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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 

Identificació de la sessió 
Núm.:   4 / 2011 
Caràcter Ordinari 
Data:  28 d’abril de 2011 
Horari: 19’30 hores  
Lloc: Sala de Plens 
 

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

Secretari 
Eduard Lluzar López de Briñas, secretari gral. 
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0. Incorporació d’urgència de quatre punts i una moció dins de l’ordre del 
dia. 
 
L’alcalde proposa que es voti la urgència de quatre punts i una moció per 
incorporar-les a l’ordre del dia d’aquesta sessió, essent aquestes les següents: 
 
● Aprovar el plec de clàusules tècniques i particulars i iniciar la licitació 
del contracte que ha de regir la contractació dels serveis de neteja de la 
via pública i dels edificis municipals de l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui. 
 
I s’aprova per majoria absoluta dels presents [13 vots favorables dels 
membres dels grups municipals d’ERC (5); de CIU (5); d’ICV-EUiA (2); i del 
PPC (1); i 4 abstencions del PSC (4)], incorporar a l’ordre del dia de la sessió 
l’assumpte referenciat. 
 
● Ratificar el sorteig dels membres de les meses electorals per a les 
eleccions municipals de 22 de maig de 2011. 
 
I s’aprova per unanimitat dels presents [17 vots favorables dels membres dels 
grups municipals d’ERC (5); de CIU (5); del PSC (4); d’ICV-EUiA (2); i del PPC 
(1)], incorporar a l’ordre del dia de la sessió l’assumpte referenciat. 
 
● Adhesió de l’acord de pròrroga de la resolució TRE/637/2010 relatiu a la 
contractació de persones aturades inscrites com a demandants 
d’ocupació en el marc d’ocupacions locals. 
 
I s’aprova per unanimitat dels presents [17 vots favorables dels membres dels 
grups municipals d’ERC (5); de CIU (5); del PSC (4); d’ICV-EUiA (2); i del PPC 
(1)], incorporar a l’ordre del dia de la sessió l’assumpte referenciat. 
 
● Incloure a la tècnic/a mitjà/ana de turisme, en el complement específic, 
un dia a la setmana per reunions. 
 
I s’aprova per unanimitat dels presents [17 vots favorables dels membres dels 
grups municipals d’ERC (5); de CIU (5); del PSC (4); d’ICV-EUiA (2); i del PPC 
(1)], incorporar a l’ordre del dia de la sessió l’assumpte referenciat. 
 
● Moció que presenten els grups municipals al Ple de l’Ajuntament 
demanant que es reconsideri l’aturada del projecte d’Institut escola El 
Calderí. 
 
I s’aprova per unanimitat dels presents [17 vots favorables dels membres dels 
grups municipals d’ERC (5); de CIU (5); del PSC (4); d’ICV-EUiA (2); i del PPC 
(1)], incorporar a l’ordre del dia de la sessió l’assumpte referenciat. 
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Per la qual cosa, l’ordre del dia queda configurat de la manera següent: 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària anterior de 
data 31 de març de 2011.   
 
2. Aprovar la creació de la seu electrònica i la creació i el funcionament 
del registre telemàtic.  
 
3. Sol·licitar l’adhesió de l’Ajuntament de Caldes de Montbui al conveni 
marc per a la implantació d’un model integrat d’Atenció al Ciutadà en 
l’àmbit territorial de Catalunya.  
 
4. Aprovar la revisió i rectificar l’Inventari General de Béns de 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui, actualitzat a data 31 de desembre de 
2010. 
 
5.  Aprovar la proposta de conveni de col·laboració amb l’Associació de 
Gent Gran de Caldes de Montbui.  
 
6. Aprovar el Compte General de l’exercici 2009, integrat pel del propi 
Ajuntament de Caldes de Montbui i els de les societats municipals Gestió 
Municipal de Serveis, S.A. i Caldes Habitatge, S.L. 

 
7. Assabentar el Decret núm. 424/2011 d’aprovació de la Liquidació del 
pressupost municipal de l’exercici 2010. 
 
8. Aprovar la modificació de crèdits núm. 12/2011 mitjançant incorporació 
de romanents de crèdit amb canvi de destí. 
 
9. Aprovar un nou quadre d’inversions i finançament per l’exercici 2011. 
 
10. Aprovar la modificació de crèdits núm. 13/2011 mitjançant suplements 
de crèdit.  
 
11. Aprovar la liquidació definitiva de les contribucions especials de 
l’obra de reurbanització de la Plaça de l’Església i carrer Asensi Vega. 
 
12. Aprovar l’expedient d’expropiació de mutu acord corresponents a 
l’adquisició de béns i drets per l’execució del projecte MB07068.2 per a la 
“millora local, reordenació d’accessos i millora de la seguretat viària a la 
carretera C-59 del Pk 16+250 al 19+790, tram Caldes de Montbui - Bigues i 
Riells”. 
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13. Aprovar la modificació de preus del contracte de servei de recollida i 
transports de residus municipals amb l’empresa CESPA, pel que fa 
referència al servei de recollida porta per porta a les urbanitzacions  de 
Can Maspons, Lledoners i Regassol.  
 
14. Aprovar el plec de clàusules tècniques i particulars i iniciar la licitació 
del contracte que ha de regir la contractació dels serveis de neteja de la 
via pública i dels edificis municipals de l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui. 
 
15. Ratificar el sorteig dels membres de les meses electorals per a les 
eleccions municipals de 22 de maig de 2011. 
 
16. Adhesió de l’acord de pròrroga de la resolució TRE/637/2010 relatiu a 
la contractació de persones aturades inscrites com a demandants 
d’ocupació en el marc d’ocupacions locals. 
 
17. Incloure a la tècnic/a mitjà/ana de turisme, en el complement específic, 
un dia a la setmana per reunions. 
 
18. Mocions. 
 
19. Resolucions de l’Alcaldia dictades des de l’última sessió ordinària. 
 
20. Despatx ordinari. 
 
21. Precs i preguntes. 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1. APROVAR L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA 
ORDINÀRIA ANTERIOR DE DATA 31  DE MARÇ DE 2011. 
 
“L’alcalde obre la sessió i el Ple, per unanimitat dels presents [17 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (5); de CIU (5); del PSC 
(4); d’ICV-EUiA (2); i del PPC (1)], aprova l’esborrany de l’acta de la sessió 
anterior del dia 31 de març de 2011.” 
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2. APROVAR LA CREACIÓ DE LA SEU ELECTRÒNICA I LA CREACIÓ I EL 
FUNCIONAMENT DEL REGISTRE TELEMÀTIC.  
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
Pren la paraula el senyor Tarruell: 
“Bona nit. El senyor secretari ha dit molt esquemàticament de què tracta aquest 
punt. És un punt que a part d’adaptar-nos a la legalitat també és un pas més 
cap la finestra única.  
Durant aquesta legislatura s’han fet avanços importants en quan a la 
informatització de la casa i això és un pas més per culminar aquesta agilització 
de tràmits, de consultes i de qüestions que pugui fer el ciutadà sense 
desplaçar-se físicament a l’Ajuntament.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Voldria ressaltar que aquesta és una de les primeres visualitzacions d’una 
feina interna que s’ha anat fent de informatització dels expedients 
administratius. Amb aquesta qüestió anàvem força endarrerits, malgrat tot, 
podem dir que som el primer ajuntament de la província de Barcelona a 
adherir-se a la seu electrònica i que el següent pas serà que ven aviat -dintre 
del propers mesos-, els ciutadans podran començar a realitzar tràmits des de 
casa seva a través d’Internet i, per tant, ens anirem posant al dia en quan a la 
relació entre la ciutadania i l’administració pública a través d’uns mitjans més 
moderns i més actuals.” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Bona nit. El nostre grup votarà a favor d’aquesta proposta, ja que entenem que 
és una cosa que urgeix a l’alçada que estem i com funcionem actualment 
moltes persones a través d’Internet. Què encara no es pogués tramitar coses...! 
Per tant, votarem a favor.” 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [17 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (5); de CIU (5); del PSC 
(4); d’ICV-EUiA (2); i del PPC (1)], 
 

            ACORDA: 
 
 
Identificació de l’expedient 
Expedient d’Alcaldia número ALCA201100025, relatiu a la creació de la seu 
electrònica i la creació i funcionament del registre telemàtic. 
 
DICTAMEN 
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Antecedents 
En el marc de la línia d’assistència en govern electrònic als municipis de la 
província de Barcelona, la Diputació de Barcelona s’ha marcat com objectiu la 
posada en marxa d’un Pla de Xoc que contempla actuar sobre els webs 
institucionals locals per a la seva evolutiva adequació a la normativa, 
especialment la que fa referència al dret dels ciutadans a l’accés telemàtic a la 
Administració Pública, a la creació de la Seu Electrònica i a la publicació del 
Perfil de Contractant. 
 
El Pla de xoc d’adequació de les webs institucionals locals cerca un triple 
objectiu: 
 
1. Habilitar la web institucional com a canal per a visualitzar la Seu Electrònica. 
2. Habilitar des de la web l’accés al catàleg de tràmits, i permetre al ciutadà 
iniciar tràmits de forma telemàtica. 
3. Ubicar dins la Seu Electrònica el Perfil de Contractant. 
 
La principal actuació del pla de xoc de la Diputació de Barcelona esdevé la 
creació de la seu electrònica. L’Ajuntament de Caldes de Montbui té la voluntat 
de posar en marxa la seu electrònica i això implica aprovar i publicar dues 
disposicions legals: una disposició de creació de seu electrònica i una de 
creació de registre electrònic. 
 
El dret dels ciutadans a relacionar-se i comunicar-se per mitjans electrònics 
amb les administracions públiques, comporta la necessitat de definir clarament 
una seu administrativa en el món digital (seu electrònica), on els ciutadans 
puguin accedir a la informació i als serveis de l’administració titular de la seu 
amb les mateixes garanties que ho farien a la seu física. 
 
La seu electrònica ha de donar seguretat jurídica i tècnica a la informació i als 
tràmits que es realitzin a través d’ella. En conseqüència, la Llei 11/2007, de 22 
de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públic (en endavant 
LAESCP), estableix que la seu electrònica es regeixi per criteris d’identificació, 
autentificació, accessibilitat, disponibilitat, contingut mínim, protecció jurídica i 
responsabilitat de tot el contingut de la mateixa. 
 
L’article 10 de la LAECSP estableix que cada administració pública ha de 
determinar les condicions i instruments de creació de les seus electròniques. A 
tal efecte, en l’àmbit local es recomana l’aprovació d’un reglament que reguli el 
funcionament de la seu electrònica i els diferents elements que la integren com 
ara el registre electrònic. (Annex 1) 
 
L’article 27.7 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels 
ciutadans als serveis públics, determina que les administracions públiques han 
d’utilitzar preferentment els mitjans electrònics en les seves comunicacions 
amb altres administracions públiques i que les condicions que regeixen 
aquestes comunicacions s’han de determinar entre les administracions 
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públiques participants. Així mateix, l’article 107.5 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions publiques de 
Catalunya, puntualitza que s’han d’utilitzar normalment els mitjans electrònics 
en les relacions i les comunicacions amb les altres administracions, amb ple 
respecte al principi d’interoperabilitat. 
  
L’EACAT està donant resposta a part de les necessitats de tramitació 
interadministrativa per mitjans electrònics de les administracions catalanes des 
de l’any 2003. Tots els ens en el moment de l’adhesió a la plataforma EACAT, 
van acceptar les condicions que havien de regir les comunicacions a través de 
la plataforma determinant-se que aquelles condicions es podrien revisar si 
l’escenari normatiu o tècnic així ho requeria i van crear un registre auxiliar 
electrònic per a la formalització de la recepció i tramesa de la documentació 
associada als tràmits interadministratius disponibles a la plataforma. 
  
L’article 24 de la Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús de mitjans electrònics al 
sector públic de Catalunya, concreta els requeriments de seguretat jurídica que 
han de reunir les comunicacions entre les entitats del sector públic per mitjans 
electrònics. Entre altres requeriments s’exigeix, l’autenticació i la identificació 
de les entitats emissores, de les entitats receptores, de la constància de les 
comunicacions en els registres respectius, i de la seguretat, la integritat i la 
disponibilitat de les dades i els documents transmesos. 
  
Amb caràcter general l’ús d’EACAT està alineat amb el que s’estableix a la Llei 
11/2007 i a la Llei 26/2010, ja que parteix de l’adhesió voluntària de les 
administracions catalanes a unes condicions d’intercanvi de documents per 
mitjans electrònics i en especial amb l’article 24 de la Llei 29/2010, pel que fa a 
les comunicacions entre administracions públiques per mitjans electrònics. 
  
Per altra banda, aquestes normes obliguen a totes les administracions 
públiques a disposar almenys d’un sistema de registre administratiu electrònic 
per a la recepció i remissió de qualsevol sol·licitud, escrit i comunicació. La 
creació d’un registre electrònic general permet la presentació de qualsevol 
mena de documentació, inclosa la corresponent a la tramitació 
interadministrativa per mitjans electrònics. 
 
