviar-te el document significa que has de mirar partida 
per partida, has de mirar els documents i fer una comparativa, i saber finalment 
el que es porta al plenari per a la seva aprovació. Hi ha documents en el quals 
han hagut modificacions de 850.000 euros d’un document a l’altra, amb la qual 
cosa has de buscar aquests 850.000 euros d’on s’han incrementat, en quines 
partides s’han incrementat, o quin canvis hi ha. Sobre tot quan ha hagut 
documents en els quals no quadraven les memòries, la suma que fèiem en els 
documents interns del propi pressupost. Per tant, una dificultat a l’hora de 
treballar l’oposició com ja em repetit diverses vegades en els plens.  
 
Sembla que els hi sigui igual però quan en un ple es parla de respecte en el 
plenari perquè la gent comparteix les xarxes socials, em sembla que el 
respecte que els regidors de l’oposició en quan a representants del poble de 
Caldes desmarxen no és tenir un document del pressupost un dimarts per 
aprovar-lo un dijous al vespre. 
 
Si fossin nous i acabessin d’arribar es pot entendre, però crec que és prou 
important aquest document per treballar-lo amb més temps i més antelació, i 
donar l’oportunitat –per la responsabilitat que implica en la votació d’aquest 
punt- de generar un debat més d’acord amb la importància del mateix. 
 
Creiem que la situació econòmica comportaria un plantejament d’aquest 
pressupost d’una anàlisi de fons. Amb les qüestions que haurien de ser 
prioritàries i aquelles que eren prescindibles en un moment com aquest. 
 
Quan agafem la comparativa o les moltes comparatives que hem hagut de fer 
amb tots aquests documents, doncs, tampoc sembla -i no tornaré a repetir 
algunes partides que ja s’han mencionat aquí- que hagi hagut veritables canvis 
substancials, excepte d’algunes qüestions molt puntuals. Tenint en compte que 
es preveuen pel 2012 menys ingressos dels que es preveien pel 2011, potser 
tenim la sort d’anar al rebés del món i tenir més ingressos que la resta. 
 
Hem demanat també l’estat d’execució del pressupost 2011 ja que ajuda a 
saber quina és la realitat actual, perquè una cosa és el pressupost que ens van 
passar en el Ple de desembre de 2010 on es feia una previsió de despesa, i 
una altra cosa és en quina situació actualment estan les despeses municipals. 
Ha hagut modificacions de crèdits i també poden haver partides que s’hagin 
executat en un percentatge més elevat o partides que s’hagin executat en un 
percentatge més baix. Aquesta manca d’informació dificulta conèixer si 
veritablement s’adeqüen a la realitat de la despesa municipal. 
 
Creiem que calia més responsabilitat en aquest sentit. Facilitar-la a l’oposició. 
Sabem que aquesta majoria absoluta que tenen els permet aprovar en solitari 
el que considerin oportú, però es pot mantenir que les documentacions estiguin 
complertes a la Comissió Informativa i que no hagin canvis a posteriori, sobre 



 

 15

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

tot en punts con aquest, per la seva importància, poder tenir la informació 
definitiva del que es vol aprovar en un plenari amb el temps suficient per poder-
la estudiar amb el deteniment que un acord com el de avui requereix. 
 
Hem tingut coneixement que per part del Comitè d’Empresa discrepen del 
contingut d’aquest mateix pressupost, ens han enviat l’informe que està a 
l’expedient del pressupost en el qual tenen previst recórrer després de l’acord 
d’avui i no sabem si poden haver-hi altres recursos al respecte. 
 
A mi m’entristeix arribar a un ple de pressupost d’aquesta manera i sabem que 
tenen majoria perquè Caldes de Montbui els hi va donar recolzament, però dos 
dies abans que ens arribi la documentació d’un ple de pressupostos no sé si 
com a Calderins us assemblaria normal que demà el conseller d’economia o el 
que sigui, donés amb dos dies de marge un pressupost a l’oposició, segur que 
sortiria als diaris.  
Nosaltres no tenim la importància per poder sortir als diaris, però sí que crec 
que per nosaltres té la mateixa importància aquest pressupost que els altres en 
quant a que som representants del poble de Caldes i és aquí on es poden 
marcar les prioritats d’un govern i de la seva gestió municipal. 
Per tant, el nostre vot serà desfavorable.” 
 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Moltes gràcies. L’argumentació i les valoracions que farem en relació a les 
propostes en relació a l’aprovació del pressupost municipal 2012 que avui es 
presenta per a la seva aprovació la farem en relació no només a alguns 
aspectes quantitatius sinó també qualitatius. No ens repetirem en algunes 
coses perquè ja s’han esmentat, però sí que ens agradaria parlar de la manca 
de qualitat d’informació i el que per nosaltres és més important que són els 
valors polítics que acompanyen tot aquest procés. 
 
Pel que fa a les formes i el procediment -i que quedi clar que si tinguéssim 
només 24 hores hi estaríem les 24 hores preparant el Ple, és evident que es 
necessita més temps però crec que el temps el necessitem tots, vostès també-, 
crec que tot ha estat molt accidentat i no ha contribuït a que poguéssim fer la 
nostra feina més ben feta, que jo crec que és el que els ciutadans de Caldes es 
mereixen. 
 
El dia 29 de novembre es va celebrar una reunió que tenia aquest caràcter 
informatiu, que va ser convocada en un diumenge i el missatge en el qual es 
convocava parlava de compartir els pressupostos. Crec que la intenció va ser 
bona, però que després no es va traduir en què va ser finalment la reunió. 
Compartir els pressupostos vol dir rebre la documentació de manera anticipada 
i poder preparar de manera prèvia la reunió i justament fer aquesta acció de 
compartir. Una cosa és informar i una altra és compartir. 
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Per altra banda es va convocar una Comissió Informativa el dia 9 de desembre 
que estava prevista a les 19.00 hores i el mateix dia 9 es va modificar l’horari 
de celebració a les 12.00 hores amb un avís telefònic que no tothom va poder 
atendre i que va provocar que una persona acabés venint a les 19.00 hores a 
l’Ajuntament per participar en aquesta Comissió Informativa. Jo faig un relat 
dels fets i després els podem contrastar. 
 
La documentació de les posteriors modificacions es va anar enviant durant 
totes aquestes dates i finalment el passat dimarts dia 13 es va poder compartir 
tota la informació amb l’oposició junts, ja que no es podia fer d’una altra 
manera. Va ser encantador treballar amb els companys, però com us podeu 
imaginar hi ha un moment en què has de preparar la teva intervenció i el relat 
de la teva valoració del pressupostos i el normal és poder fer-ho en solitari no 
amb la resta de companys de l’oposició. 
 
L’altra cosa que per a nosaltres és al més important i que volíem compartir - 
que una mica ajuda a justificar el que estem expressant en aquest moment-, és 
que en el darrer número de  “La Casa de la Vila” vostès posen: “Toca fer 
política arriscant i imaginant”, després ja hem vist que la imaginació  no ha 
estat un element a considerar en l’execució del pressupost, no és important ja 
que és veritat que hi ha poc marge. 
El que ens preocupa és que diu també: “el que toca és buscar consensos i 
acords, però ara amb el risc que per part de les altres forces polítiques puguem 
topar amb poca predisposició al treball i amb l’excusa que una majoria com la 
nostra és tancada i arrogant.” Jo crec que no és correcte, ja que no ens han 
donat motius per considerar que no estem en predisposició al treball. Crec que 
això és lo arrogant i no els deu vots que vostès puguin tenir.  
Nosaltres compartim, que potser no necessiten el nostre vot, ni per aprovar el 
pressupost ni per aprovar res, però potser el poble de Caldes sí els necessita i, 
per tant, a mi m’agradaria, per part del nostre grup municipal, contradir aquesta 
valoració que fan i posar-nos a la seva total disposició. 
 
Pel que fa referència als ingressos i a les despeses nosaltres hem intentat 
mirar més enllà de l’evolució de les xifres que hi ha en els documents que hem 
tingut a mà i que corresponen a les previsions inicials dels últim exercicis. Per 
tant, no a les liquidacions. Tampoc hem pogut tenir nosaltres, ni sabem si 
vostès tampoc les han tingut, en què s’han basat per a la seva previsió 
d’ingressos de la liquidació de l’any 2011 per poder considerar si aquestes 
previsions d’ingressos que s’han fet són adequades o no. 
 
Hem tingut la informació de l’estat de liquidació a data 30 de juny de 2011, en 
aquestes dates el capítol d’ingressos vinculat a les taxes i altres serveis està en 
un petit percentatge d’execució i moltes d’aquestes taxes es cobren a partir del 
juliol i al novembre i, per tant, és difícil poder valorar com s’han fet aquests 
ingressos, per tant, el que ens ha faltat en les seves explicacions prèvies a 
estat que han mancat aquestes dades de la liquidació que ens ajudaria a 
identificar si s’ha fet una bona previsió o no. És d’on s’han tret els criteris per 
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poder valorar els ingressos que vostès han previst. Es a dir en què s’han basat 
i en quin increment de l’activitat econòmica que hi ha en el municipi fa preveure 
que aquests ingressos es mantindran. 
 
Només comentar que a la liquidació del 2010 –que és la que consta a la 
Sindicatura de Comptes- la liquidació va ser 1.000.000 d’euros inferior a la que 
estava prevista, per tant, el que hauríem de poder saber és en què s’han basat 
al fer aquesta previsió d’ingressos. 
 
També a la relació d’ingressos hi consta un document anomenat Memòria 
d’Alcaldia de data 2 de desembre de 2011 que en el concepte d’ingressos 
patrimonials hi ha un increment del 136% que es finançarà a través de les 
explotacions esportives com a usos i cànons, i que l’entitat gestora farà efectiu 
aquest cànon a partir de la seva pròpia activitat, dels seus ingressos. 
M’agradaria com vostès han valorat els ingressos d’aquestes entitats. 
 
També us faig una pregunta que hauríem d’haver fet segurament en la 
Comissió Informativa –disculpin però ho vam pensar recentment-, nosaltres en 
un Ple anterior es va comentar que es posaria en marxa l’edifici que dóna 
resposta al servei de l’emprenedoria i que en principi haurà de preveure un 
determinats ingressos en forma de serveis o taxes. No hem sabut veure en 
quin capítol i quins seran els ingressos previstos associats a aquesta activitat 
pel 2012.  
Si passem ja al capítol de les despeses i aprofitant que estàvem parlant 
d’aquest tema de l’emprenedoria, el capítol vinculat a aquesta despesa 
continua igual que els anys anteriors, vull dir que sembla incoherent si el que 
volem és recolzar no només a través de la iniciativa la inversió. 
 
També hem identificat altres coses i amb altres companys s’ha comentat i jo he 
fet el mateix exercici que el senyor Olondriz, destacar les que s’han reduït i 
augmentant de manera més important. M’ha costat interpretar quina és la 
prioritat d’aquest equip de govern. Cap a on volem anar.  
 
En relació a les partides que s’incrementen o que es mantenen voldríem saber 
quin és el benefici que el municipi treu de que tinguem aquella despesa. Què 
afavoreix a Caldes i què la fa ser millor poble el que gastem el que hem decidit 
gastar-nos en el Consorci de la Televisió. Jo no poso en dubte els diners, el 
que poso en dubte és el que treu el poble de que tinguem aquesta despesa. Hi 
ha despeses que incrementen i que el valor afegit al poble és més gran i per 
tant l’hem de fer, però les que no ens aporten valor afegit i les podem 
identificar, hem de ser capaços de sacrificar-les. Si més no durant aquests 
períodes. 
 
Hi ha un altre tema interessant –nosaltres no volem fer cap batalla d’això- i és 
el tema de les festes. Està clar que les celebracions de caràcter local tenen un 
alt caràcter cultural i de tradició i, per tant, hem de preservar-les, però a mi el 
que m’ha semblat estrany és veure que en aquests anys en el quals els 
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ingressos estan en situació crítica i no tenim clar si els tindrem o no, que no 
sigui en aquest temps que no ens hem de replantejar si han de ser 100.000 
euros, o han de ser 90.000 euros o potser 120.000 euros al voltant d’aquests 
conceptes de festa, no?, festa major, Caldeja’t... amb el mateix sentit de què 
podem fer per treure el màxim profit dels diners que ens estem gastant amb 
benefici pel poble de Caldes. 
Hi ha xifres que no són significatives, és cert. 2.000 euros per renovar els 
domassos, però potser no és anys per renovar domassos i si aquesta partida 
ens hem equivocat doncs disculpin. 
 
Hi ha una xifra que s’ha incrementat substancialment, un 52%, que és el 
manteniment del programari. Molts dels processos importants que gestiona 
l’administració local generen una alta gestió de dades i es necessiten unes 
eines molt importants. La tributació i la gestió de nòmines, però justament 
aquests serveis estan externalitzats i s’ofereixen fora de l’Ajuntament i, per tant, 
ens agradaria saber per què s’ha incrementat el manteniment de programari un 
52% i quines inversions es van fer l’any passat i com vam pensat aquestes 
inversions per haver d’invertir ara el 52% en lloc d’invertir per disminuir-les. 
 
El tema del manteniment dels edificis públics que passem de 40.000 euros a 
90.000 euros amb la previsió del 2011 que suposa un increment del 125%.  
De nou nosaltres no posem en dubte si s’han de gastar 40.000 o 90.000 euros 
sinó quin és el rendiment que tindrà el poble amb positiu i quin és el valor afegit 
d’aquestes inversions per a el poble. Si aquest és molt alt i el poble gràcies a 
això se’n surt millor seran uns diners ben gastats, però si els ciutadans no ho 
han de notar, això no serà una bona despesa. 
 
Hi ha una altra despesa que vostès l’han explicat que és la despesa 
d’enllumenat i consum elèctric que ja l’han associada a l’increment de les 
tarifes. Suposo que l’increment de les tarifes no és una sorpresa que ens la 
hem trobada a última hora a l’hora de fer els pressupostos. Si no recordem 
malament a l’exercici 2011 s’han fet modificacions de crèdit en relació a una 
partida de crèdit en relació a l’estalvi energètic que no s’ha arribat a gastar. Si 
potser ens haguéssim gastat aquests diners al 2011 l’impacte d’aquest 
augment de tarifa hagués pogut ser inferior. 
 
En el torn de rèplica el que farem és parlar del tema de les inversions perquè 
ens hem repartit la feina una mica entre els companys perquè avui no ens 
podíem estrenar tan intensament com haguéssim volgut i, per tant, també 
concluirem amb les nostres valoracions i amb vot que faríem. Gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies per les seves intervencions. Mirin sobre la cantarella de participació jo 
dic que: “Oi que dos no es barallen si un no vol?” Doncs, jo contesto que: “dos 
no participen si un no vol.”. I això és el que passa cada vegada que portem 
coses importants per aprovar al Ple, que vostès surten amb el mateix discurs. 
Al final si un calla sembla que atorga, però avui ja no callarem. 
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I no callarem perquè senyora Coll vostè no pot dir que dos dies abans li varem 
passar els números del pressupost. Es va fer la primera reunió per començar a 
treballar amb vostè aquests pressupostos del 2012 gairebé 20 dies abans de la 
Comissió Informativa però deu ser que nosaltres tenim un altre concepte de 
treballar que vostès. Perquè vostès venen a les reunions i els hi donem la 
informació, fan alguna pregunta sobre algun dubte que tenen i no aporten 
absolutament res. Això és participar? La participació és bidireccional. S’ho 
deixen tot pel Ple perquè el Ple té algun ressò públic i aquí ens poden criticar 
de la manera que vulguin. I la participació vol dir que  ho hem de deixar per 
l’últim? Nosaltres els hi donem la possibilitat, no només d’escoltar les nostres 
propostes. Si us plau participin. On és la participació dels regidors? O és que 
només consisteix a criticar? Si us plau estiguin a l’alçada perquè els moments 
són complicats i la demagògia no serveix per sortir de les crisis. 
 
Vostès amb la participació estan fent demagògia. Estan obsessionats amb la 
majoria absoluta. Nosaltres des de que hem començat la legislatura no hem 
nomenat ni una vegada la nostra majoria absoluta. Vostès no paren de 
nomenar-la. Nosaltres actuem com si no la tinguéssim. Som conscients que ho  
hem de fer així, però vostès a cada Ple ens estan retraient aquesta majoria 
absoluta. Si nosaltres el que volem és intentar complementar les nostres 
propostes amb les seves, però si no rebem propostes, què hem de fer?, deixar 
de treballar i quedar-nos amb els braços creuats i esperar que ens facin 
propostes? 
Senyora Coll, vostè ha dit que aquests pressupostos són els pressupostos de 
la vergonya i no ho ha dit només en aquest ple sinó a través de les xarxes 
socials. Quina proposta ha fet sobre aquests pressupostos abans del Ple? 
Quina proposta ha fet? No ha fet ni una.  
 
Les úniques propostes que vam sentir van ser dues propostes del senyor 
Olondriz, que les ha repetit avui. Els demés grups no han fet ni una sola 
proposta, han fet preguntes. Tenien dubtes sobre els números que els hi 
donàvem nosaltres, però propostes, no ha hagut ni una. Per tant, la cantarella 
de la participació ja no se la creu ningú més. Si us plau se l’estalviïn a partir 
d’ara. Nosaltres volem que participin no només que siguin informats però per 
participar han de ser actius, han de tenir idees, han de posar-les sobre la taula, 
han de defensar-les, si pot ser abans del Ple, ja que quan arribem al Ple poc 
marge de maniobra tenim per actuar. Per tant, facin el favor d’estar tots a 
l’alçada i no reclamem participació perquè toca fer-ho davant d’un ple, davant 
d’un públic o de la gent que ens està escoltant, quan sabem perfectament que 
el regidor d’hisenda els hi ha passat diverses vegades les dades i en els 
correus que enviava els hi recordava que podien fer propostes. I els e-mails hi 
són, no hem rebut cap ni una proposta. 
 