L’article 24 de la Llei 11/2007 estableix que les administracions públiques 
hauran d’aprovar una disposició per a la creació del registre electrònic. Alguns 
ajuntaments estan donant compliment a aquesta obligació mitjançant 
l’aprovació d’una ordenança  de creació i funcionament del registre electrònic 
(Annex 2)  
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
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Primer. Aprovar inicialment el reglament de creació i regulació de la seu 
electrònica de l’Ajuntament de Caldes de Montbui d’acord amb l’Annex 1 que 
s’adjunta a aquesta proposta d’acord. 
 
Segon. Aprovar inicialment l’ordenança de creació i funcionament del registre 
electrònic, d’acord amb l’Annex 2 que s’adjunta a aquesta proposta d’acord. 
 
Tercer. Sotmetre a informació pública aquest expedient i el text del reglament i 
de l’ordenança per un termini de trenta dies hàbils, per tal que s’hi puguin 
presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant la inserció dels 
anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP) i al 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a 
comptar des de l’endemà de la publicació oficial al BOP. 
 
Quart. Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació, reclamació o suggeriment 
durant el termini d’informació pública i d’audiència als interessats, el reglament i 
l’ordenança que ara s’aproven inicialment es consideraran aprovats 
definitivament. Un cop aprovats definitivament es publicarà en el BOP l’anunci 
d’aprovació definitiva i el text íntegre del reglament i de l’ordenança. 
 
Cinquè. Notificar aquest acord als organismes interessats. 
 
 
3. SOL·LICITAR L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CALDES DE 
MONTBUI AL CONVENI MARC PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN MODEL 
INTEGRAT D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ EN L’ÀMBIT TERRITORIAL DE 
CATALUNYA.  
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
Pren la paraula el senyor Tarruell: 
“Poca cosa més a afegir. També és un altre pas més cap a la integració dels 
models informàtics amb les administracions i que el ciutadà no tingui que 
desplaçar-se per fer els tràmits administratius que cregui convenients. 
 
En aquest moment comencem a caminar i crec que és important. És un pas 
més en aquests temes d’informatització i ha de servir per donar una major 
proximitat de la ciutadania cap a les institucions.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“De fet, el que fem en aquest punt és implementar el famós concepte de 
finestreta única, per tant, simplificar els tràmits i facilitar la vida al ciutadà, que 
no cal que es desplaci per fer un tràmit a la Generalitat, no cal que es desplaci 
als Serveis Territorials o a Barcelona, sinó que pot entrar documents i obtenir 
informació en el propi Ajuntament. Per tant, una millora del servei en vers la 
ciutadania.” 
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En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [17 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (5); de CIU (5); del PSC 
(4); d’ICV-EUiA (2); i del PPC (1)], 
 

             ACORDA: 
 
Identificació de l’expedient 
Expedient número ALCA201100024 d’alcaldia, referent a l’adhesió de 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui al conveni marc per a la implantació d’un 
model integrat d’Atenció al Ciutadà en l’àmbit territorial de Catalunya. 
 
 
DICTAMEN 
 
Antecedents 
 
El 5 de juliol de 2007, el Ministeri d’Administracions Públiques i el Departament 
de la Presidència varen signar un nou conveni marc per a la implantació d’un 
model integrat d’Atenció al Ciutadà en l’àmbit territorial de Catalunya que 
substitueix el Conveni formalitzat l’any 1997. El nou Conveni Marc es va 
publicar al DOGC núm.4935 de 27 de juliol de 2007. 
 
L’objectiu d’aquest Conveni Marc és l’establiment progressiu d’una xarxa 
d’espais comuns d’atenció al ciutadà que permeti la prestació de serveis 
integrats a tres nivells: registre, informació i tramitació. Els ens locals que 
vulguin formar part d’aquesta xarxa d’oficines integrades poden sol·licitar 
l’adhesió a aquest conveni. 
 
Tenint en compte l’interès que suscita per l’Ajuntament de Caldes de Montbui, 
l’oportunitat de prestar aquest servei, es considera positivament l’adhesió inicial 
amb un nivell de serveis d’oficina de contacte. Aquest nivell de serveis 
garanteix una tramitació i aplicació ràpida dels efectes de l’adhesió, ja que 
aquest nivell només comporta un reconeixement de l’oficialitat de l’oficina de 
registre pel que fa a l’admissió de documents adreçats a l’Administració de 
l’Estat o a l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Sol·licitar l’adhesió de l’Ajuntament de Caldes de Montbui al conveni 
marc per a la implantació d’un model integrat d’Atenció al Ciutadà en l’àmbit 
territorial de Catalunya. 
 
Segon. Facultar l’alcalde per a la signatura d’aquest conveni així com tots els 
documents que siguin necessaris per a la seva formalització. 
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4. APROVAR LA REVISIÓ I RECTIFICAR L’INVENTARI GENERAL DE BÉNS 
DE L’AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI, ACTUALITZAT A DATA 31 
DE DESEMBRE DE 2010. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
Pren la paraula el senyor Tarruell: 
“Aquest punt realment és un plaer poder-lo portar avui al Ple i donar-lo per 
acabat. És un tema en què s’ha treballat molt des del departament de Serveis 
Generals, concretament els tècnics. És un feina feixuga inventariar tots els 
béns mobles, immobles, materials de la casa però, alhora ens dóna una 
seguretat jurídica davant de tercers. És un tema que no s’havia tocar des de 
l’any 1991 i durant aquests anys han produït moltes variacions. Esperem que 
ara es pugui fer més sovint, tal i com ens manen els preceptes legals. Per tant, 
em resta felicitar a la gent de Serveis Generals que crec ha treballat molt bé i a 
Secretaria també.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies. Amb aquest punt podem dir que acabem la legislatura amb la feina 
feta. Duent a terme un compromís de l’equip de govern d’actualitzar un 
inventari de béns que de manera força incomprensible feina vint anys que no 
s’actualitzava, amb la indefensió jurídica que això comportava per aquesta 
casa.  
Posem fi a aquesta indefensió, ens posem al dia, tot i que com molt bé ha dit el 
secretari, l’inventari de béns és un document dinàmic que cal anar rectificant i 
actualitzant de manera freqüent. Esperem que no tornin a passar vint anys per 
fer aquestes revisions. El nostre compromís és evidentment fer les 
rectificacions anuals, en tot cas les revisions cada quan pertoqui que és un cop 
per legislatura.  
En sumo a l’agraïment que ha fet el primer tinent d’alcalde a les persones que 
han treballat minuciosament en aquest expedient. Ha estat una feina molt 
considerable tenint en compte l’endarreriment que s’havia acumulat i, per tant, 
felicitar a les persones que han intervingut.”  
 
Pren la paraula el senyor Comas: 
“Gràcies senyor alcalde. Naturalment ens afegim a la felicitació de la feina que 
s’ha fet, perquè entenem que és una bona feina que ja es va explicar a la 
Comissió Informativa. De totes maneres m’afegeixo a l’argument que sembla 
mentida que des de l’any 1991 no s’hagués fet això. Sembla mentida que 
poguéssim estar en aquest estat de indefensió. Vull recordar que des de l’any 
1991 hem estat tots en el govern municipal i que tots tenim la nostra part de 
responsabilitat, per tant... demanar que no es torni a repetir tal com a demanat 
el senyor alcalde i que es puguin fer les coses ben fetes per tirar-les endavant. 
Gràcies.” 
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En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [17 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (5); de CIU (5); del PSC 
(4); d’ICV-EUiA (2); i del PPC (1)], 
 

             ACORDA: 
 
Identificació de l’expedient 
 
Expedient número SGGE201100039, relatiu a la revisió de l’Inventari de Béns 
Municipals aprovat per acord de Ple de data 9 de maig de 1991. 
 
DICTAMEN 
 
Antecedents 
 
Les Entitats Locals, d’acord amb la legislació vigent, - com a persones 
jurídiques de Dret Públic amb capacitat per l’exercici de les seves funcions -, 
ostenten la titularitat de béns i drets. 
 
Per al compliment de les finalitats que li són atribuïdes per l’ordenament jurídic 
precisen comptar amb mitjans personals, materials i jurídics. 
 
D’acord amb la normativa local, podem definir “el patrimoni local” com el 
conjunt de béns, drets i accions de titularitat de les Entitats Locals. 
 
Per “béns” hem d’entendre totes les coses que són o poden ser objecte 
d’apropiació, ja siguin béns mobles, immobles o altres, en consonància amb 
l’estipulat a l’article 333 i següents del Codi Civil.  
 
Aquest cos normatiu estableix que els béns immobles són els que no poden ser 
desplaçats sense deteriori, i els béns mobles els que poden ser traslladats de 
lloc. 
 
Quan parlem de “drets” en matèria patrimonial, s’entenen els drets reals, 
personals i econòmics, els quals contribueixen a formar la Hisenda Local. 
 
A la legislació estatal, els béns de les Entitats locals es classifiquen en béns de 
domini públic i béns patrimonials. 
 
La legislació catalana introdueix com a una tercera modalitat, els béns 
comunals. 
  
1r.- Els béns de domini públic i els béns comunals seran d’ús o servei públic:  
 
La noció de domini públic es construeix en base a tres elements determinats; la 
titularitat (és de titularitat pública), l’afecció (a un ús o servei públic) i un règim 
jurídic especial.  
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En l’àmbit local es diferencien els següents :  
 
Són béns d’ús públic els camins i carreteres, places, carrers, els passeigs, 
parcs, aigües, fonts, canals, ponts i obres públiques d’aprofitament o utilització 
general. La conservació i policia és competència exclusiva de l’Entitat.  
 
Són béns de servei públic els destinats directament al compliment de finalitats 
públiques de responsabilitat de les Entitats Locals, com les Cases 
Consistorials, Palaus Provincials i, en general, edificis que siguin de titularitat 
pública, a més d’escorxadors, mercats, hospitals, museus, escoles i, en 
general, qualsevol bé destinat a la prestació de serveis públic. 
 
Són béns comunals els béns dels municipis o de les Entitats Locals Menors, 
dels quals l’aprofitament correspon als veïns. La titularitat, en principi, és del 
municipi i l’aprofitament dels veïns. 
 
2n.- Són béns patrimonials els de titularitat de l’Entitat Local: 
 
Que no estan destinats a un ús públic ni afectats a qualsevol servei públic i 
poden constituir fonts d’ingressos per l’erari de l’Entitat.  
 
3r.- La necessitat de formar un Inventari de Béns: 
 
Els municipis tenen l’obligació de formar Inventari valorat de tots els seus béns i 
drets dels que sigui titular, essent aquest el catàleg o relació de tots els béns i 
drets de qualsevol classe que siguin titularitat del municipi.  
 
L’Inventari té una vocació d’universalitat evident, doncs aspira a reflectir la 
totalitat dels béns i drets de l’entitat. 
 
La idea de tenir un Inventari de béns municipal no és només el fet d’acomplir 
amb aquesta obligació imposada per llei. 
 
Sinó el fet que el tenir un Inventari, i per tant els béns de la Corporació 
perfectament ordenats, localitzats i llistats, té una funció eminentment 
protectora. 
 
L’Ajuntament que té inventariats els seus béns, els podrà protegir millor de 
qualsevol intent d’intromissió o usurpació. 
 
L’Inventari serà autoritzat pel Secretari Municipal i el Ple de la Corporació serà 
l’òrgan competent per aprovar les revisions i rectificacions. 
 
La llei i el Reglament català no fan una clara distinció entre revisió i rectificació. 
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És clar que de la legislació vigent, a la rectificació li dóna un caràcter de 
modificació anyal de les altes i baixes que s’han produït. 
 
Però malgrat que respecte a la revisió només es regula com a conseqüència de 
la presa de possessió d’un nou equip de govern. Tant la doctrina com la 
jurisprudència l’han considerat com una rectificació de major abast. 
 
Mitjançant acord de Ple de l’Ajuntament de Caldes de Montbui de data 9 de 
maig de 1991, es va acordar el següent : 
 
 
 

“VIST l’expedient de la rectificació anual de l’Inventari de Béns de l’Ajuntament de 
l’exercici 1990, tramitat pel Departament Municipal de Secretaria General i, 
ATÈS que aquest expedient conté les altes i baixes i modificacions produïdes als 
béns i obligacions de l’Entitat Local durant l’anualitat indicada, així com l’Inventari 
rectificat amb data de referència 31 de desembre de 1990, i 
ATÈS el que disposen els articles 206 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Muncipal i de 
Règim Local de Catalunya, i 102 i següents del Reglament de Patrimoni dels Ens 
Locals de Catalunya, aquesta comissió informativa proposa al Ple de l’Ajuntament els 
següents : 
 
“ACORDS 
 
PRIMER.- APROVAR la rectificació anual de l’Inventari de Béns de l’Ajuntament de 
l’exercici de 1990. 
 
SEGON.- Remeti’s còpia del document assenyalat al Govern Civil de Barcelona i al 
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, pel seu coneixement i 
efecte.” 

 
Els elements que formaven aquest darrer Inventari aprovat per l’Ajuntament, - 
recordem-ho a l’any 1991 -,  van ser : 
 
1.- Béns de Domini Públic. 
1.1.- Béns d’Ús Públic. 
1.2.- Béns de Servei Públic 
  a) Immobles 
  b) Mobles 
2.- Béns Patrimonials 
 a) Immobles 
 b) Drets Reials 
3.- Obligacions de l’Entitat Local. 
 