Segona consideració referent els números. Amb els números no es poden fer 
miracles. Aquí cadascú treu les partides que l’interessa. A mi m’ha semblat 
curiós que el senyor Olondriz quan parlava de partides que han augmentat no 
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ha esmentat que la partida d’atenció social ha augmentat, no ha dit que la 
partida de foment de l’ocupació ha augmentat, se les deu haver deixat, deu 
haver estat un lapsus.  
 
Han sortit moltes qüestions puntuals, mirarem d’anar-les responent. El que sí 
que li vull dir senyora Taulats és que hi ha coses que saben greu. I una cosa 
que m’ha sabut molt greu és que vostè ha dit que en la Comissió Informativa es 
va canviar d’hora sense consultar-ho. Es va canviar d’hora havent-ho consultat 
amb tots els grups polítics. Si la informació dintre del seu grup polític no circula 
no és culpa nostra. Es va trucar a la senyora Àngels Garcia i se li va demanar, 
com es va demanar a tots els grups si es podia avançar l’hora i vostè ens va dir 
que sí. Per tant, la informativa es va avançar amb el consentiment de tots els 
grups. Perquè sinó no l’haguéssim avançat. Ens donava igual a les 14.00 hores 
que a les 19.00 hores ho fèiem per una qüestió pràctica. 
 
Pel que fa a les qüestions més concretes. Començarem per les que ha 
proposat el senyor Olondriz.  
Vostè ha parlat que la partida de les tarifes telefòniques ha augmentat en 
relació a l’any passat. Aquest ajuntament es va adherir fa dos anys a una 
compra agregada de telefonia que va fer el Consell Comarcal amb la qual cosa 
ens vam estalviar un 49% de la factura  elèctrica, per tant, potser calia 
comparar amb altres exercicis. És cert que, en relació a l’any passat ha hagut 
un mínim augment per les tarifes però és cert que estem pagant la meitat en 
relació a fa dos anys. 
La partida de manteniment d’edificis públics, que també ha sortit en diferents 
intervencions. Aquesta partida de fet ha augmentat ja que hi ha més 
equipaments, però també la raó de l’augment fins aquesta xifra perquè això és 
el que ens hem gastat durant d’exercici 2011. Vostès saben que en els 
pressupostos es fa una previsió i després durant l’any es fan modificacions de 
crèdit per arribar a poder pagar les factures, per tant, aquesta és un previsió 
realista. 
 
També han parlat de les partides de manteniment d’escoles d’infància, ajuts a 
l’escolarització i per respondre això passaré la paraula al regidor d’acció social.” 
 
Pren la paraula el senyor Pineda: 
“Moltes gràcies senyor alcalde. Vostè parlava que s’ha disminuït en cinc mil 
euros els ajuts a l’infància, de 55.000 euros a 50.000 euros. Aquests ajuts 
estan relacionats amb beques de menjador o d’activitats extraescolars i 
aquests diners venen directament del Consell Comarcal. Hores d’ara no s’han 
gastat tots els diners i per això pressupostem 50.000 euros pensant que l’any 
que ve serà dur però a dia d’avui no hem gastat ni 30.000 euros d’aquestes 
beques que ens arriben del Consell Comarcal.” 
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Pren la paraula la senyora Guiteras: 
“Pel que fa al manteniment d’escoles sí que sembla que s’hagi baixat a la 
meitat el pressupost, que realment seria un greu error per part nostre el no fer 
el manteniment de les escoles perquè realment ho necessiten.  
L’any passat dins del manteniment es contava el subministrament de llum i gas 
que pujava uns 20.000 euros cadascun. Aleshores aquestes partides s’han 
canviat i aquestes despeses ja no imputen dintre de la partida de manteniment 
escoles. Per tant, continua sent els mateix import que destinàvem l’exercici 
anterior, uns 40.000 euros.” 
 
Pren la paraula el senyor Personat: 
“Bona nit a tothom. Intentaré seguir un ordre.  
Les pilones, senyor Pau, el que fem és el manteniment de les que tenim i 
posem una de nova al casc antic i això fa pujar el pressupost a 4.500 euros. 
Les dietes de selecció és el personal que vindrà a formar part del tribunal per a 
la selecció de personal que farem en relació a les proves de funcionaris. 
Volem anar aprovant places d’interins que tenim un número molt elevat de 
personal en aquesta situació i gent que està ocupant unes places sense tenir-
les en propietat. Per tant, intentarem regularitzar aquesta situació i aquestes 
dietes són per aquests membres del tribunal. 
 
El tema del manteniment dels edificis públics ja ho ha respòs l’alcalde per tant, 
ho deixem estar. 
L’oficina d’habitatge l’any passat teníem 2.000 euros i aquest any tenim 1.000 
euros. És una oficina que no depèn de nosaltres sinó de la Generalitat. No ens 
suposa cap despesa. Els 1.000 euros que ens hem gastat ha estat per fer els 
fulletons de propaganda per donar la propaganda de l’obertura de sol·licituds 
de subvencions que es poden obtenir, per tant, hem cregut que podríem deixar 
1.000 euros per a aquest any.” 
 
Pren la paraula el senyor Mauri: 
“Responen a l’observació que s’ha fet sobre la reducció del cost sobre 
l’educació ambiental, dir que hem trobat fórmules per fer l’educació ambiental 
sense que a l’Ajuntament li suposi cap despesa. A través de la Diputació i a 
través de la societat civil que s’està vinculant com per exemple “El pas a pas” 
que es va presentar ahir al Centre Democràtic. D’alguna manera el pressupost 
ha baixar però això no vol dir que això comporti deixar de fer aquest servei sinó 
que la complimentem amb altres activitats que ens venen d’altres llocs i de dins 
del mateix poble.”  
 
Pren la paraula el senyor Gaspar: 
“Abans d’entrar a comentar les meves partides de cultura que s’han qüestionat, 
voldria fer també un esment en relació al tema de participació.  
Començar exposant la dificultat de ha hagut aquest any en quan a quadrar els 
pressupostos. Evidentment entre els regidors de l’equip de govern no ha estat 
fàcil perquè tots volíem més i en necessitàvem més diners.  
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Si a la dificultat aquesta hi suméssim que, a més a més, els haguéssim de 
consensuar amb tots vostès, quant en quinze dies ens va costar molt 
consensuar dos noms, entendreu que la cosa era bastant impossible. O deixo 
com a broma i no vull entrar en polèmica. 
En tot cas sí que vull manifestar que des de que estem governant nosaltres 
aquest municipi hem tingut una de les prioritat que era el de aprovar els 
pressupostos municipals abans de començar l’exercici. Perquè això facilita molt 
la feina dels tècnics i vull recordar que en altres legislatures aquests 
pressupostos s’havien aprovat a vegades durant el mes de març o abril de l’any 
en curs i, a més a més, sense la participació que estan reclamant i en 
legislatures on no estàvem nosaltres a l’equip de govern. 
 
Nosaltres obrim les portes a que puguin fer aportacions, però nosaltres el que 
hem de fer és continuar el dia a dia de govern, que hi ha molta feina i ens 
pertoca a nosaltres que l’Ajuntament no s’aturi. Si podem comptar amb la 
vostra participació molt millor, però sinó, nosaltres hem de procurar que 
l’Ajuntament no s’aturi. 
 
S’ha parlat bastant de la Festa Major. El senyor Olondriz ha dit que s’havia 
mantingut el pressupost. Però partim d’uns pressupostos que, en comparació a 
altres municipis d’una població similar, ja eren més baixos. Amb èpoques de 
vaques grasses que no pas en aquests moments. Per tant, partim que tenim 
uns pressupostos molt més baixos. Tenim sort a Caldes que tenim un teixit 
associatiu molt viu i això és el que li dóna pes i volum a la Festa Major. Però 
clar, hi ha uns mínims i aquests mínims hem entès nosaltres que estan sobre 
aquest entorn. 
Evidentment podríem plantejar-nos –govern, oposició i habitants de Caldes- el 
deixar de fer la Festa Major. Perquè passar per sota d’aquest import estaríem  
malmeten bastant la Festa Major. 
 
El que sí que hem fet nosaltres des del primer any de legislatura és buscar 
altres maneres, altres ingressos extraordinaris per a la Festa Major. Hem 
aconseguit, any darrera any, que -encara amb èpoques de crisi- les empreses 
privades hagin participat i ens hagin ajudat a finançar aquesta Festa Major. Per 
tant, la imaginació que dèieu abans en buscar altres fórmules de trobar 
ingressos ja ho estem fent. Hem aconseguit fer educació ambiental sense que 
ens costi diners, això és buscar noves fórmules amb imaginació. 
 
S’ha parlat d’altres partides que pujaven com la del Casino i la del Centre 
Democràtic. Però la veritat és que han augmentat totes les que teníem 
convenis amb les entitats, perquè el mateix conveni estableix que s’ha de pujar 
l’IPC que pertoqui. És aquest l’increment que hem tingut. 
 
Parlaven dels domassos i he de dir que els domassos no són una despesa. Els 
domassos quan es venen es recupera aquest import. No és per tant una 
despesa que tinguem i no haguem de recuperar. No es pot destinar a altres 
recursos. La inversió que es fa es recupera. 
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Per últim, una ultima cosa que no és que m’afecti a mi directament però la 
passada legislatura sí que ho portava jo i és el tema de la televisió VOTV. 
Estem veient que Iniciativa per Catalunya en el seu moment també va 
qüestionar formar part de la televisió comarcal, el PPC també avui ho ha 
qüestionat, CiU també s’ha apuntat. Si com a grups municipals tots pensem el 
mateix, no només els grups de Caldes sinó a nivell comarcal també, doncs 
potser la decisió no és que Caldes entri o surti, sinó que tracta que a nivell 
comarcal val la pena continuar amb la televisió comarcal o no.  
 
El compromís que va agafar aquest Ajuntament -i no quan nosaltres estàvem al 
govern- era de tirar endavant aquesta televisió comarcal. I es va tirar endavant 
amb el suport de tots els grups municipals. Certament la situació ha canviat i la 
crisi econòmica ens ha portat a una situació més complicada, però si realment 
hem arribat a aquest acord no es tracta de que l’Ajuntament de Caldes o 
qualsevol altre faci un pas endarrere, molt lamento que seria inviable i s’hauria 
de tancar. Per tant, siguem responsables i si realment penseu com a grup 
també ho comparteixen les vostès direccions comarcals es tracta de plantejar-
ho comarcalment plantejar si decidir de què fem amb VOTV.” 
 
Pren la paraula el senyor Personat: 
“Queda pendent de respondre algunes preguntes. El tema de la salut pública, 
has vist que hi ha un conveni amb la Creu Roja de 10.349 euros i correspon a 
la desratització, desinfecció i desinsectització.  
L’altra de prevenció de legionel·losi -9.000 euros- és una bactèria que viu per 
sobre del 60 graus i mantenir l’agua calenta sempre per sota dels 60 graus és 
complicat per les calderes. El cost d’aquest servei és de 9.000 euros. 
 
En quan a la tinença d’animals, el que s’ha pressupostat és menys del que ens 
hem gastat aquest any, però nosaltres no pensem sacrificar els animals. Per 
tant, cada vegada anem omplint. Hi ha la protectora que està fent un esforç 
molt fort i lloable que és l’adopció del gossos i per sort adopten bastants. Però 
tot i això són més la gent que els abandona, que no pas els que adopten. 
 
El pressupost de 40.000 euros està pensat per posant-nos a treballar. Estem 
fent unes bases per que surti a licitació i a veure qui ens ho pot fer i pot ajustar-
se més els preus. Pensi que hi ha les colònies de gats i hi ha bastants factures 
de veterinari que pugen diners. S’han d’esterilitzar, han d’estar en condicions 
els gossos. Crec que és apropiada la partida de 40.000 euros pels animals. 
 
Per últim la pregunta referent al personal he de dir que sí que s’ha congelat el 
sou del personal. Des del primer dia que s’estava comentant que el sou del 
personal no s’apujaria i de fet no hem fet més que seguir amb les instruccions 
del Projecte de Llei de Pressupostos de l’Estat del 2011 sobre retribucions del 
personal del sector públic que no podran experimentar cap increment resultant 
de l’aplicació de la Llei 27/2009 de 23 de desembre. També ens diu que 
qualsevol conveni signat o pacte signat no preval o sigui que mai un pacte pot 
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anar per sobre de la Llei. D’alguna manera hi ha sentències que donen raó a la 
baixada de sous i, fins i tot, els sindicats que ho defensaven que s’havia 
d’aplicar el conveni col·lectiu i, per tant, s’havia d’augmentar el sou no van 
poder fer-ho i van demandar per discriminació, ja que algunes entitats 
públiques reduïen i altres no. Nosaltres l’any passat no van reduir, es va aplicar 
el conveni malgrat que no es tenia que aplicar tampoc i es va aplicar.  
Aquest recurs contra la Llei de Pressupostos de l’Estat estaria perdut de 
principi. El convenis col·lectius són de rang inferior a la lleis. A dia d’avui no 
existeix cap avantprojecte de Llei dels pressupostos generals de l’Estat pel 
2012, tenim mesures extraordinàries per a la lluita contra el dèficit públic que 
diu la reducció del sou del 5% pel 2010 i entre altres mesures com estalvi pel 
capítol I es destini a la reducció de l’endeutament. Mesures que són d’aplicació 
pel 2010 i pel 2011. 
 
Tenim la Llei de l’Estat de pressupostos del 2011 que diu increment cero dels 
costos de personal del 2011 i tenim la Llei General Pressupostària que diu que 
si hi ha un pressupost general de l’estat aprovat abans del 31 de desembre a 1 
de gener es prorroga la llei de pressupostos de l’any anterior. Augment, cero. 
Davant d’aquest escenari vostès han de comprendre que és evident que el més 
prudent és fer els pressupostos amb increment cero. Si surt la llei aplicarem la 
llei.” 
 
Pren la paraula el senyor Pineda: 
“Moltes gràcies. Certament com deia el senyor alcalde aquests pressupostos 
contemplen algun sacrifici i l’ajust pressupostari a la partida de cooperació n’és 
un d’ells. Ara bé, m’agradaria explicar que fins a finals d’aquest any hi havia 
una partida que contemplava fins a 73.700 euros amb projectes al 
desenvolupament i pel 2012 està previst en aquests pressupostos dedicar-ne 
fins a 35.500 euros a projectes de cooperació al desenvolupament. 
 
Si l’Ajuntament no creies en la cooperació directament l’hauria suprimit. Com 
han fet altres llocs i altres administracions. Les dificultats pressupostàries però 
fan que haguem de prioritzar i que haguem de prioritzar en àmbits com 
l’educació. Per tant, passem diners de solidaritat externa a solidaritat interna. 
Per exemple, hi ha partides d’aquests pressupost que ha d’assumir 
l’Ajuntament, com les beques a les escoles bressol que fins a dia d’avui pagava 
la Generalitat, 24.000 euros, unes beques que no s’han tret a concurs públic 
aquest any i que ha d’assumir l’Ajuntament i s’han de treure d’algun lloc. De 
partides com aquestes han de sortir. 
Vull dir que treballarem per recuperar aquest 0.7% i aquí queda el nostre 
compromís.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“La senyora Taulats preguntava si les quotes del Centre d’Iniciatives 
Empresarials estaven en el pressupost. Han d’estar en el capítol III de taxes i 
altres ingressos perquè és un preu públic i, per tant, hi ha una previsió 
d’ingressos en aquest concepte. 
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Preguntava també sobre el capítol IV ingressos patrimonials, hi ha una partida 
important en concepte d’ingressos pel cànon de gestió de les instal·lacions 
esportives de les Cremades pel Club Natació Caldes. Aquest cànon està 
previst en el conveni amb el Club Natació Caldes i la quantitat surt d’uns criteris 
i unes fórmules que estan previstes en el propi conveni i per l’exercici 2012. 
Segons el conveni és el primer any que el Club Natació Caldes ha de satisfer 
aquest cànon a l’Ajuntament. 
Obrim una nova ronda d’intervencions.” 
 
 
Pren la paraula el senyor Olondriz: 
“Molt interessant. La cantarella de la participació. He de dir d’entrada que no 
ens posem nerviosos. La participació està demostrat que depèn de tots plegats. 
Jo, el primer. El que estem fent avui ho podíem haver fet abans. Avui se m’han 
dit respostes que jo pel temps que he tingut o perquè no vaig estar prou 
encertat o no les vaig poder veure, les hagués fet anteriorment. Naturalment, 
però no hem tingut de fer-les. Inclús he de reconèixer que m’heu donat una 
resposta que ja me l’havíeu donada, però potser per la mateixa circumstància o 
jo no he pres nota o no he estat capaç de recordar. Penso que no ha estat la 
meva ineficàcia com a regidor ni tampoc de la vostre, sinó que es degut a com 
fem les coses. Ens hauríem de replantejar fer-les d’altre manera. 
 