Des d’aquesta data, no s’ha produït cap més acord de rectificació anual o cap 
revisió de  l’Inventari de Béns de l’Ajuntament. 
 
4t.- La metodologia emprada per a la present elaboració: 
 
La metodologia, paràmetres i criteris utilitzats per tal de redactar aquest 
Inventari de béns que es proposa han estat els següents : 
4t.a.- Respecte als béns immobles: 
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El mecanisme per a procedir a elaborar la relació de l’Inventari de béns 
immobles ha estat en primer lloc una localització física de totes les escriptures 
de propietat arxivades a l’Ajuntament.   
 
Una vegada localitzades, organitzades i classificades per propietats es va fer la 
comprovació de les oportunes inscripcions al Registre de la Propietat, fent 
palès d’aquesta manera que la totalitat de les escriptures constaven inscrites al 
Registre, per la qual cosa no ha estat necessari la inscripció de cap d’elles. 
 
Posteriorment, es va fer una comprovació de totes les finques propietat de 
l’Ajuntament que constaven inscrites al Registre de la Propietat, comprovant 
d’aquesta manera que a l’arxiu falten moltes escriptures públiques de propietats 
inscrites a favor de l’Ajuntament. Això pot ser perquè part d’aquestes propietats 
s’adquirissin sense necessitat d’escriptura pública, mitjançant document 
administratiu, per expropiació o simplement perquè la còpia de l’escriptura s’ha 
perdut o està dins algun expedient molt antic. 
 
Una vegada fetes aquestes comprovacions, es va fer un estudi de tota la 
documentació, tenint d’aquesta manera una relació exacta de totes les finques 
de propietat municipal, ja sigui amb escriptura i fitxa registral, o bé només de 
fitxa registral. 
 
Seguidament es va fer una relació de totes les finques que consten al 
Cadastre, relacionant aquesta documentació amb les escriptures i fitxes 
registrals.  
 
Sumant tota aquesta relació de documents, s’han inventariat 164 béns 
immobles, que s’arxiven en carpetes numerades on consten a cadascuna 
d’elles els títols de propietat, la fitxa registral i la fitxa cadastral. 
 
S’ha de fer menció especial que a cada carpeta numerada consta la 
documentació següent : 
 
- A la gran majoria el títol de propietat, essent en alguns casos una sola 
escriptura o vàries. En altres no consten les escriptures, per no ser possible la 
seva localització a l’arxiu municipal. 
- A totes les carpetes consta la fitxa registral, amb la qual cosa es pot afirmar 
que totes les finques de propietat municipal consten inscrites al Registre de la 
Propietat. 
 
El punt més conflictiu i problemàtic és la localització de les finques al cadastre, 
ja que alguns béns immobles no consten donats d’alta al Cadastre, o la 
documentació és insuficient o defectuosa. 
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Com a resultat de tot l’explica’t anteriorment s’han confeccionat de cada finca 
unes fitxes on consten les següents dades, junt amb la documentació de cada 
carpeta : 
 

- Denominació de l’immoble. 
- Classificació. 
- Títol. 
- Propietats limítrofes. 
- Situació jurídica. 
- Títol d’adquisició. 
- Import. 
- Situació Patrimonial. 
- Naturalesa del bé. 
- Dades del Registre de la Propietat. (Volum, Llibre,Foli,Número de finca). 
- Dades del Cadastre (Oficina Cadastral,Referència,Superfície,Valor 

Cadastral, si consta) 
- Observacions. 

 
Els imports corresponents a les valoracions de les finques són aquells que 
consten al cadastre, doncs es considera que són valors actuals i plenament 
vigents. 
  
S’adjunten informes elaborats pels serveis tècnics de l’Ajuntament de les 
finques de les quals no consta el seu valor cadastral. Aquelles finques que 
encara no han estat valorades es revisaran posteriorment per incloure-les a la 
propera rectificació anual.  
 
En definitiva, per la redacció de l’Inventari de béns immobles s’ha tingut 
present, en primer lloc, la documentació que consta a l’arxiu de l’Ajuntament 
(escriptures, reparcel·lacions i certificacions), en segon lloc una comprovació al 
Registre de totes les finques de propietat municipal inscrites, i en últim lloc les 
dades que consten al Cadastre, essent el resultat final una carpeta de 
documentació de cada bé amb tots els documents que s’han pogut localitzar. 
 
En relació amb els carrers i les places de propietat municipal s’ha procedit a 
introduir a l’Inventari la relació de noms (nomenclàtor) aprovada per aquest 
Ajuntament, en acord de Ple de 16 de desembre de 2010. 
 
4t.b.- Respecte als béns mobles: 
 
En relació amb l’Inventari consolidat de béns mobles de l’Ajuntament de Caldes 
de Montbui, integrat per l’inventari de l’Ajuntament i l’inventari de Gestió 
Municipal de Serveis, SA (GMSSA), s’ha utilitzat la relació de béns mobles que 
consta als documents comptables de l’Ajuntament, degudament aprovats amb 
ocasió de l’aprovació del Compte general consolidat de l’Ajuntament i de la 
darrera liquidació de Pressupost. 
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Així la interventora municipal ha elaborat un informe d’Intervenció de data 22 de 
març de 2011, el qual, textualment diu : 
 

“INFORMO: 
 
Primer. Que a la comptabilitat de l’Ajuntament de l’exercici 2010 hi consten els 
següents imports referits a l’immobilitzat de béns mobles: 
 
Immobilitzat immaterial 
Aplicacions Informàtiques    55.465,50 euros 
 
Total       55.465,50 euros 
 
Immobilitzat material – béns mobles 
Maquinària      838.970,44 euros 
Utillatge      467.316,31 euros 
Mobiliari              1.521.646,73 euros 
Equips pels processos d’informació   724.334,41 euros 
Elements de transport    323.515,62 euros 
Altre immobilitzat material      39.226,72 euros 
 
Total                3.915.010,23 euros  
 
Segon. S’adjunta el Balanç a 31 de desembre de 2010 i els extractes dels comptes 
de major dels comptes referents a l’immobilitzat de béns mobles.  
 
Tercer. Que el Compte General està pendent d’aprovar però que aquestes dades són 
les que hi figuraran ja que a la data d’aquest informe la liquidació de l’exercici 2010 
està pràcticament finalitzada. Tot i així aquestes dades queden condicionades a 
l’aprovació del Compte General de 2010. 
 
Quart. Que el Consell d’Administració de la societat mercantil amb capital social 
100% municipal Gestió Municipal de Serveis, SA (GMSSA), va aprovar en data 30 de 
novembre de 2010 l’inventari del seu immobilitzat a 31 de desembre de 2009.  
 
Cinquè. Que els Comptes Anuals de GMSSA de l’exercici 2010 estan pendent 
d’aprovació però a la data de realització d’aquest informe els Comptes Anuals estan 
elaborats i auditats presentant els imports següents: 
 
Immobilitzat intangible 
 
Estudis i plànols xarxa                                   7.199,45 euros 
Estudis legalització pous           8.121,09 euros    
Aplicacions informàtiques         46.418,55 euros 
Total            61.739,09 euros 
 
Immobilitzat material 
 
Construccions                   162.983,26 euros 
Instal·lacions tècniques   2.435.277,72 euros 
Altre immobilitzat material      168.333,68 euros 
Altres instal·lacions                   18.534,89 euros 
Mobiliari                    24.069,71 euros 
Equips per a processos d’informació                    42.770,18 euros 
Elements de transport                      82.958,90 euros 
Total      2.766.594,66 euros 
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Sisè. S’adjunta el Balanç a 31 de desembre de 2010 i els llistats de la comptabilitat 
auxiliar de l’inventari de GMSSA.  
 
El que informo als efectes avinents.” 

 
És per tot això que els valors de les aplicacions informàtiques, maquinària, 
utillatge, mobiliari i equips pels processos d’informació, s’ha obtingut arran de 
l’informe d’intervenció de data 22 de març de 2011, en el sentit que els valors 
dels béns mobles són generals i no detallats de cada bé, tasca que s’haurà de 
fer en el futur d’una manera més individualitzada. 
 
S’ajunta en annex núm.1,  a aquesta memòria l’expressat informe. 
 
Pel que fa als elements de transport, s’ha procedit a l’inventariat de tots els 
vehicles propietat de l’Ajuntament.  
 
Per part de l’inspector de la Policia Local s’ha emès informe de data 25 de març 
de 2011, relacionant i valorant tots aquests vehicles segons els valors de 
mercat actual. 
 
S’ajunta en annex núm.2, a aquesta memòria l’expressat informe. 
 
4t.3.- Respecte a les obligacions de l’Ajuntament: 
 
L’àrea dels Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Caldes de Montbui ha emès 
una relació dels crèdits a llarg termini, a data 31 de desembre de 2010, i que 
s’acompanya en aquest Inventari. 
 
S’ajunta en annex núm.3, a aquesta memòria l’expressat informe. 
 
Fonaments de Dret 
 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el test refós de la Llei 
Municipal i règim Local de Catalunya. 
RD. Leg. 781/1986, TR de Disposicions Legals vigents en matèria de règim 
Local (en el no derogat). 
Decret, 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni 
dels ens locals. 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitat i serveis dels ens locals. 
 
A continuació procedim a ressenyar els articles més importants aplicables a la 
tipologia de béns dels ens locals i a la necessitat d’elaborar un Inventari que els 
reculli. Així: 
 
1r.- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local: 
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Artículo 79. 

1. El patrimonio de las Entidades locales está constituido por el conjunto de bienes, 

derechos y acciones que les pertenezcan. 

2. Los bienes de las Entidades locales son de dominio público o patrimoniales. 

3. Son bienes de dominio público los destinados a un uso o servicio público. Tienen 

la consideración de comunales aquellos cuyo aprovechamiento corresponda al 

común de los vecinos. 

Artículo 80. 

1. Los bienes comunales y demás bienes de dominio público son inalienables, 

inembargables e imprescriptibles y no están sujetos a tributo alguno. 

2. Los bienes patrimoniales se rigen por su legislación específica y, en su defecto, 

por las normas de Derecho privado. 

Artículo 81. 

1. La alteración de la calificación jurídica de los bienes de las Entidades locales 

requiere expediente en el que se acrediten su oportunidad y legalidad. 

2. No obstante, la alteración se produce automáticamente en los siguientes 

supuestos: 

a) Aprobación definitiva de los planes de ordenación urbana y de los proyectos de 

obras y servicios. 

b) Adscripción de bienes patrimoniales por más de veinticinco años a un uso o 

servicio públicos. 

Artículo 82. 

Las Entidades locales gozan, respecto de sus bienes, de las siguientes 

prerrogativas: 

a) La de recuperar por sí mismas su posesión en cualquier momento cuando se 

trate de los de dominio público y, en el plazo de un año, los patrimoniales. 

b) La de deslinde, que se ajustará a lo dispuesto en la legislación del Patrimonio 

del Estado y, en su caso, en la legislación de los montes. 
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Artículo 83. 

Los montes vecinales en mano común se regulan por su legislación específica. 

 
2n.- El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el test refós de 
la Llei Municipal i règim Local de Catalunya: 

Artículo 199. Bienes y derechos del patrimonio local  

El patrimonio de los entes locales está constituido por todos los bienes y los 

derechos que les pertenecen por cualquier título. 

Artículo 200. Clasificación de los bienes  

Los bienes de los entes locales se clasifican en bienes de dominio público y bienes 

patrimoniales. 

Artículo 222. INVENTARIO de los bienes 

1. Los entes locales tienen que llevar un  INVENTARIO de sus bienes, el cual 

tiene que comprender los bienes de dominio público y los patrimoniales, los 

derechos y los valores mobiliarios. 

2. El  INVENTARIO tiene que ser objeto de actualización continuada, sin perjuicio 

de su rectificación y comprobación, que tiene que hacerse cada año, en el primer 

caso, y cada vez que se renueve la corporación, en el segundo. 

3. Corresponde al pleno de la corporación la aprobación, la rectificación y la 

comprobación del INVENTARIO. 

4. Los organismos autónomos locales tienen que hacer  INVENTARIOS 

separados de sus bienes y derechos, cuya copia tiene que adjuntarse como anexo 

al INVENTARIO general del ente local. 

Artículo 223. Registro de la propiedad  

1. Los entes locales tienen que inscribir en el Registro de la propiedad sus bienes 

inmuebles y derechos reales. 

2. Están exentos de inscripción los bienes de dominio público de uso general. 

Artículo 224. Organismos autónomos  

1. Los bienes adquiridos por los organismos autónomos locales a cargo de sus 

presupuestos tienen que inscribirse en nombre de estos organismos. 
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2. Los bienes de los entes locales adscritos a sus organismos autónomos no 

pueden inscribirse en nombre de éstos, sin embargo se tiene que hacer constar la 

adscripción. 

Artículo 225. Conservación y mejora  

1. La titularidad de los bienes supone la obligación de conservarlos y mejorarlos. 

2. Si, por su naturaleza, los bienes son objeto de regulación sectorial, los entes 

locales tienen que hacer los actos de administración, de conservación y de fomento 

que determina la legislación especial. 