M’agradaria saber per curiositat des de quant esteu treballant els pressupostos. 
Des de fa dos mesos, tres mesos, un any? Seria interessant de saber. La 
nostra participació no hauria de ser decisòria però podia començar també 
llavors i preguntes que semblen ridícules ja no les tornaríem a fer. 
Quan parlo de participació parlo d’això, no de crear un sistema que entorpeixi 
les decisions, posem temps. Com a proposta. La participació ciutadana a la 
decisió de les infraestructures de les inversions que s’han de fer. Escolta, 
acabem d’estrenar-nos en la presa de noms pels carrers. Hem d’aprendre molt. 
Hi ha un compromís de parlar de com ha anat aquest procés. Aquesta és la 
meva proposta. 
 
De totes les partides que he triat evidentment he triat les que a mi m’ha semblat 
igual que el regidor de solidaritat ha fet. El pressupost no són algunes partides 
són totes i cadascú agafa els números com vol. Ell ha fet un exemple i jo un 
altre. 
No tornaré a entrar en el detall de cada partida ja que he agafat algunes per 
posar de manifest el que jo volia dir. 
 
Lo fonamental és que el pressupost, volem o no volem, posa de manifest les 
prioritats de cadascú, i a vegades ens equivoquem i no triem les prioritats en 
l’ordre adequat. Insisteixo que pensem en les fórmules de participació que no 
entorpeixi la feina de govern, no es poseu nerviosos quan us diem que no hi ha 
participació perquè és que no n’hi ha senyor alcalde. I la cantarella es sentirà 
mentre considerem que no hi ha suficient. Jo faré tot el que pugui i segurament 
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he fet poca, podria haver fet més, però tinc el que tinc i faig el que puc. 
Gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé gràcies. Jo penso que no s’acabarà mai la cantarella de la participació 
perquè vostès no tindran mai prou i nosaltres considerarem que els espais que 
obrim són, com a mínim, alguna cosa. La meva crítica anava en el sentit que 
vostès reclamen participació i a l’hora de la veritat no l’exerceixen i això és una 
tàctica. El que estan fent vostès, la majoria, estan fent servir una tàctica i en 
política es fa molt això. Tots ho fem i a vegades això ens perd i va en contra de 
l’interés de la bona marxa del municipi.  
 
La tàctica de l’oposició és fer veure que el govern improvisa en els 
pressupostos, que el govern no cedeix espais de participació a l’oposició, que 
el govern és un desgavell, que el govern fa els pressupostos com aquell que 
prepara un dinar a casa seva. Doncs no és així. El que passa és que vostès a 
vegades prioritzen l’objectiu de assetjament al govern en contes de fer 
propostes, és que no han fet de propostes. Ho he dit abans -i potser més alt del 
que tocava i per això demano disculpes-, però és que ja com alcalde en porto 
cinc de pressupostos i cada vegada surt el mateix; al final un es cansa i això ho 
poden entendre.” 
 
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“No seguiré tocant el tema de la participació perquè em sembla que tenim un 
tema sobre la taula que són els pressupostos i que sembla que és bastant més 
seriós.  
 
El que sí m’agradaria és dir-li al senyor regidor que digui aquí, en el plenari, 
quin dia va ser l’últim correu que vostè ens va enviar amb la documentació dels 
pressupostos, sis us plau. 
 
I una pregunta que em quedava per fer d’inversions és que potser no arriben 
les subvencions d’altres administracions i si no arriben aquestes subvencions 
tal com ens van dir en una reunió que ens van convocar o estava la cosa 
complicada, només volia saber si no arriben aquests diners que passarà amb la 
obra, quedarà parada, no es començaran a licitar o què passarà. Gràcies.” 
 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“El vam dir en aquella reunió, de fet no ho vam dir nosaltres sinó els 
representants de la Generalitat és que estan pagant de mitjana onze mesos de 
retard les certificacions de la Llei de Barris. No vol dir que no paguin, sinó que 
paguen massa tard. Per tant, això està creant a totes les administracions 
problemes de tresoreria i és per això que en aquest pressupost ja hi ha previst 
en el capítol III una operació de tresoreria perquè en el desfasament que hi ha 
entre que s’executa l’obra, entren les certificacions i nosaltres... com vostés 
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saben la majoria d’obres que s’executen mitjançant finançament extern a través 
de subvencions, mentre no arriben aquestes subvencions és l’Ajuntament que 
ha d’avançar aquests diners i arriba un moment que la caixa es va secant, per 
evitar això haurem de constituir una operació de tresoreria.  
 
Ara bé, també li he de dir que vostè pregunta que si les subvencions de les 
obres no arriben i jo li dic que dependrà de cada cas i dels diners que impliqui 
l’obra. Dependrà de com estiguem en aquell moment de tresoreria, dependrà 
dels compromisos que hi hagi en el seu moment  amb la Generalitat i vull 
recordar que la vicepresidenta s’havia compromès davant del Parlament de 
Catalunya a pagar les certificacions d’obres derivades del Pla Únic d’Obres i 
Serveis pendents de l’ any 2010 pel 31 de desembre –queden 15 dies i per tant 
serà molt probable que hi hagi un nou incompliment d’aquest govern amb els 
ajuntaments-, però espero que això no duri sempre, espero que la Generalitat 
algun dia pugui recuperar una certa liquiditat i que per tant, no ens faci patir 
tant. La Generalitat ens deu actualment al voltant de 2.000.000 / 2.500.000 
euros i això suposa una tensió de tresoreria molt important.” 
 
Pren la paraula el senyor Marañés: 
“L’últim e-mail que tinc al mòbil és del dia 7 de desembre amb els arxius 
d’Excel definitius.” 
 
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“Al meu correu van arribar el dimarts al dematí. Jo li portaré el correu o li 
reenviaré a vostè; No ho enviava vostè sinó una secretària de l’Ajuntament.  
I per exemple en un d’aquests arxius hi havia la partida de Professionals 
Externs que havia comentat abans que passava de 40.000 a 44.164 euros. Vull 
dir que potser vostè té raó en el tema de la participació que nosaltres no ho 
estem fent bé del tot però vostès tampoc. Però el que no pot ser és mentir i dir 
que se’ns havia donat feia quinze dies o vint perquè el dimarts al dematí una 
secretària d’aquest ajuntament ens va fer arribar els últims números.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Senyora Romano el que he dit textualment ha estat que vint dies abans de la 
Comissió Informativa es va enviar el primer document de treball. I això no és 
una mentida. 
Ara bé, haig de dir que va haver problemes en els formats dels fitxers amb els 
quals es va enviar la informació. Primer es va enviar en un PDF i vostès amb 
raó van dir que no es podria treballar i van tornar a enviar-lo amb un Excel i 
potser aquest va arribar més tard però de un pressupost de 22.000.000 euros 
potser els últims dies va variar 5.000 euros, per tant, un percentatge ridícul. 
 
No crec que es puguin emparar amb aquesta excusa per dir que aquests 
govern no passa la informació. Sincerament crec que no és just fer aquests 
tractament de les coses.” 
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Pren la paraula la senyora Coll: 
“No sé, diem que quan algú t’insulta comptis fins a deu abans de contestar. Ara 
he tingut temps de comptar fins no sé quan i ara sembla que hem baixat el to, 
no? Vostè ens ha qüestionat la intel·ligència dient: “a veure si entenem què és 
una proposta” escolti després la gravació.  
 
Jo crec que el problema que té és que ens acusa de despistar-nos amb les 
xarxes, potser està vostè més atent a les xarxes que nosaltres i hauria escoltat 
que jo explicava que era molt difícil fer propostes en aquest pressupost. Jo li 
volia fer una pregunta i és si votés utilitzen el SicalWin com a programa de 
gestió econòmica encara. Han canviat el programa? Continua sent el SicalWin? 
Ara mateix pot treure un estat d’execució del pressupost. I si no ho saben, els 
hi puc fer jo que no tinc problemes en ensenyar-li com es fa.  
 
No ens pot dir que l’estat d’execució és del 30 de juny quant ens poden dir ara 
mateix com està. Estem en igualtat de condicions, a l’hora de fer propostes a 
aquest pressupost? Estem amb igualtat de condicions en quan a la informació? 
Ja que deien: “Vostès no fan propostes.” És que nosaltres a la primera reunió 
que vam tenir en la qual ens van presentar els números i ens van explicar i vam 
fer consultes al respecte els hi vam demanar un seguit de documentacions per 
poder treballar sobre aquells números i avui encara no la tenim. Clar vostè diu 
que no fem propostes i altres barbaritats que ens ha arribat a dir. 
Tots plegats tenim un to, anem dient cadascú la nostra opinió –sembla que al 
Ple venim a això, a discrepar si convé o a donar la nostra opinió-, però a 
vegades s’esvera i comença a llençar tots tipus de acusacions i valoracions que 
van més enllà del que hem de fer en aquest plenari. Diu que nosaltres volem la 
participació però després no la utilitzen. Home!, reunir-nos abans del document 
sense facilitar-nos les eines per poder treballar aquell document en rigor em 
sembla que no ens permet, com a oposició, treballar de la mateixa manera que 
vostès.  
 
Clar que tampoc sabem que els documents que ens veu fer arribar en Excel 
encara desquadraven i havien números en vermell. Per tant, ens permet 
interpretar que encara estaven treballant i l’últim document va arribar el dimarts 
al dematí i no quadrava amb els anteriors que teníem i l’oposició ens vam 
reunir –tal com a explicat la senyora Taulats- per intentar entre tots esbrinar 
que havia passat amb aquest nou document. Vostè ens va veure, no ens va 
saludar però ens va veure, ja que el senyor Personat sí ens va saludar el dia 
que estàvem reunits aquí a l’Ajuntament mirant el pressupost.  
Ja li dic que hi ha participació consensuada és relatiu però com a mínim complir 
amb els terminis de tenir la documentació amb el temps diu el propi Reglament 
Orgànic Municipal, ja és un mínim. Ja no li dic que ens escolti però si ens diu 
que ens deixen participar faciliti els instruments. És que vostè ara mateix va al 
programa informàtic i prémer un botó i ens els treu. Ens treu les obligacions, les 
disposicions, les ados, els reconeixements de crèdits, tot. I podem saber què 
ha passat aquest any, perquè quan tanquem cada any la liquidació no és 
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exactament el que es va aprovar en el pressupost i això ho sabem tots i és la 
lògica de la gestió municipal. 
 
No em sembla bé, com a gestió lògica municipal, venir a un plenari discrepen 
de com estan les coses i en lloc de defensar com es fan, atacar dient que no 
som prou intel·ligents com per entendre el que ens diuen i qüestions així que a 
mi em sembla que això sí és no estar a l’alçada com vostè ens acusa a 
nosaltres.  
 
Crec que venir a un ple i discrepar de la tasca de govern –tal com és la nostra 
feina si no estem d’acord- és el que hem de fer. Diu que nosaltres sempre 
estem nomenant la seva majoria absoluta, no sé hauríem de mirar les actes, 
però crec que no hem parlar de la seva majoria absoluta tant, i vostè potser no 
la menciona però la utilitzen, perquè el to que ha tingut amb aquest plenari amb 
nosaltres –amb mi- si no haguessin tingut majoria segurament no l’hagués 
tingut. Potser hagués tractat amb més respecte a l’oposició del que ha tingut i 
sap perfectament que quan arribem a les votacions aquest punt s’aprovarà. 
 
Nosaltres podem votar en contra d’aquest pressupost perquè creiem que no 
hem tingut els instruments necessaris, i ja no entrem a discutir partida per 
partida perquè com puc validar si és suficient això o allò si no sé realment si 
aquest any s’ha gastat el doble o al revés. Quan això m’ho poden treure 
prement un botó, bé potser ha anat bé que han hagut tantes intervencions 
abans que la meva ja que m’assembla’t que el to estava fora de lloc i com que 
va baixant aquest dol que tinc de les coses i llavors quan intervens pots 
intervenir d’una altra manera.  
 
L’altre dia presumíem que en aquest plenari ens tractàvem amb respecte i que 
la premsa ens ho deia a través de les xarxes socials, però avui em sembla que 
no ha estat a l’alçada de mantenir aquesta fama que semblava que ens havíem 
guanyat com a ple de Caldes de Montbui i ho sento.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies. Com que vostè ha afirmat que jo els he insultat a la primera 
intervenció prefereixo no afegir més cometaris no sigui que també me’ls 
transgiversi.” 
 
Pren la paraula la senyora Garcia: 
“Bona nit a tothom. Només i sense demanar torn de rèplica i de resposta, sí 
que vull fer un incís perquè considero que el mateix que han dit els altres 
companys -i per a mi que és el primer any dins d’aquest món- he de dir 
sincerament que el mateix moment que vostès proposaven de veure’ns per 
preparar el tema dels pressupostos es feia amb molt bona predisposició i així  
se’ns va transmetre, se’ns va donar la documentació per valorar i si recorden 
tots ens vam trobar a una Comissió Informativa en la que sí que vam comunicar 
que veiem algunes coses. Algunes d’aquestes coses sí que van ser aclarides, 
alguns van ser errors que hi havia econòmics i algunes coses que es van 
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preguntar com per exemple què passava amb aquella inversió de la Font dels 
Enamorats que havia desaparegut i altres coses.  
 
Fem aquesta col·laboració tots a l’hora perquè nosaltres dimarts ens trobàvem 
a dos quarts de set a l’Ajuntament i sortíem a les nou, corrents i només ens 
vam passar aquelles dues hores i mitja repassant el que s’havia anul·lat com 
errors i com no se’ns havien comunicat en els nous documents entregats en 
què s’havien rectificats aquells diners, vam perdre dues hores repassant partida 
per partida. Quan hagués estat més fàcil dir-nos on havíeu rectificat aquells 
errors i aquí teniu modificades les que són. A vegades penseu que estem 
esperant saltar el dia del ple. És que no tenim més temps. Si vam perdre dues 
hores només valorant això. 
 
Posem tots de nostra part, però tots, i no començant a atacar-nos quant la base 
ja està feta malament. A tot això espero que la propera vegada ho fent millor.” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Moltes gràcies. Com que vam dit que farien algunes esmena a les inversions 
la farem, però abans de fer-la jo només li vull demanar i ho he dit clarament que 
faria un relat dels fets, però no hem fet cap mena de valoració ni de judici de 
valor. No he dit que vostès fossin desorganitzats, només he dit que nosaltres 
ens hem trobat amb uns fets. Jo agrairia que si els fets no són certs o creuen 
que han passat altres coses responguessin també amb fets i no fessin judicis 
de valors sobre si els regidors ens comuniquem millor o pitjor. Preferiria que em 
contestessin com es va comunicar, quant es va comunicar, en quina hora però 
no féssim judici de valors perquè nosaltres no els hem fet.  
 
En relació a les inversions -i pot semblar tàctica però malauradament els tres 
regidors que en formem part no em tingut temps de fer tàctiques- voldrien 
demanar-los alguns aclariments que a més a més ens han estat sol·licitats per 
diferents veïns i que en algun moment ja es van comentar en la Comissió 
Informativa i havia a tornat a sortir en relació a aquella partida d’inversió que 
estava prevista al 2010 per la Font del Enamorats i que no es va executar, que 
al 2011 no va tornar a aparèixer i que al 2012 tampoc ha sortit.  
També i és recent que la gent sap que jo serè regidora i alguns veïns de Can 
Rosell m’han fet saber que després de les obres del carrer Salvador Codina 
se’ls hi havia informat que es farien les obres de reurbanització de l’illa –carrers 
Francesc Macià, Velàzquez, Can Rosel i Fontcuberta- i volia saber si aquestes 
inversions que no les veiem reflectides al pressupost es faran o no es farà.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Bé gràcies. Hem parlat amb els veïns de Can Rosell i no sé si aquesta 
persona que els hi ha fet la pregunta forma part de l’associació o no. En tot cas 
l’associació sap perfectament que s’està treballant per continuar amb les 
millores en el barri, en aquest cas el senyor Mauri estar al capdavant d’aquest 
projecte, per tant, durant el 2012 intentarem fer alguna inversió puntual a la via 
pública d’aquest barri. 
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Pel que fa a la Font dels Enamorats va ser uns del dubtes que vam expressar 
durant la Comissió Informativa i ja va ser resposta, però no tinc cap 
inconvenient a tornar-hi. 
 
La inversió a la Font dels enamorats havia sortir durant algun exercici 
pressupostari, però ni en l’actual ni en el proper torna a sortir perquè es va 
posar a consideració dels veïns de la Font dels Enamorats la possibilitat de fer 
una reurbanització de tot el barri extraurbà tal com s’ha fet a Can Maspons 
renovant tots els serveis i es va fer una consulta mitjançant la participació 
ciutadana sobre la possibilitat de fer el projecte de reurbanització del barri o fer 
el que prové d’acords plenaris des de fa uns anys que els veïns havien de 
pagar una reforma més petita que pujava a 1.000.000 euros. La consulta era si 
es volia fer el projecte petit o gran i va sortir que es volia fer el petit ja que el 
gran implicava contribucions especials o quotes urbanístiques, en tot cas 
havent parlat amb l’associació de veïns, ni l’any passat ni aquest apareixia el 
projecte perquè no hi ha un posicionament clar dels veïns o l’associació de 
veïns sobre això –si val la pena fer una reforma limitada o no-, al final el que 
farem és xutar la pilota endavant i aplaçar els problemes que puguin sortir dels 
serveis o la via pública i fer alguna altra cosa. Queda pendent d’aclarir i posar 
de nou sobre la taula amb els interlocutors directes que són l’associació de 
veïns. 
Si els hi sembla passem a la votació de la proposta.”  
 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [10 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); una abstenció de 
PPC(1); i 6 vots en contra de CIU (3); del PSC (2); i d’ICV-EUiA (1)], 
 
     ACORDA: 
 
Identificació de l’expedient  
 
Expedient  relatiu a l’aprovació del pressupost municipal corresponent a 
l’exercici de 2012. 
 