3. Los bienes inmuebles y los bienes muebles de carácter histórico, artístico o de 

considerable valor económico pueden asegurarse, una vez hechos la valoración y 

el estudio económico. 

Artículo 226. Deslinde  

1. Los entes locales tienen la facultad de promover y de ejecutar el deslinde entre 

los bienes que les pertenecen y los de los particulares, si los límites son imprecisos 

o se aprecian indicios de usucapión. 

2. El procedimiento para el deslinde tiene que ajustarse a lo que dispone la 

legislación del patrimonio del Estado. 

3. Corresponden al secretario o secretaria general y al interventor o  interventora 

de la corporación las funciones relativas a la calificación de la validez y la eficacia 

de los títulos presentados por los interesados y a la determinación del presupuesto 

de gastos del deslinde. 

4. Si el procedimiento es iniciado de oficio por la misma corporación, corresponde 

al pleno adoptar el acuerdo. La resolución del expediente corresponde también al 

pleno. 

5. El deslinde de los montes públicos que pertenecen a los entes locales se rige 

por lo que establece la legislación específica sobre esta materia. 

Artículo 227. Defensa de los bienes  

1. Los entes locales tienen plena capacidad para ejercer todo tipo de acciones y de 

recursos en defensa de sus derechos y patrimonio. 

2. Los entes locales pueden recuperar ellos mismos, en cualquier momento, la 

posesión de sus bienes de dominio público. 
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3. Igualmente, pueden recuperar los bienes patrimoniales dentro de un año a 

contar del día siguiente de la fecha en que se ha producido la ocupación. Pasado 

este período, sólo pueden hacerlo acudiendo ante la jurisdicción ordinaria. 

4. En los supuestos a que se refieren los apartados 2 y 3, no pueden admitirse 

interdictos contra las actuaciones de los entes locales. 

5. La recuperación de la posesión de los montes catalogados tiene que regirse por 

la legislación específica sobre esta materia. 

Artículo 228. Extinción de derechos  

La extinción de los derechos constituidos sobre los bienes de dominio público y comunales en 
virtud de autorización, concesión o cualquier otro título y de las situaciones posesorias a que 
han podido dar lugar, es efectuada por vía administrativa por los mismos entes locales, una vez 
instruido el expediente y escuchados los interesados, y puede dar lugar a indemnización si 
procede en derecho.  
 
3r.- Finalment el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament del patrimoni dels ens locals: 

Artículo 1. 

El patrimonio de los entes locales está constituido por todos los bienes 1.1. y 

derechos que les pertenecen, cualesquiera que sea su naturaleza y el título de 

adquisición. 

El patrimonio neto está determinado por el resultado de restar a la suma 1.2. de 

valores de los bienes y derechos el importe del pasivo financiero, entendiendo por 

éste la cantidad que se adeuda a 31 de diciembre por deuda emitida, préstamos, 

anticipos recibidos, y también depósitos constituidos por terceros en las cuentas 

municipales. 

Art. 2. 

Los bienes de los entes locales se clasifican en bienes de dominio público, bienes 

comunales y bienes patrimoniales. 

Art. 100. 

Los entes locales deben llevar un inventario general consolidado en el que 

integren, mediante epígrafes y subepígrafes, con los ajustes necesarios para evitar 

duplicaciones, los inventarios que comprendan: 

a) Los bienes, derechos y obligaciones del ente local.  

b) Los afectos a su patrimonio municipal del suelo, si procede.  
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c) Los efectos al patrimonio histórico-artístico, si procede.  

d) Los de los organismos autónomos administrativos y entidades con 

personalidad propia dependientes del ente local. 

e) Los cedidos a otras administraciones o a particulares pero revertibles al ente 

local. 

Art. 101. 

Cada uno de los inventarios parciales a los que se refiere el artículo anterior, que 

sirven de base para formar el inventario general, se deben normalizar en sus 

epígrafes y subepígrafes para que se pueda realizar la consolidación. 

Art. 102. 

1. El inventario general se debe actualizar continuadamente, sin perjuicio de su 

rectificación y comprobación. 

2. Todo acto administrativo que genere la adquisición, enajenación, gravamen o 

cualquier tipo de alteración de bienes o del planeamiento urbanístico que pueda 

repercutir en aquéllos se debe anotar inmediatamente en el inventario y 

correlativamente en el libro contable de inventarios y balances. 

Art. 103. 

La rectificación del inventario general se debe verificar anualmente y en ella se 

deben reflejar las incidencias de todo tipo de los bienes y derechos durante este 

período. 

Art. 104. 

La comprobación se debe efectuar siempre que se renuevan la corporación, los 

órganos de gobierno de los organismos autónomos o los entes con personalidad 

propia dependientes del ente local respecto a sus inventarios. El resultado se debe 

consignar al final del documento, sin perjuicio de levantar acta adicional con el 

objeto de establecer las responsabilidades que se puedan derivar para los 

miembros salientes y, en su día, para los entrantes. 

Art. 105. 

1. Corresponde al pleno la aprobación, rectificación y comprobación del inventario 

general. 
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2. Los de los organismos autónomos y los de los entes locales con personalidad 

propia dependientes del ente local deben ser aprobados por sus asambleas 

respectivas u órganos de gobierno y su presidente los tendrá que enviar al pleno 

de la corporación para su aprobación definitiva. 

3. El inventario general lo debe autorizar el secretario de la corporación, con el 

visto bueno del presidente y una copia de éste y de sus rectificaciones, y debe 

enviarse al Departament de Governació de la Generalidad. 

 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Aprovar la revisió des de la data de la seva aprovació anterior de 
l’Inventari general consolidat de béns de la corporació, actualitzat a data 31 de 
desembre de 2010 i formulat pel Serveis generals de l’Ajuntament amb la 
corresponent comprovació del Secretari gral. i  que incorpora com a annex els 
inventaris dels béns propis i de la Societat Municipal denominada Gestió 
Municipal de Serveis, S.A. (GMSSA), 
 
Segon. Trametre còpia de l’esmentat inventari, una vegada aprovat pel ple 
municipal, al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la 
Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del Govern. 
 
 
5.  APROVAR LA PROPOSTA DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB 
L’ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE CALDES DE MONTBUI.  
 
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: 
“Com vostès saben la planta baixa del nou equipament cívic i formatiu del 
nostre municipi: “Les Cases dels Mestres” estarà dedicada a activitats 
relacionades amb la gent gran i dintre d’aquest conjunt d’activitats el que fem 
és reconèixer el pes específic en l’organització d’activitats per a la gent gran, 
que tenen l’esplai, que porta molts anys oferint activitats de lleure, activitats 
culturals i d’altres al col·lectiu de gent gran de Caldes, que compte amb vuit-
cents associats i que, per tant, és una associació molt important en el teixit cívic 
del nostre municipi. 
 
Concretament el que fem amb aquest conveni és autoritzar l’ús de dos espais 
concrets d’aquest equipament: Un despatx que serà la seu de l’esplai i una aula 
d’informàtica que és on s’instal·larà la ciberaula -que actualment està ubicada a 
les dependències que ocupa l’esplai en el complex de la Residència Santa 
Susana i que és traslladarà a aquest equipament de “Les Cases dels Mestres”-. 
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Això no vol dir que l’esplai només podrà utilitzar aquests dos espais concrets 
sinó que utilitzarà també la resta d’espais polivalents que existeixen a la planta 
baixa de l’edifici. Nosaltres els hi hem garantit que podran continuar fent tot allò 
que havien fet fins ara i que, a més a més, ho podran anar fent amb millors 
condicions; amb espais més amplis i nous. És la nostra voluntat continuar 
col·laborant amb l’esplai de gent gran de Caldes de Montbui.  
 
Com deia el secretari per una qüestió legal no podem anar més enllà dels 
quatre anys en aquest conveni però, la nostra voluntat política -crec que és 
compartida per tots els grups polítics representats en aquest consistori-, és que 
això perduri més enllà d’aquests quatre anys, perquè l’esplai està fent una feina 
magnífica per aquest col·lectiu i això ha de seguir sent així; I, entre tots, hem de 
col·laborar i treballar per a què l’oferta de lleure i l’oferta cultural pel col·lectiu de 
gent gran de Caldes de Montbui cada dia pugui ser una mica millor.” 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [17 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (5); de CIU (5); del PSC 
(4); d’ICV-EUiA (2); i del PPC (1)], 
 

               ACORDA: 
 
Identificació de l’expedient 
Expedient número 1.4/2011, relatiu a l’aprovació d’un conveni entre l’entitat 
Associació de Gent Gran de Caldes de Montbui i l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui. 
 
DICTAMEN 
 
Antecedents 
L’Entitat Associació de Gent Gran de Caldes de Montbui du a terme al llarg de 
l’any un conjunt d’activitats socioculturals adreçades bàsicament al col·lectiu de 
la gent gran. 
 
Aquesta entitat necessita d’un espai adient on desenvolupar les seves 
activitats. 
 
L’Ajuntament de Caldes de Montbui és propietari de l’equipament anomenat 
Cases dels Mestres, situat al carrer de mestre Gregori Montserrat, número 4. 
 
L’Ajuntament és sensible a aquesta necessitat i a la tasca desenvolupada per 
l’entitat Associació de Gent Gran de Caldes de Montbui des del seu inici, per la 
qual cosa considera convenient cedir l’ús de part de l’equipament de les Cases 
dels Mestres per a que sigui utilitzat per l’esmentada entitat . 
 
A tal efecte s’ha redactat un conveni en què es concreten les condicions a les 
que s’ha de subjectar la cessió de l’ús de part del referenciat equipament. 



 

 25

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

 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Aprovar el contingut del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Caldes de Montbui i l’entitat Associació de Gent Gran de Caldes de Montbui, 
als efectes de regular les condicions de la cessió gratuïta part de les 
instal·lacions de l’equipament de les Cases dels Mestres situat al carrer de 
Mestre Gregori Montserrat, número 4 de Caldes de Montbui. 
 
Segon. Facultar el senyor Jordi Solé i Ferrando, alcalde president de 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui i el Sr. Eduard Llúzar López de Briñas, 
secretari general de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, per a la signatura del 
conveni. 
 
Tercer. Comunicar els acords a les persones interessades. 
 
 
6. APROVAR EL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2009, INTEGRAT PEL 
DEL PROPI AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI I ELS DE LES 
SOCIETATS MUNICIPALS GESTIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS, S.A. I 
CALDES HABITATGE, S.L. 
 
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: 
“El compte General ha estat informat en el marc de la Comissió Especial de 
Comptes. Ha passat el període de publicació i, per tant, vostès el coneixen 
perfectament. No hi entrarem en detalls a no ser que vostès tinguin alguna 
pregunta o necessitin algun aclariment.” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“El nostre grup votarà a favor, ja que com hem dit, el comptes general el que 
fan és reflectir les despeses i els ingressos que ha hagut i, per tant, és un 
document tècnic. Tenim plena confiança en què els professionals han plasmat 
el que realment ha passat. Però, sí volem recordar que en el moment en què és 
va portar la liquidació, nosaltres vam voler posar de manifest que -i en el propi 
informe de la interventora ja ho diu-, havien hagut molts informes amb 
objeccions i amb observacions perquè no estàvem d’acord amb la tramitació 
que es feia de despeses i gestió econòmica de l’Ajuntament.  
 
Per tant, votem a favor, s’entengui de l’aprovació dels comptes en quant a un 
document que plasma la realitat econòmica, però això no vol dir que estiguem 
d’acord en com s’han gestionat els comptes. Gràcies.” 
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En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [17 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (5); de CIU (5); del PSC 
(4); d’ICV-EUiA (2); i del PPC (1)], 
 

             ACORDA: 
 

Identificació de l’expedient 
 
Expedient número 38/2010 de l’Àrea Econòmica, corresponent a l’aprovació del 
Compte General de l’exercici 2009 de l’Entitat. 
 
DICTAMEN 
 

Antecedents i Fonaments de dret 
 
Els estats i compte anuals de l’exercici pressupostari 2009 van ser sotmesos a 
informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual va emetre el seu dictamen 
en data 10 de febrer de 2011. 
Exposat el Compte General, al públic, en el Butlletí Oficial de la Província de 21 
de febrer de 2011 i en el tauler d’anuncis de la Casa Consistorial, pel període 
reglamentari, no se’n vam formular reclamacions, al·legacions ni observacions. 
Articles 208 a 212 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 l’Ordre 
EHA/4041/2004, de 23 de novembre, mitjançant la qual s’aprova la Instrucció 
del model normal de comptabilitat local. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Aprovar el Compte General de l’exercici 2009, integrat pel del propi 
Ajuntament de Caldes de Montbui, el de la societat municipal Gestió Municipal 
de Serveis, SA i, el de la societat municipal Caldes Habitatge, SL. 

 
Segon. Rendir els esmentats comptes a la Sindicatura de Comptes d’acord 
amb el conveni signat, en data 18 de desembre de 2009, entre el president del 
Tribunal de Comptes i el síndic major de la Sindicatura de Comptes per a la 
coordinació de la rendició telemàtica dels comptes generals de les entitats 
locals. 
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7. ASSABENTAR EL DECRET NÚM. 424/2011 D’APROVACIÓ DE LA 
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE L’EXERCICI 2010. 
 
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: 
“Amb aquest tancament seguim amb la tendència positiva dels darrers quatre 
anys. És a dir, portem quatre anys tancant els números en positiu amb un 
estalvi net en positiu. En aquest cas, en l’exercici 2010, l’estalvi net és positiu 
per un import de 843.000 euros, el resultat pressupostari ajustat. És a dir, un 
cop agafat aquest estalvi net i fet uns ajustos comptables, també és positiu per 
un valor de 878.698 euros.  
Tenim un romanent de tresoreria per despeses generals, també positiu, per 
valor de 535.946 euros i per últim, una altra magnitud destacable és que tenim 
una ràtio legal de deute viu del 58,98 per cent. Això és una bona noticia perquè 
ens permet endeutar-nos. Estem dintre del marge permès per endeutar-nos per 
poder fer inversions.  
Recordin que l’Estat va abaixar el llindar que estava al 110 per cent d’aquesta 
ràtio i la va baixar al 75 per cent. Nosaltres estem al 59 per cent, per tant, 
encara tenim recorregut i, a més a més, tenint en compte les amortitzacions 
previstes durant aquest any, aquesta ràtio encara baixarà més, previsiblement 
fins al 52 per cent.  
 
Per tant, una tendència positiva que jo crec que encara s’ha de valorar més 
positivament tenint en compte la situació de molts ajuntaments, de moltes 
administracions públiques, amb unes tensions financeres molt importants, cada 
dia més difícils de suportar; Tot i això, cal dir que els tancament positius  durant 
aquests quatre anys estan seguint una tendència a la baixa. Són positius però 
cada any són menys i, per tant, també hem de ser realistes i haurem de fer un 
esforç i vigilar en qüestió pressupostària -d’aquest i dels següents exercicis- per 
intentar aconseguir també que l’estalvi net sigui positiu i, per tant, poder 
continuar en una situació sanejada dels nostres comptes. 
 
Repeteixo, que cal valorar especialment de manera positiva aquests resultats, 
tenint en compte la situació econòmica de crisis -econòmica i financera-, la 
situació de disminució dels ingressos per part de totes les administracions 
públiques i molt especialment la situació de l’administració local, on tenim 
ajuntaments -no gaire lluny del nostre-, que tenen situacions molt pitjors que la 
nostra. Evidentment nosaltres no ens hem d’emmirallar en aquestes situacions 
però, si que crec que serveix per posar en context el tancament del 2010 que 
és un tancament del qual en podem estar satisfets.”  
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En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [12 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (5); de CIU (5) i d’ICV-
EUiA (2); i 5 abstencions del PSC (4) i del PPC (1)], 
    

              ACORDA: 
 

Identificació de l’expedient 
 
Expedient número 25/2011 de l’Àrea Econòmica, corresponent a l’aprovació de 
la liquidació pressupostària de l’exercici 2010 de l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui. 
 
 
DICTAMEN 
 
Antecedents 
 
El dia 11 d’abril de 2011, el Sr. Jordi Solé i Ferrando, Alcalde-President de 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui, va aprovar la liquidació pressupostària de 
l’exercici de 2010 de l’Ajuntament de Caldes de Montbui mitjançant el decret 
d’alcaldia número 424/2011. 
 
 
Fonaments de dret 
 
Els articles 191 i 193 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 89 a 105 del Reial Decret 500/90, de 20 d’abril; l’Ordre EHA/4041/2004, 
de 23 de novembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model normal de 
comptabilitat local; i, el Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, mitjançant 
el qual s’aprova el 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.  Assabentar al Ple de la liquidació del pressupost municipal de l’exercici 
de 2010 de l’Ajuntament de Caldes de Montbui. 
 
Segon. Trametre còpia de la liquidació a l’Administració de l’Estat i de la 
Comunitat Autònoma. 
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8. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 12/2011 MITJANÇANT 
INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDIT AMB CANVI DE DESTÍ. 
 
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: 
“El que fem és suplementar amb 1.000 euros la partida de mobiliari urbà i amb 
52.759.96 euros la patida de projectes, estudis i direccions d’obres per cobrir 
aquests dèficits de finançament derivats de l’exercici anterior.” 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [10 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (5) i de CIU (5); i 7 
abstencions del PSC (4); d’ICV-EUiA (2); i del PPC (1)], 
    

                      ACORDA: 
 
Identificació de l’expedient 
Expedient relatiu a la modificació de crèdits número 12/2011 de l’Ajuntament de 
Caldes de Montbui, mitjançant incorporació de romanents amb canvi de destí. 
 
DICTAMEN 
 

Antecedents 
Primer. Els crèdits per a despeses que l’últim dia de l’exercici pressupostari no 
estiguin afectats al compliment d’obligacions ja reconegudes queden anul·lats de 
ple dret. No obstant això, els crèdits que emparin projectes finançats amb 
ingressos afectats s’han d’incorporar obligatòriament, llevat que es desisteixi 
totalment o parcialment d’iniciar o continuar l’execució de la despesa. 
 
Segon. De la liquidació pressupostària de l’exercici 2010 aprovada mitjançant el 
decret d’alcaldia núm. 424/2011 de data 11 d’abril de 2011 se’n desprèn que hi 
ha una sèrie de romanents de crèdit, no afectats al compliment d’obligacions 
reconegudes, per un import total de 3.509.098,82 €, que s’han d’incorporar 
necessàriament al pressupost de l’exercici 2011, ja que són despeses 
finançades amb ingressos afectats.  
 
D’aquest import ja s’han incorporat un total de 3.455.338,86 € mitjançant 
diverses modificacions de crèdit:  la modificació de crèdits núm. 02/2011, 
mitjançant incorporació de romanents (mateix destí) per un import total de 
559.408,40 € aprovada mitjançant el decret d’alcaldia núm. 59/2011 de 20 de 
gener de 2011; la modificació de crèdits núm. 06/2011, mitjançant incorporació 
de romanents (mateix destí) per un import total de 520.022,56 € aprovada 
mitjançant el decret d’alcaldia núm. 135/2011 de 10 de febrer de 2011; i, la  
modificació de crèdits núm. 11/2011, mitjançant incorporació de romanents 
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(mateix destí) per un import total  de 2.375.907,90 € aprovada mitjançant el 
decret d’alcaldia núm. 11/2011 de data 11 d’abril de 2011. 
 
Per consegüent, queden pendents d’incorporar romanents per un import total 
de 53.759,96 €.  
 
Tercer. De la liquidació pressupostària de l’exercici 2010 aprovada mitjançant 
decret d’alcaldia núm. 424/2011 de data 11 d’abril de 2011 se’n desprèn que hi 
ha hagut dèficits de finançament, per un import total de 66.882,30 €,  en els 
següents projectes d’inversió, per l’import que s’especifica i pel motiu que 
s’exposa:  
 

 Projecte mobiliari urbà: la resolució definitiva del PUOSC núm. 300608 
Millora dels espais públics i senyalització àrees residencials de baixa 
densitat és de 45.444,60 € i hi ha un compromís d’ingrés per 46.444,60€.  
Per tant, hi ha un dèficit de finançament de 1.000,00 €. 

 
 Projectes, estudis i direccions d’obra: s’ha donat de baixa un compromís 

d’ingrés per import de 60.000,00 € de la subvenció de la Diputació 
(Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat) i part del compromís d’ingrés de 
la subvenció del Consorci de promoció comercial de Catalunya (COPCA) 
per import de 9.121,91 €, quedant la subvenció definitiva en 32.878,09 €. 
Aquestes variacions en les fonts de finançament juntament amb les 
demés fonts existents del projecte i la despesa executada i pendent 
d’executar fa que el dèficit de finançament de l’ esmentat projecte 
ascendeixi a 65.882,30€. 

 
Quart. Es proposa que part d’aquests dèficits siguin compensats amb 
superàvits d’altres projectes d’inversió per un import total de 53.759,96 €, 
segons s’especifica en l’annex 1. Aquest import correspon a una sèrie de 
romanents de crèdit no afectats al compliment d’obligacions reconegudes els 
quals s’han d’incorporar necessàriament al pressupost de l’exercici 2011 ja que 
són despeses finançades amb romanent afectat. Aquests romanents de crèdit 
pendents d’incorporar per un import total de 53.759,96 € finançaran despeses 
amb un destí diferent al previst inicialment; finançaran mobiliari urbà per import 
de 1.000,00 € i projectes, estudis i direccions d’obres per un import de 
52.759,96 €. 
 
Per tant, cal procedir a l’aprovació de la modificació pressupostària mitjançant 
incorporació de romanents amb canvi de destí per un import total de 
53.759,96€ per tal de cobrir part dels dèficits de finançament dels projectes 
d’inversió derivats de la liquidació pressupostària de l’ exercici 2010.  
 
Vist l’informe de la Intervenció Municipal. 
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Fonaments de dret 
 
- Els articles 182, 169, 170 i 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 47 i 48 del RD 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 12è. de les Bases d’execució del pressupost municipal vigent. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Aprovar la incorporació de romanents de l’expedient de modificació de 
crèdits núm. 12/2011 del pressupost municipal de 2011 per un import total de 
53.759,96 € amb els canvis de destí que s’especifiquen en l’annex 1 
(aplicacions pressupostàries 32.155.62509 Mobiliari urbà i 20.151.60909 
Projectes, estudis i direccions d’ obres). 
 
Segon. Exposar al públic la modificació de crèdits número 12/2011 de 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui, resultant d’aquest acord d’incorporació, 
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. 
 
 
9. APROVAR UN NOU QUADRE D’INVERSIONS I FINANÇAMENT PER 
L’EXERCICI 2011. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Efectivament el que fem és -sense variar el total de l’endeutament previst per 
aquest exercici 2011 que és de 965.056,48 euros i que per tant és la xifra que 
ja havíem aprovat en el pressupost 2011- reformular algunes de les inversions 
a partir de noves necessitats i noves prioritats que han anat sorgint en aquests 
darrers mesos. 
 
La principal prioritat és cobrir el 10 per cent d’aportació de l’Ajuntament per a 
les obres de Can Maspons, que van ser recepcionades en el darrer Ple. 
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El compromís és que aportin el veïns el 90 per cent i l’Ajuntament l’altra 10 per 
cent.  
En principi l’anterior consistori havia proposat i havia decidit que aquesta 
aportació fos en obra, però a l’hora de liquidar aquest projecte hem vist que 
això era impossible perquè era obra ja executada abans que s’adjudiqués el 
projecte d’obres de Can Maspons, per tant, això ens ha obligat a trobar  aquest 
10 per cent d’aportació municipal dinerària. 
 
Aquesta és la principal reorientació del pressupost d’inversions i n’hi ha d’altres 
que són més petites que si volen i tenen preguntes els hi respondré amb molt 
de gust.” 
 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [10 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (5) i de CIU (5); 2 vots 
en contra  d’ICV-EUiA (2); i 5 abstencions del PSC (4) i del PPC (1)], 
    

           ACORDA: 

Identificació de l’expedient 
Expedient número 64/2010 de l’Àrea Econòmica, corresponent a la modificació 
del programa d’inversions i finançament del pressupost municipal de l’exercici 
2011 de l’Ajuntament de Caldes de Montbui. 
 
DICTAMEN 
 
Antecedents 
En data 16 de desembre de  2010 el Ple de la corporació va aprovar inicialment 
el pressupost de l’ exercici 2011. Un dels annexos d’aquest pressupost és el 
programa d’inversions i finançament per l’any 2011. S’adjunta l’ esmentat 
programa a l’annex 1 de la proposta. 
 
Després d’aprovar el pressupost per l’exercici 2011 i una vegada realitzada la 
liquidació del pressupost de l’ Ajuntament de l’ any 2010 aquesta corporació té 
noves necessitats de finançament. D’aquestes noves necessitats corresponen 
a despeses d’inversió 479.694,25€. D’aquestes 101.364,53€ es finançaran amb 
subvenció de PUOSC i 8.317,06€ amb contribucions especials i la resta 
370.012,66€ amb operacions de crèdit.  
 
Vist la disminució del romanents de tresoreria de l’exercici 2010 i la necessitat 
de finançar despesa corrent amb aquest, hi ha una necessitat de modificar el 
programa d’inversions i finançament del pressupost de l’exercici 2011 per poder 
finançar les noves necessitats d’inversió. 
 
Tenint en compte que el nivell d’endeutament del pressupost de 2011 es manté 
després de modificar les inversions, l’aportació municipal a través d’operacions 
de crèdit pel finançament de les inversions continua sent de 965.056,48 €, 
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s’han hagut de reduït les inversions previstes al pressupost inicial de 2011 per 
donar cobertura pressupostària a les noves inversions següents: 
 

• Equipament gent gran i formació:  20.047,00€ 
• Obres de reurbanització del carrer Mestre Gregori: 117.998,65€ 
• Dèficits projectes inversió 2010:    13.122,34€ 
• Dèficits operacions pendents d’aplicació de projectes d’inversió: 

3.496,26€ 
• Obres d’urbanització Can Maspons:  310.259,46€ 
• Modificacions IVA 2%:  8.437,94€ 
• Expropiació de terrenys C59 obra els Saulons:  6.332,60€ 
 
      Total          479.694,25€ 

 
Fonaments de dret 
Article 166 i 169 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. 
 