DICTAMEN 
 
Antecedents o Fets   
 
S’ha procedit a l’elaboració del Pressupost General Municipal per l’exercici de 
2012, segons els crèdits d’ingressos i despeses concedits, estant d’acord amb 
les obligacions previstes i els recursos establerts. 
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L’esmentat Pressupost General per l’exercici de 2012 l’integren els 
pressupostos següents: 
 
 1.- Pressupost de la pròpia Entitat 
 2.- Pressupostos Societats Mercantils dependents: 
 

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

 
Fonaments de dret 
 
Articles 162 al 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals; els articles 
2 al 23 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril; i, el RD 1463/2007, de 2 de 
novembre, del Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de 
desembre, d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General Municipal i les Bases 
d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de Caldes de Montbui per l’exercici 
econòmic de 2012, desglossats en els Pressupostos següents: 
 
 
1.- PRESSUPOST DE L’ENTITAT 
 

                      Estat d’ingressos      
 
     Capítol I    -  Impostos Directes ....................................   8.387.288,39 € 
     Capítol II   -  Impostos Indirectes  .................................      165.000,00 € 
     Capítol III  -  Taxes, preus públics i altres ingressos.....   6.915.104,29 €  
     Capítol IV  -  Transferències corrents ...........................   4.306.726,11 € 
     Capítol V   -  Ingressos Patrimonials.............................       213.086,56 € 
     Capítol VII -  Transferències de capital ........................    1.606.147,58 € 
     Capítol IX  -  Passius financers ....................................       640.000,00 € 
 
     TOTAL INGRESSOS ............................   22.233.352,93 € 
 
      
Estat de despeses                 
   
     Capítol I    -  Despeses de personal .............................   7.548.600,51 € 
     Capítol II   -  Despeses corrents en  béns i serveis ......   5.857.338,90 € 
     Capítol III  -  Despeses financeres ...............................      471.450,00  € 
     Capítol IV  - Transferències corrents ............................      753.174,72 € 
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     Capítol VI  -  Inversions reals ........................................   5.726.988,48 € 
     Capítol VII -  Transferències de capital  ........................                 0,00 € 
     Capítol IX  -  Passius financers .....................................   1.875.800,32 € 
 
     TOTAL DESPESES ...............................  22.233.352,93 € 
 
 
2.- PRESSUPOSTOS SOCIETATS MERCANTILS DEPENDENTS: 
 
     2.1.- GESTIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS, S.A.  (GMSSA) 

                      
     Estat d’ingressos  .......................................... 2.175.916,27 €      
     Estat de despeses  ........................................ 2.175.916,27 €         
 
       
     2.2.- CALDES HABITATGE, SL  
 
     Estat d’ingressos ..........................................            120,00 € 
     Estat de despeses ........................................            120,00 € 
 
 
3.- PRESSUPOST CONSOLIDAT  
 
 Total ingressos  .......................................     24.218.976,49 € 
 Total despeses  .......................................     24.218.976,49 € 
  
 
Segon.- Aprovar inicialment les plantilles de personal que es detallen al 
Pressupost. 
 
Tercer.- Exposar al públic el Pressupost General pel 2012, les Bases 
d’Execució i les plantilles de personal mitjançant publicació d’edicte en el 
Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la Casa Consistorial 
per espai de 15 dies hàbils, a efectes de possibles reclamacions segons 
estableix l’article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals. Aquest acord es considera definitiu si no es produeixen reclamacions 
en contra durant el termini d'exposició pública, i entrarà en vigor en l'exercici al 
qual es refereix. 
 
Quart.- Remetre còpia del Pressupost General a la Delegació del Ministeri 
d’Economia i Hisenda i a la Direcció General de l’Administració Local de la 
Generalitat de Catalunya, un cop finalitzades totes les actuacions i tràmits 
establerts, d’acord amb allò que disposa l’article 169 de l’esmentat text refós. 
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6. DONAR CONFORMITAT A LA SOL·LICITUD DEL CONSELL 
D’ADMINISTRACIÓ DE L’EMPRESA GESTIÓ MUNICIPAL DE SERVEI, SA 
(GMSSA) CORRESPONENT A LA SOL·LICITUD DE LA TARIFA DE PREUS 
DE L’AIGUA A CALDES DE MONTBUI PER A L’ANY 2012. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
Pren la paraula el senyor Olondriz: 
“Volia fer una intervenció molt breu. Jo m’abstindré en la votació, però torno a 
dir sense voler tornar amb la cantarella, que seria bo fer un estudi seriós i 
profund de l’estructura de les tarifes de l’aigua per ajustar-les al que és 
necessari. Minimitzar les tarifes per no gravar aquells que tenen dificultats. Que 
el consum mínim no sigui gravat excessivament. “ 
 
Pren la paraula el senyor Personat: 
“En resposta a això que estàs preguntant en quan a reduir el consum he de dir 
que en aquest aspecte i respecte l’any passat els consums corresponents al 
primer i segon bloc ha augmentat un 3.7% i el consum del tercer bloc s’ha 
reduït un 13.05%. Els consums industrials han passat d’un augment del 2.3% el 
bàsic i a disminuït un 2.2% el segon bloc també. 
 
Perquè tinguem una idea del que significa el consum de 10 metros cúbics és de 
3 cèntims, el consum de 30 m cúbic que és el normal és un 0.47 cèntims, el de 
40 metres cúbics 0.72 cèntims el consum domèstic i l’industrial un 0.86 i un 
1.20, perquè tingueu una idea dels preus.”  
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Moltes gràcies. Segurament fer la proposta ara és una mica tard, però 
igualment ens assemblava que valia la pena fer-ho arribar en relació a les 
tarifes, si no ho hem entès malament hi ha un increment del 2% lineal.  
En algun moment també es podria posar en consideració ja que no es tracta 
només d’assegurar que es paga l’aigua al preu que toca, sinó que a més a més 
es redueixin els consums, que poguéssim ser més proporcionals els consum i 
afavoriríem l’estalvi de les persones que paguen les tarifes més baixes.” 
 
Pren la paraula el senyor Personat: 
“Pel consum i per les bonificacions les famílies que tenen més de quatre 
membres a la família tenen també una reducció de 10 metres cúbics al mes.” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Més que res era per poder manifestar el nostre vot. En l’anterior aprovació de 
tarifes d’aigua que vam fer se’ns va explicar que s’havia aconseguit que hagués 
tant estalvi per part de les famílies que fins i tot això podia posar en perill la 
supervivència de la pròpia empresa de gestió municipal del servei d’aigües. 
Clar que com que havien fet el primer bloc molt més econòmic que el segon i el 
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tercer, doncs, que  havien hagut menys ingressos i que per això l’any passat  
s’havia d’haver incrementat més aquest bloc. Aquest any han proposat un 
increment lineal i no sé si es que aquesta situació ja no es dóna o si ara que no 
es dóna no podien haver tornat a incrementar els blocs segon o tercer.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Aquest any ha hagut un increment lineal –jo no conec les dades per consum 
de bloc- però en qualsevol cas, estem parlant d’un augment en termes reals 
molt petit. 0.33 euros el trimestre, 0.47 euros, 0.72 euros. Repartir això amb un 
criteri que no sigui lineal, parlant d’aquests imports, probablement entenem que 
no tindria una repercussió molt gran tractant-se d’aquests augments en termes 
absoluts  o relatius.” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Havia de dir el nostre vot i no l’he dit. En tot cas, malgrat no estigui molt 
d’acord, em semblava que per posar en valor la gent que intenta no consumir 
tanta aigua val la pena poder fer aquesta petita diferenciació. En tot cas, 
nosaltres ens abstindrem en aquest punt.” 
 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [10 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); i 7 abstencions de 
CIU (3); del PSC (2); del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], 
 
     ACORDA: 
 
Identificació de l’expedient  
 
Expedient relatiu a la sol·licitud d’aprovació de la tarifa de preus de l’aigua per a 
l’any 2012. 
 