Articles 12 a 15 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
desenvolupa el capítol I del títol VI del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en matèria 
de pressupostos. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer.  Aprovar la modificació del programa d’inversions i finançament del 
pressupost municipal de l’exercici i 2011 de l’Ajuntament de Caldes de Montbui. 
S’adjunta el nou  programa d’inversions i finançament del pressupost municipal 
de l’exercici i 2011 a l’annex 3. 
 
Segon. Exposar al públic la modificació i el nou programa d’inversions i 
finançament del pressupost de l’exercici 2011 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. 
 
Tercer. Remetre còpia del nou programa d’inversions i finançament del 
pressupost municipal de l’exercici  2011 a la Direcció General d’Administració 
Local de la Generalitat de Catalunya i a la Delegació del Ministeri d’Economia i 
Hisenda, 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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10. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 13/2011 MITJANÇANT 
SUPLEMENTS DE CRÈDIT.  
 
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: 
“Efectivament el que fem amb aquesta modificació de crèdit és suplementar via 
romanent algunes partides, concretament la partida de servei de neteja i 
immobles i espais públics -per una qüestió que explicarem en un punt que ve 
en l’ordre del dia- amb 105.765,62 euros.  
Suplementem també la partida de manteniment d’edificis públics en 26.228,04 
euros, la partida de subvencions a entitats culturals en 3.200 euros, la partida 
de Caldeja’t en 1.500 euros i la partida de Festa Major en 1.500 euros. En total 
138.193,66 euros. Hi ha alguna intervenció? Doncs, passem a la votació.” 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [10 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (5) i de CIU (5); i 7 
abstencions  del PSC (4); d’ICV-EUiA (2) i del PPC (1)], 
    

             ACORDA: 
 

Identificació de l’expedient 
Expedient número SEMC 13/2011, relatiu a la modificació de crèdits número 
13/2011 del pressupost municipal de l’exercici 2011, mitjançant suplements de 
crèdit. 
 
DICTAMEN 
 

Antecedents 
L’Àrea de Serveis Territorials i l’Àrea de Serveis Personals de l’Ajuntament han 
sol·licitat la realització de despeses que no es poden demorar fins a l’exercici 
següent i que per a la seva realització el crèdit consignat en el pressupost de la 
Corporació és insuficient. Per tant, l’expedient que es porta a aprovació té per 
objecte aprovar una modificació de crèdits mitjançant suplements de crèdit per 
un import total de 138.193,66 €. 
 
En la relació que s’acompanya, com annex, es detallen les aplicacions 
pressupostàries de despesa que es suplementen per tal d’atendre les 
necessitats exposades, la satisfacció de les quals no es poden demorar fins 
l’exercici següent. El finançament de les aplicacions pressupostàries anirà a 
càrrec de part del Romanent de tresoreria per a despeses generals determinat 
en la liquidació pressupostària de l’exercici 2010 aprovada mitjançant el decret 
d’alcaldia núm. 424/2011 de data 11 d’abril de 2011. 
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Vist l’informe de la Intervenció Municipal. 

Fonaments de dret 
- Els articles 169, 170, 171 i 177 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 35,36, 37 i 38 del RD 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., 7è. i 8è. 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 13/2011 del 
pressupost de l’Ajuntament de Caldes de Montbui de l’exercici 2011, mitjançant 
suplements de crèdit, per un import de total de 138.193,66 €, segons detall de 
l’annex, on s’especifiquen les aplicacions pressupostàries que es suplementen i 
la seva font de finançament que és a càrrec de part del Romanent de tresoreria 
per a despeses generals determinat en la liquidació pressupostària de l’exercici 
2010 aprovada mitjançant el decret d’alcaldia núm. 424/2011 de data 11 d’abril 
de 2011. 
 
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. 
 
11. APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE LES CONTRIBUCIONS 
ESPECIALS DE L’OBRA DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE 
L’ESGLÉSIA I DEL CARRER ASENSI VEGA. 
 
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: 
“Només rectificar una petita cosa. L’arquebisbat de Barcelona no aporta res 
com a part de la part que l’Ajuntament va haver d’assumir. Concretament 
aquest 32.865,19 euros són una de la part d’aquests 129.742,66 euros que 
aporta l’Ajuntament arrel del famós concordat amb el Vaticà.  
És a dir, el cost total de l’obra és de 479.232,07 euros. La subvenció del Pla 
Únic d’Obres i Serveis ha cobert 208.800 euros, la subvenció del Pla de Barris 



 

 36

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

ha cobert 76.677,13 euros, l’aportació de l’Ajuntament -tenint en compte el que 
li pertocava en sí al propi ajuntament i el que li pertocava a l’arquebisbat i el 
que li pertocava a GMSSA- és de 129.742,66 euros.  
Caldria refer aquest quadre perquè no queda del tot clar. 
 
I la part de contribucions especials dels veïns és de 64.012,28 euros, per tant 
en el total d’aquests 479.232,07 euros un percentatge relativament petit.” 
 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [14 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (5) i de CIU (5) i del 
PSC (4); i tres abstencions d’ICV-EUiA (2) i del PPC (1)], 
    

            ACORDA: 
 
Identificació de l’expedient 
 
Expedient número TECE200802072, referent a la liquidació definitiva de les 
contribucions especials de l’obra de reurbanització de la Plaça de l’Església i el 
carrer Asensi Vega. 
 
DICTAMEN 
 
Antecedents 
 
El Ple de l’Ajuntament en la sessió de 26 de març de 2009 va aprovar 
definitivament la imposició i ordenació de les contribucions especials com a 
conseqüència de l’execució de l’obra de la Plaça de l’Església i el carrer Asensi 
Vega. 
 

- En aquest mateix Ple, es van aprovar els mòduls de repartiment 
següents: 

 
• El 20% del pressupost a repercutir, dividit en la totalitat de les 

façanes afectades, en un total de 300,77 metres lineals, i dóna un 
mòdul per aplicar a cada façana de les finques afectades de 
62,78 euros/ml. 

• El 30% del pressupost a repercutir, dividit en la totalitat de les 
superfícies afectades, en un total de 5.158,60 metres quadrats, i 
dóna un mòdul per aplicar en concepte de superfície de solar de 
5.47 euros/m2. 

• El 50% del pressupost a repercutir, dividit en la totalitat de 
l’edificabilitat de les finques afectades, en un total de 8.626,10 
metres quadrats, i dóna un mòdul per aplicar a cada sostre 
edificable ponderat segons la seva situació en relació a la façana 
afectada per les obres, de la totalitat de les finques afectades de 
5,47 euros/m2. 
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La Junta de Govern local, en sessió de 25 de febrer de 2011, va acordar 
aprovar la recepció de les obres d’urbanització de la plaça de l’Església  i el 
carrer Asensi Vega. 
 
El cost real de les obres ascendeix a un import de 479.232,07 euros, que es 
reparteixen, una vegada s’ha clarificat el quadre, de la següent manera: 
 
 
 
Arquebisbat de Barcelona       32.865,19 €
Ajuntament       84.920,74 €
GMSSA       11.956,73 €
Total Ajuntament de Caldes      129.742,66 €
 

Total Ajuntament de Caldes      129.742,66 €
Subvenció PUOSC     208.800,00 €
Subvenció Pla de Barris       76.677,13 €
Contribucions especials 50%       64.012,28 €
Cost total de l’obra                  479.232,07 €
 
 
Fonaments de dret 
 
L’article 33.4 de la LRHL disposa que, un cop finalitzades les obres, s’indicaran 
els subjectes passius, la base i les quotes individuals definitives, es giraran les 
liquidacions que siguin procedents i es compensaran com a lliurament a 
compte dels pagaments anticipats que s’hagin efectuat. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Aprovar la liquidació definitiva de l’obra de reurbanització de la plaça de 
l’Església i el carrer Asensi Vega  per un import de 479.232,07 euros, dels 
quals 64.012,28 euros aniran a càrrec de les contribucions especials. 
 
Segon. Aprovar la liquidació individual definitiva de les contribucions especials 
d’acord amb el llistat que s’adjunta com annex. 
 
Tercer. Notificar la liquidació individual definitiva als interessats.  
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12. APROVAR L’EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ DE MUTU ACORD 
CORRESPONENTS A L’ADQUISICIÓ DE BÉNS I DRETS PER L’EXECUCIÓ 
DEL PROJECTE MB07068.2 PER A LA “MILLORA LOCAL, REORDENACIÓ 
D’ACCESSOS I MILLORA DE LA SEGURETAT VIÀRIA A LA CARRETERA 
C-59 DEL PK 16+250 AL 19+790, TRAM CALDES DE MONTBUI - BIGUES I 
RIELLS”. 
 
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: 
“Recordem que aquest és un projecte que està redactat, licitat i adjudicat. El 
compromís del consistori era doble; per una banda finançar una part d’aquesta 
millora que puja en total uns 800.000 euros dels quals l’Ajuntament es va 
comprometre a aportar-hi 200.000 euros, i l’altre compromís era dur a terme les 
expropiacions d’aquests dos petits trossos que calia ocupar per tal de dur a 
terme el projecte amb l’objectiu de millorar la seguretat en el tram de la C-59 
que passa pels barris d’Els Saulons i de la Font dels Enamorats.  
L’objectiu és millorar els accessos a aquestes urbanitzacions i facilitar el 
creuament dels vianants en aquesta zona, molt perillosa tal i com està 
configurada en aquests moments. Per tant, el que fem és fer la relació dels 
béns afectats per aquesta obra i procedir a les expropiacions amb expedients 
de mutu acord.  
 
Per tant, el compromís doble de l’Ajuntament amb aquestes expropiacions i 
amb el fet de posar aquests terrenys a disposició de la Direcció General de 
Carreteres quedarà saldat i el que hem d’aconseguir entre tots, és una cosa 
que en aquests moments està resultant certament complicada i és que la 
Generalitat tiri endavant els seus compromisos. Ens hi trobem no només en 
aquesta obra -que de fet el dilluns tenim la enèsima reunió amb el director 
general de carreteres per saber fins a quin punt existeix el compromís i si es 
manté executar l’obra aquest any-, sinó que ens estem trobant amb dificultats 
amb altres projectes en què ja hi havia compromisos i pel canvi de govern, per 
la situació financera actual, o pel que sigui, han quedat amb una situació 
d’incertesa o, si més no, amb una situació de congelació momentània. 
 
En tot cas, seguirem pressionant fins l’últim dia de la legislatura i a qui li toqui a 
partir del primer dia també ho hauria de fer; Ja que aquest és un projecte 
prioritari pels veïns de les urbanitzacions i en general per tothom del municipi. 
Estem parlant d’una qüestió de millorar la seguretat dels accessos d’aquests 
dos nuclis de població del nostre municipi.  
Si no hi ha intervencions al respecte passem a la votació.”  
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En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [17 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (5); de CIU (5); del PSC 
(4); d’ICV-EUiA (2); i del PPC (1)], 
 

           ACORDA: 
 

Identificació de l’expedient  
 
Expedient número TGEV20112300 d’expropiació de mutu acord corresponents 
a l’adquisició de béns i drets per l’execució del projecte MB07068.2 per a la 
“millora local, reordenació d’accessos i millora de la seguretat viària a la 
carretera C-59 del Pk 16+250 al 19+790, tram Caldes de Montbui-Bigues i 
Riells. 
 
DICTAMEN 
 

Antecedents 
 
En l’àmbit en què s’han de realitzar les millores a la carretera C-59 es localitza 
la zona de “Els Saulons” (oest) i “La Font dels Enamorats”(est) en el tram 
comprès entre el PK 16+227 i 16+917.  
 
En aquest tram existeix una calçada lateral a cada banda de la carretera C-59, 
carrer Norbert Font, a l’esquerra, i Francesc Moragues, a la dreta, sentit 
ascendent. 
 
Des d’aquestes calçades laterals sorgeixen una sèrie de carrers que permeten 
accedir a les zones poblades que en el cas de la zona oest són els carrers 
Josep Maria de Segarra, Eugeni d’Ors, Joaquim Blume, Antoni Gaudi i Àngel 
Guimerà mentre que per a la zona est tan sols és el carrer Jaume Ferran, única 
possibilitat d’entrada i sortida. 
 
D’aquests carrers, els carrers de Josep Maria de Segarra, Joaquim Blume i 
Jaume Ferran,  connecten amb la carretera C-59 permetent totes les 
possibilitats de girs, a dreta i esquerra, tant d’entrada com de sortida, en totes 
les direccions i sentits. 
 
La zona està mancada de qualsevol carril central d’espera, d’acceleració per 
incorporar-se a la C-59 o d’alentiment per sortir-ne. 
 
L’absència d’un carril d’espera provoca que els vehicles que volen accedir als 
nuclis poblats s’hagin d’esperar en el mateix carril de circulació, fet que 
juntament amb l’alta intensitat de trànsit permeten poques oportunitats de 
creuament i provoquen una manca de seguretat en aquest punts. 
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Per altra banda, les sortides de vehicles des dels nuclis poblats es produeixen 
en alguns casos amb manca de visibilitat.  
En el tram comprès des del PK 16+917 fins al PK 19+790 la carretera es troba 
en un òptim estat de conservació tot i que atenent a estudis  realitzats pel 
Servei Territorial de Carreteres de Barcelona, sigui necessari un ajust en els 
trams d’avançament. 
 
És per tot això, que la Direcció General de Carreteres en l’ordre d’estudi 
número 090309 de data 20 d’abril de 2009 va encarregar la redacció del 
projecte que porta per títol “Projecte Constructiu. Millora Local. Seguretat viària. 
Reordenació d’accessos i millora de la seguretat viària a la carretera C-59 del 
PK 16+250 al 19+750.Tram : Caldes de Montbui – Bigues i Riells” i amb clau 
MB-07068.2.  
 
D’acord amb el conveni de col·laboració, de data 18 de maig de 2010,  
l’Ajuntament de Caldes de Montbui posarà a disposició  del  Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques els terrenys necessaris per a l’execució de 
les obres objecte d’aquest conveni, amb caràcter previ al seu inici. Les finques 
afectades són les següents: 
  
Número finca : 1 
Número polígon de rústica: 12  
Número de parcel·la : 57 
Nom del titular afectat: M. Àngels Fabregas Miramanda 
Naturalesa del be: rústica 
Superfície a expropiar, en m2: 1.003 
Servitud de pas aèria, en m2: 3 
Ocupació temporal en m2: 231 
 
Número finca : 8 
Número polígon de rústica: 11  
Número de parcel·la : 26 
Nom del titular afectat: José Abel Xalabarder 
Naturalesa del be: rústica 
Superfície a expropiar, en m2: 31 
Ocupació temporal en m2: 762 
 
Respecte als béns: 
 
De la finca 1 s’ha d’expropiar una superfície de 1003,00 metres quadrats, amb 
una servitud de pas aèria de conreu de secà de 3,00 metres quadrats i amb 
una servitud d’ocupació temporal de 231 metres quadrats. S’acorda entre les 
parts el valor d’expropiació de 5.226,00 euros. 
 
De la finca número 8 s’ha d’expropiar una superfície de 31,00 metres quadrats, 
amb una ocupació temporal de 762,00 metres quadrats. S’acorda entre les 
parts el valor d’expropiació de 1.106,60 euros. Aquesta quantitat es 
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compensarà amb les obres de millora els nous accessos a la finca i en les 
obres de millora de l’aparcament, un cop aprovades les obres descrites en el 
projecte aprovat.  
 
Respecte als Drets afectats: 
 
S’ha de demanar certificat de titularitats i càrregues al Registre de la Propietat 
de Granollers núm.2 ; I del resultat d’aquest s’elaborarà la relació definitiva de 
bens i drets afectats.  
 
Respecte a la “causa expropiandi”: 
 
Aquesta utilitat pública i necessitat d’ocupació deriven “ex lege” de l’aprovació 
definitiva del projecte d’obres anomenat: “Projecte Constructiu. Millora Local. 
Seguretat viària. Reordenació d’accessos i millora de la seguretat viària a la 
carretera C-59 del PK 16+250 al 19+750.Tram : Caldes de Montbui – Bigues i 
Riells”, per part de l’òrgan competent del Departament de Política Territorial i 
Sostenibilitat de la Generalitat. 
 
Fonaments de dret 
 
Article 24 de la Llei de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa. 
 
Article 25 i següents del Reglament d’expropiació forçosa aprovat per Decret de 
26 d’abril de 1957. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Aprovar inicialment la relació de béns i drets afectats per l’expropiació 
per a la realització de l’obra anomenada “Projecte Constructiu. Millora Local. 
Seguretat viària. Reordenació d’accessos i millora de la seguretat viària a la 
carretera C-59 del PK 16+250 al 19+750.Tram : Caldes de Montbui – Bigues i 
Riells”: 
 
Número finca : 1 
Número polígon de rústica: 12  
Número de parcel·la : 57 
Nom del titular afectat: M. Àngels Fabregas Miramanda 
Naturalesa del bé: rústica 
Superfície a expropiar, en m2: 1.003 
Servitud de pas aèria, en m2: 3 
Ocupació temporal en m2: 231 
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Número finca : 8 
Número polígon de rústica: 11  
Número de parcel·la : 26 
Nom del titular afectat: José Abel Xalabarder 
Naturalesa del bé: rústica 
Superfície a expropiar, en m2: 31 
Ocupació temporal en m2: 762 
 
Segon. Demanar certificat de titularitats i càrregues al Registre de la Propietat 
de Granollers núm.2 ; I del resultat d’aquest s’elaborarà la relació inicial 
complerta de béns i drets afectats. 
 
Tercer. Una vegada obtingut el certificat de l’apartat anterior, es procedirà a 
sotmetre la relació de drets i béns afectats, per un termini d’informació pública 
de 20 dies,  amb la publicació de l’edicte al BOPB i al diari Avui. 
 
Quart. Disposar que si en el termini d’informació pública no es presenten 
al·legacions a la relació de béns i drets afectats publicada, esdevindrà definitiva 
sense necessitat de cap altre tràmit. 
 
Cinquè. Aprovar els convenis de mutu acord per a la fixació del preu just per a 
l’expropiació de les finques esmentades i facultar a l’Alcalde per la signatura del 
mateix, l’ executivitat dels quals queda supeditada a l’aprovació definitiva  de la 
relació de béns i drets afectats. 
 
Sisè. Aprovar l’autorització i la disposició a nom de M. Àngels Fàbregas 
Miramanda per un import de 5.226,00 euros, condicionada  en la seva 
executivitat a la corresponent aprovació de la modificació del nou programa 
d’inversions i finançament del pressupost de l’exercici 2011 de l’Ajuntament de 
Caldes de Montbui. 
 
Setè. Aprovar l’autorització i la disposició a nom de José Abel Xalabarder per 
un import de 1.106.60 euros, condicionada en la seva executivitat a la 
corresponent aprovació de la modificació del nou programa d’inversions i 
finançament del pressupost de l’exercici 2011 de l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui.  
 
Vuitè. Facultar a l’alcalde president, tan àmpliament com en Dret sigui 
necessari, per tal d’efectuar totes les gestions i emetre tots els actes 
administratius adients per complimentar aquest acord, donant compte al Ple 
d’aquests, per si escau la seva ratificació, una vegada s’hagi produït l’ocupació 
de les finques.   
 
Novè. Notificar el present acord als interessats. 
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13. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE DE SERVEI 
DE RECOLLIDA I TRANSPORTS DE RESIDUS MUNICIPALS AMB 
L’EMPRESA CESPA, PEL QUE FA REFERÈNCIA AL SERVEI DE 
RECOLLIDA PORTA PER PORTA A LES URBANITZACIONS  DE CAN 
MASPONS, LLEDONERS I REGASSOL.  
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
Pren la paraula el senyor Coll: 
“Aquest és un tema purament administratiu. 
Costa més el temps que perdem que la quantitat de diners. 
 
Això ve a resultes de quan va començar la implantació del porta a porta a tres 
urbanitzacions que eren Maspons, Lledoners i Regasol. Es va començar un 
dilluns que creiem que era el millor dia per començar i el dilluns era dia 31. 
Havien d’haver començat el dia 1. Nosaltres vam pagar des del dia 1 i 
l’empresa ens reclama aquest dia del mes anterior. 
Aquests 179 euros és la diferència que hem de pagar per aquest dia.  
L’empresa tampoc es va donar compte que començàvem el dia 31 i que hi 
havia aquesta diferència i hem tingut que regularitzar això perquè el contracte 
sigui correcte i tot estigui dret a llei.” 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [17 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (5); de CIU (5); del PSC 
(4); d’ICV-EUiA (2); i del PPC (1)], 
 

            ACORDA: 
 
Identificació de l’expedient 
 
Expedient número G5102200800091, referent a la modificació de preus del 
contracte de serveis de recollida i transport de residus, servei de recollida porta 
per porta. 
 
DICTAMEN 
 
Antecedents 
 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 27 de gener de 2011, va aprovar la 
modificació del contracte administratiu del servei públic de recollida i transport 
de residus municipals amb l’empresa CESPA per tal d’implantar el servei de 
recollida porta per porta a les urbanitzacions de Can Maspons, Lledoners i 
Regassol a partir del dia 31 de gener de 2011. 
 
El preu de la modificació es va establir en un import de 15.342,41 euros anuals 
(IVA inclòs). 
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L’empresa CESPA ha comunicat a l’Ajuntament que l’oferta que va fer era amb 
preus anteriors a la revisió de preus aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió 
de data 25 de novembre de 2010. És a dir que se li ha d’aplicar també, als 
preus inicialment proposats, l’increment de l’1,275%. 
 
Fonaments de dret 
 
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 
 
Plec de clàusules administratives particulars aplicables al contracte de serveis 
de recollida i transport de residus municipals de l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Aprovar la revisió de preus del contracte de serveis de recollida i 
transport de residus municipals de l’Ajuntament de Caldes de Montbui pel que 
fa al servei de recollida porta per porta passant  d’un preu anual de 15.342,41 
euros a 15.538,03 euros. 
 
Segon. Aquest import, considerant 11 mesos, de 179.31 euros (IVA inclòs) va a 
càrrec de l’aplicació pressupostària 31 162 22717, servei de deixalles, 
corresponent al pressupost de l’ajuntament de Caldes de Montbui per l’any 
2011. 
 
Tercer. Comunicar-ho als interessats i als serveis econòmics de l’Ajuntament. 
 
 
14. APROVAR EL PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES I PARTICULARS I 
INICIAR LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE QUE HA DE REGIR LA 
CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE NETEJA DE LA VIA PÚBLICA I DELS 
EDIFICIS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI. 
 
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: 
“El motiu pel qual portem aquest punt avui per a la seva aprovació -precisament 
el darrer Ple de la legislatura- és perquè el contracte vigent acaba el 31 d’agost 
de 2011 i, per tant, ens interessa que el nou contracte entri en vigor al més 
aviat possible, ja que entre aquest termini de 31 d’agost i que comenci el nou 
contracte haurem de pagar factures extres per la part de neteja que no està 
inclosa en l’adjudicació vigent.  
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I per tant, com que l’Ajuntament el que ha de fer és estalviar tots els recursos 
que pugui, i per estalviar-nos totes les factures extres que ens vindrien, hem 
cregut convenient entrar aquest punt avui per urgència.  
De totes maneres és un Plec de Clàusules que fa mesos que s’està treballant 
des de l’Àrea de Serveis Territorials i concretament des de l’Àrea de Serveis. 
Per tant, entenem que ha hagut un treball exhaustiu i rigorós al darrera i volem 
remarcar -com a dit el senyor secretari-, que el que fem avui és aprovar el Plec 
de Clàusules. Evidentment l’estudi de les ofertes i l’adjudicació definitiva ja 
dependrà del nou consistori. El senyor Coll explicarà el contingut d’aquest 
Plec.” 
 
Pren la paraula el senyor Coll: 
“Moltes gràcies. Aquest Plec -tal com a dit el senyor alcalde- el vam estar 
treballant des de finals de l’any passat i la intenció era que, o bé a finals de 
l’any passat –però, amb les dates de Nadal no va poder ser-, o a principis 
d’any, es pugés aprovar.  
Així també ho vaig poder traslladar a l’oposició que ho estàvem treballant i que 
em posaria en contacte amb ells per explicar-los com i de quina manera 
s’estava treballant perquè estàvem molt justos de temps i si s’havia d’aprovar 
aquest any abans que acabés la prorroga, havíem d’haver-lo aprovat a principis 
d’any. O sigui, el Ple del mes de gener.  
Això no va poder ser així ja que va haver uns problemes de diners, no hi havia 
prou diners, havíem d’espera la incorporació dels romanents. Havíem d’esperar 
que es tanqués l’any i que veiéssim quan quedava de romanent de tresoreria.  
 
Ara, l’equip de govern ha cregut convenient portar això a aprovació, tot i que 
pels terminis i pel temps que marquen aquests convenis, qui aprovarà això serà 
el nou equip de govern. Per tant, tot i estant d’acord amb el plec i haver-lo 
treballat amb el tècnic, i haver fet moltes propostes, jo crec que no és el 
moment, -estem massa a prop de les eleccions-, i això crec que pot generar 
dubtes a la ciutadania i, per tant, jo en aquest punt, ja li he demanat a l’alcalde i 
així ho ha entès i m’ho respecta, jo m’abstindré. Ja que jo no estic d’acord en 
què es porti avui a aprovació. Tot i entenen les necessitats de l’equip de 
govern. Però jo no ho faria, jo mai ho hagués fet. Per tant, la meva votació serà 
l’abstenció, tot i estant d’acord amb el plec.  
 