DICTAMEN 
 
Antecedents o Fets   
 
En data 29 de novembre de 2011 el Consell d’Administració de l’empresa 
Gestió Municipal de Serveis SA (GMSSA) va aprovar l’estudi corresponent a la 
sol·licitud de la tarifa de preus de l’aigua a Caldes de Montbui per a l’any 2012 
que representen un augment mig dels preus de la tarifa del 2 % respecte a 
l’anterior, segons consta en el certificat de l’acta del Consell d’Administració 
que s’adjunta i segons el detall següent: 
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concepte import
289.953,44
174.028,33
142.185,63

materials de conservació 15.587,75
135.669,10
56.851,72
64.046,04
20.131,90

Despeses explotació 898.453,91

52.880,84
amortitzacions 129.286,83

Despeses altres 182.167,67
1.080.621,58

58.168,82

1.022.452,76

component tarifari tarifa 2011 tarifa 2012 % uts ingressos

Quota fixa de servei (euros/mes) (euros/mes) (abonats) (euros)
Domèstic 3,9847 4,0644 2,0 6.589 321.363,50
Contra-incendis BIA25 9,3046 9,4907 2,0 70 7.972,18
Contra-incendis BIA45 13,9604 14,2396 2,0 18 3.075,76
Contra-incendis H100 18,0740 18,4355 2,0 5 1.106,13
Industrial 13 mm 10,7003 10,9143 2,0 975 127.697,38
Industrial 20 mm 18,1575 18,5207 2,0 18 4.000,46
Industrial 25 mm 33,8846 34,5623 2,0 1 414,75
Industrial 30 mm 49,2487 50,2337 2,0 9 5.425,24
Industrial 40 mm 74,1434 75,6263 2,0 2 1.815,03
Industrial 50 mm 118,4487 120,8177 2,0 3 4.349,44
Industrial 65 mm 192,3251 196,1716 2,0 1 2.354,06

479.573,92
Subministrament d'aigua (euros/m3) (euros/m3) (m3 anuals) (euros)
Domèstic 1 bloc de 00 a 10 m3 0,3291 0,3357 2,0 548.000 183.953,74
Domèstic 2 bloc de 10 a 18 m3 1,1343 1,1570 2,0 80.000 92.558,88
Domèstic 3 bloc excés de 18 m3 3,4846 3,5543 2,0 28.000 99.520,18
Industrial 1 bloc de 00 a 10 m3 0,7773 0,7928 2,0 52.000 41.227,99
Industrial 2 bloc excés de 10 m3 0,8603 0,8775 2,0 143.000 125.483,36
Alta (Farell) 0,5945 0,6064 2,0 150 90,96
Alta (general) 0,5945 0,6063 2,0 25 15,16
Alta (s/conveni regants La Borda) 0,0000 0,0000 0,0 12.000 0,00
Crua 1 bloc de 00 a 10 m3 0,4707 0,4801 2,0 20 9,60
Crua 2 bloc excés de 10 m3 0,7847 0,8004 2,0 20 16,01

% mig 2,00 542.875,87
Total ingressos tarifaris 1.022.449,79

DESPESES

personal
consum elèctric
compra d'aigua

treballs conservació per tercers
tractament i anàlisi de l'aigua
despeses generals
impostos i taxes

Ingressos no tarifaris

TOTAL DESPESA TARIFA
INGRESSOS

despesa financera

Total Despeses

 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Donar conformitat a la sol·licitud del Consell d’Administració de 
l’empresa Gestió Municipal de Servei, SA (GMSSA) corresponent a la sol·licitud 
de la tarifa de preus de l’aigua a Caldes de Montbui per a l’any 2012 que 
representen un augment mig dels preus de la tarifa del 2% respecte a l’anterior 
i que es detallen a continuació: 
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concepte import
289.953,44
174.028,33
142.185,63

materials de conservació 15.587,75
135.669,10
56.851,72
64.046,04
20.131,90

Despeses explotació 898.453,91

52.880,84
amortitzacions 129.286,83

Despeses altres 182.167,67
1.080.621,58

58.168,82

1.022.452,76

component tarifari tarifa 2011 tarifa 2012 % uts ingressos

Quota fixa de servei (euros/mes) (euros/mes) (abonats) (euros)
Domèstic 3,9847 4,0644 2,0 6.589 321.363,50
Contra-incendis BIA25 9,3046 9,4907 2,0 70 7.972,18
Contra-incendis BIA45 13,9604 14,2396 2,0 18 3.075,76
Contra-incendis H100 18,0740 18,4355 2,0 5 1.106,13
Industrial 13 mm 10,7003 10,9143 2,0 975 127.697,38
Industrial 20 mm 18,1575 18,5207 2,0 18 4.000,46
Industrial 25 mm 33,8846 34,5623 2,0 1 414,75
Industrial 30 mm 49,2487 50,2337 2,0 9 5.425,24
Industrial 40 mm 74,1434 75,6263 2,0 2 1.815,03
Industrial 50 mm 118,4487 120,8177 2,0 3 4.349,44
Industrial 65 mm 192,3251 196,1716 2,0 1 2.354,06

479.573,92
Subministrament d'aigua (euros/m3) (euros/m3) (m3 anuals) (euros)
Domèstic 1 bloc de 00 a 10 m3 0,3291 0,3357 2,0 548.000 183.953,74
Domèstic 2 bloc de 10 a 18 m3 1,1343 1,1570 2,0 80.000 92.558,88
Domèstic 3 bloc excés de 18 m3 3,4846 3,5543 2,0 28.000 99.520,18
Industrial 1 bloc de 00 a 10 m3 0,7773 0,7928 2,0 52.000 41.227,99
Industrial 2 bloc excés de 10 m3 0,8603 0,8775 2,0 143.000 125.483,36
Alta (Farell) 0,5945 0,6064 2,0 150 90,96
Alta (general) 0,5945 0,6063 2,0 25 15,16
Alta (s/conveni regants La Borda) 0,0000 0,0000 0,0 12.000 0,00
Crua 1 bloc de 00 a 10 m3 0,4707 0,4801 2,0 20 9,60
Crua 2 bloc excés de 10 m3 0,7847 0,8004 2,0 20 16,01

% mig 2,00 542.875,87
Total ingressos tarifaris 1.022.449,79

INGRESSOS

despesa financera

Total Despeses
Ingressos no tarifaris

TOTAL DESPESA TARIFA

treballs conservació per tercers
tractament i anàlisi de l'aigua
despeses generals
impostos i taxes

DESPESES

personal
consum elèctric
compra d'aigua

 
 
Segon. Comunicar aquest acord als Serveis Territorials de Comerç-Comissió 
de Preus de Catalunya. 
 

7. APROVAR LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT 
DE CALDES DE MONTBUI PER L’ANY 2012. 
 
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. 
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En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [10 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); i 7 abstencions de 
CIU (3); del PSC (2); del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], 
 
     ACORDA: 
 
Identificació de l’expedient  

Expedient de recursos humans, d’aprovació de la Relació de Llocs de Treball 
de l’Ajuntament de Caldes de Montbui per l’any 2012. 
 
DICTAMEN 
 
Antecedents o Fets   

La Comissió de Valoració de Llocs de Treball ha portat a terme la valoració del 
lloc de treball ST010 d’inspector/a d’obres i llicències, d’acord amb l’informe 
presentat pel cap d’àrea de serveis territorials, valorant l’esmentat lloc de treball 
amb 445 punts, valoració que comporta una retribució bruta anual de 
28.800,82.- euros. 
 
La vinculació jurídica del lloc de treball de cap d’àrea de serveis territorials és 
de funcionari i la fitxa descriptiva del lloc de treball defineix la vinculació jurídica 
com a funcionari o laboral. 
 
D’altra banda, per tal de reduir el cost del Capítol I  de personal de l’Ajuntament 
es necessari amortitzar els llocs de treball que actualment no estan ocupats per 
personal actiu. 
 
Vist l’informe de la intervenció municipal. 

Fonaments de dret 

L’article 74 de la Llei 7/2007 de 12 d’abril disposa que “Les Administracions 
Públiques estructuraran la seva organització mitjançat les relacions de llocs de 
treball o d’altres instruments organitzatius similars que comprendran com a 
mínim, la denominació dels llocs, els grups de classificació professional, els 
cossos o escales, en el seu cas, a què estiguin adscrits, els sistemes de 
provisió i les retribucions complementàries. Aquests instruments seran públics. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
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Primer. Aprovar la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui per l’any 2012, d’acord amb l’annex que acompanya a aquesta 
proposta, en la qual es porten a terme les modificacions següents: 
 
a) El lloc de treball d’inspector/a d’obres i llicències passa a ser de tècnic/a 
auxiliar a tècnic/a mitjà mitjà/ana i la valoració del lloc de treball passa a ser de 
276 punts a 445 punts, la qual cosa implica una retribució bruta total anual de 
28.800,82.- euros. 
 
b) S’amortitzen els llocs de treball següents: 
- Un lloc de treball PL005 d’agent de policia local. 
- Un lloc de treball SP002 d’assistent/a social. 
- Un lloc de treball CS002 auxiliar administratiu/va. 
 
c) Es modifica el lloc de treball ST001, cap de serveis territorials, que passa a 
ser de personal laboral. 
 
Segon. Publicar la Relació de Llocs de Treball al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i trametre còpia a 
l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
 
8. Resolucions de l’Alcaldia dictades des de l’última sessió ordinària. 
 
Des del número 1345, de data 22 de novembre de 2011, fins al número 1388, 
de data 28 de novembre de 2011. 
 
  
L’alcalde aixeca la sessió a les 22 hores i 10 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 
 
 
 