Si tenen algun dubte respecte el plec, els hi acabaré d’explicar ja que considero 
que no ha quedat massa ben explicat. El plec és de 915.000 euros anuals, tot i 
que aquest any hem tingut que suplementar la diferència que ens faltaria per 
poder pagar, en cas que ho haguéssim d’allargar, des del dia 31 d’agost fins el 
dia 31 de desembre, que són 105.000 euros, per això la xifra que ha donat el 
senyor secretari és un milió i ... que són la suma dels 915.000 euros, més els 
105.000 euros. Per tant, a partir d’aquest any el plec és de 915.000 euros. 
Estem parlant d’un plec de 4 més 2... de 5.500.000 euros.  
És per això i per la quantitat pel que jo vull abstindrem avui.”  
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Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Ha hagut una frase que no m’ha agradat gens de la seva intervenció, senyor 
Coll. Que és això de generar dubtes a la ciutadania, en tot cas un genera 
dubtes amb una certa voluntat, i afirmar segons quines coses.  
Hi ha alguna intervenció?” 
 
Pren la paraula el senyor Comas: 
“Clar, el que genera dubtes és parlar de factures extres i no explicar ven bé de 
què va. Tot i que hi són i ens ho creiem que hi són... o parlar que al gener no hi 
havia diners... com és què al gener no hi havia...?  
Aquestes coses sí són coses que generen dubtes a la ciutadania. 
 
El fet que el regidor s’abstingui, per nosaltres és perfectament respectable, com 
té dret qualsevol regidor dels 17 que som en aquest ajuntament. Nosaltres 
pensem que no s’hauria de condicionar la tasca del proper equip de govern, 
mani qui mani, sigui qui sigui... algú dels presents o algú que no sigui 
present...pensem que no s’hauria d’haver fet així. 
 
Es podria haver fet d’una manera, que és parlar-ne. Però no parlar-ne en una 
Comissió Informativa de pressa i corrent sinó amb temps i veure les clàusules, 
estudiar-les i veure fins a quin punt comprometen o no comprometen al nou 
equip de govern. En aquest sentit nosaltres no estem d’acord.  
Què probablement no estem d’acord? Ja ens ho demostrarà el temps, si passa 
res o no passa res en aquest plec de clàusules tècniques que portem a la Unió 
Europea, però pensem que no és manera de fer-ho i que, per tant, la nostra 
postura serà votar que no. Gràcies.” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Nosaltres ens abstindrem en aquest punt ja que és cert que no volem plantejar 
dubtes davant el contingut del Plec de Clàusules però, sí que entenem que 
treure la licitació vint dies abans de les eleccions -un contracte de 6 milions 
d’euros- és una quantitat que l’Ajuntament de Caldes de Montbui no acostuma 
a licitar mai quan és tant gran a pocs dies de les eleccions. 
 
Ens sembla que malgrat el contracte acabi el 31 d’agost, hi hauria sempre la 
possibilitat de prorrogar un temps mentre el nou consistori pugui decidir com 
s’ha de fer la neteja, o si ha de ser aquest plec, o s’escau una modificació.  
Per tant, no volem entrar a analitzar el contingut però, sí que creiem que les 
formes no són de rebut. Per tant, ens abstindrem.” 
 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Miri... per casualitat fa quatre anys va passar al mateix. L’equip de govern que 
hi havia aleshores en els dos últims plens de la legislatura va aprovar el plec de 
clàusules i qui va haver de fer l’adjudicació definitiva va ser el nou equip de 
govern. Per tant, no fem res que no hagi passat en el passat. En tot cas, cada 
mes que passava volia dir 20.000 euros en factures i jo com a responsable 
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últim d’aquest ajuntament i responsable d’hisenda no volia pagar 20.000 euros 
cada mes, si ens els podíem estalviar. 
 
Penso que aquest és un argument suficientment vàlid en aquests moments 
com per portar en aquest Ple aquest Plec de condicions, ja dic, portem 
treballant mesos i si no s’ha pogut portar abans ha estat perquè s’havia de fer 
abans la liquidació del pressupost de l’any passat per afegir diners a una 
partida que s’ha vist durant el treball del plec que no hi havia prou diners a 
aquella partida i, per tant, hem hagut d’esperar a la liquidació del pressupost 
per afegir diners. Si això és generar dubtes... escolti’m... total transparència!  
 
Tenen l’expedient aquí sobre. Tenen la meva explicació i a partir d’aquí els 
dubtes es generen si hi ha voluntat de generar dubtes. 
Hi ha alguna intervenció  més?. Passem a la votació” 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta [9 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (4); de CIU (5); 2 vots 
en contra d’ICV-EUiA (2); i 6 abstencions del PSC (4); del PPC (1) i del senyor 
Jordi Coll, regidor d’ERC(1)], 
    

           ACORDA: 
 

Identificació de l’expedient 
 
Expedient número TCSR20112302, referent a l’aprovació del plec de clàusules 
tècniques, aprovació Plec de clàusules administratives particulars i inici de 
licitació del contracte que ha de regir la contractació dels serveis de neteja de la 
via pública i dels edificis municipals de l’Ajuntament de Caldes de Montbui. 
 
DICTAMEN 
 
Antecedents 
 
Veient que el contracte dels serveis de neteja de la via pública i dels edificis 
municipals a Caldes de Montbui ha vençut i que és imperatiu licitar aquest 
servei. 
 
Els tècnics municipals han redactat proposta de Plec de clàusules tècniques pel 
desenvolupament del contracte dels serveis de neteja de la via pública i dels 
edificis municipals. 
 
Els serveis jurídics municipals han redactat proposta de Plec de clàusules 
administratives particulars que ha de regir la contractació dels serveis de neteja 
de la via pública i dels edificis municipals. 
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Aquest contracte està previst per un període de quatre anys prorrogable dos 
anys més com a màxim i per un total de 1.011.280,00 euros (IVA inclòs) per 
any. 
 
Tenint en compte que aquest contracte, incloent-t’hi les seves pròrrogues, 
suma la quantitat de 5.318.266,24 euros (IVA exclòs), està subjecte a regulació 
harmonitzada. 
 
L’anunci al Diari Oficial de la Unió Europea haurà de precedir a qualsevol altre i 
els anuncis que es publiquin en altres diaris o butlletins hauran d’indicar la data 
d’enviament a aquell diari, de la qual l’òrgan de contractació deixarà prova 
suficient en l’expedient, i no podran contenir indicacions distintes a les incloses 
en aquest anunci. 
 
Tenint en compte que els plecs i la documentació complementària seran 
accessibles per mitjans electrònics i que l’anunci es prepararà i s’enviarà per 
mitjans informàtics, en quant a l’anunci al Diari Oficial de la Unió Europea, el 
termini per presentar ofertes serà de quaranta dies.  
 
Fonaments de dret 
 
Article 66.3 lletra l) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya que regula com a competències pròpies dels municipis els serveis 
de neteja viària.  
 
Els articles 93 i 94 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector 
públic (d’ara endavant LCSP), que regula la iniciació, el contingut i l’aprovació 
de l’expedient de contractació 
 
Article 13 LCSP que delimita els contractes subjectes a regulació harmonitzada 
i l’article 126 que regula la seva publicitat i article 16 per la definició dels 
contractes de serveis subjectes a regulació harmonitzada.  
 
Articles 141 i següents de la LCSP que regula el procediment obert que és el 
que correspon, atès que és un contracte de serveis i el seu valor estimat és de 
més de 100.000 euros. 
 
En el present supòsit, d’acord amb allò que disposa l’article 52.2.n) del Decret 
legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, l’òrgan competent per l’adopció de l’acord d’aprovació i 
disposició de l’obertura del procediment d’adjudicació del serveis de neteja de 
la via pública i dels edificis municipals a Caldes de Montbui és el Ple municipal. 

 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 



 

 49

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

 
Primer.- Aprovar el plec de clàusules tècniques per la contractació dels serveis 
de neteja de la via pública i dels edificis municipals a Caldes de Montbui. 
 
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars per 
l’adjudicació del contracte dels serveis de neteja de la via pública i dels edificis 
municipals. 
 
Tercer.- Iniciar l’expedient de contractació, subjecte a regulació harmonitzada, 
per procediment obert i tramitació ordinària. 
 
Quart.- Aprovar, condicionat  a la corresponent aprovació definitiva de la 
modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit número 13/2011, el 
document comptable d’autorització de la despesa corresponent a l’exercici 
2011, per import de 337.093,33 euros (IVA  inclòs) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 32.163.22700 del pressupost de l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui per l’any 2011. Pels següents exercicis en què el contracte sigui vigent 
s’haurà de preveure la consignació pressupostària corresponent. 
 
Cinquè.- Publicar aquest acord en el Diari Oficial de la Unió Europea, perquè 
en el termini de quaranta dies, a comptar des de la data de tramesa de l’anunci, 
els interessats puguin presentar les proposicions que estimin pertinents. També 
es publicarà en el Butlletí Oficial de l’Estat i en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona. L’anunci de licitació es publicarà també en el perfil del 
contractant. 
 
 
15. RATIFICAR EL SORTEIG DELS MEMBRES DE LES MESES 
ELECTORALS PER A LES ELECCIONS MUNICIPALS DE 22 DE MAIG DE 
2011. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
No hi ha intervencions. 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [17 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (5); de CIU (5); del PSC 
(4); d’ICV-EUiA (2); i del PPC (1)], 
 

            ACORDA: 
 
Identificació de l’expedient 
Expedient de secretaria número SGGE201100042, relatiu al sorteig dels 
membres de les meses electorals per a les eleccions municipals de 22 de maig 
de 2011. 
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DICTAMEN 
 
 
Antecedents 
En la sessió pública de data 26 d’abril de 2011, tal com preveu la llei Orgànica 
del Règim Electoral General, s’ha dut a terme l’elecció dels membres titulars i 
suplents que han de formar part de les meses electorals del proper dia 22 de 
maig de 2011, amb motiu de les Eleccions municipals. 
 
Per fer aquest sorteig s’ha tingut en compte el cens electoral i s’ha fet una 
discriminació d’acord amb el que fixa l’article 26 de la LOREG, és a dir, s’han 
agafat només les persones entre 18 i 65 anys. Per tant, s’han exclòs les 
persones que a data de 26 d’abril de 2011 encara són menors d’edat (encara 
que compleixin els 18 anys abans del dia 22 de maig de 2011 i, per tant, puguin 
exercir el dret de vot) i les persones majors de 65 anys. 
 
Per altra banda, per ser vocals de les meses es demana que sàpiguen llegir i 
escriure, és a dir, que tinguin el nivell d’estudis primaris, i per ser Presidents o 
Presidentes cal acreditar que tinguin la formació de batxillerat, FP o qualsevol 
formació similar. 
 
Un cop feta aquesta discriminació per raó de l’edat i dels estudis realitzats, el 
sorteig es va fer de forma aleatòria utilitzant un programa informàtic. Es van 
introduir els números que van dir els representants dels diferents grups polítics 
municipals. A partir d’aquest número el programa localitza el primer component 
de cada mesa electoral, i a partir d’aquest s’escull al President/a de la mesa i 
als dos membres vocals. De cadascuna d’aquestes persones també surt 
escollit el primer i el segon suplent, per tant, el nombre total de persones 
escollides per cadascuna de les meses electorals és de 9 membres. 
 
Una vegada es va exposar el funcionament de la sessió i per tal de poder-se 
efectuar el sorteig, els portaveus diuen els números que s’han d’introduir en el 
programa informàtic.  
 
Són necessaris quatre números: 

- El primer per poder escollir les persones que actuaran de Presidents o 
presidentes. 

- El segon per escollir les persones designades com a primer vocal. 
- El tercer per escollir les persones designades com a segon vocal. 
- El quart número és el número de cadència. 

 
Tenint en compte el nombre d’electors en cadascuna de les meses, es va 
demanar que el número que es digui no superi a la xifra de 400. I, en relació 
amb el número de cadència, per facilitar la seva funció, ha de ser una xifra 
superior a 10 i inferior a 100.” 
 
La senyora Coll va dir el número 333 per al president/a. 
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El senyor Coral va dir el número 117 pel primer vocal. 
El senyor Olóndriz va dir el número 201 pel segon vocal. 
 
I finalment la senyora Romano va dir que el número de cadència era el 40. 
 
Els informàtics posan en funcionament el programa, amb els números que 
s’han dit per tal de disposar dels resultats de les persones escollides, resultats 
que no es podem veure en pantalla per problemes tècnics i que posteriorment  
s’imprimeixen per poder adjuntar a l’expedient. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Ratificar el sorteig dels membres de les meses electorals per a les 
eleccions municipals de 22 de maig de 2011 
 
segon. Notificar aquest acord als organismes interessats. 
 
 
16. ADHESIÓ DE L’ACORD DE PRÒRROGA DE LA RESOLUCIÓ 
TRE/637/2010 RELATIU A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES ATURADES 
INSCRITES COM A DEMANDANTS D’OCUPACIÓ EN EL MARC 
D’OCUPACIONS LOCALS. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
Pren la paraula el senyor Tarruell: 
“Bàsicament és la pròrroga -com explicava el senyor secretari- dels Plans 
d’Ocupació que finalitzen el dia 21 de maig de 2011, el dia abans de les 
properes eleccions, fins el dia 31 de desembre de 2011.  
Creiem que han funcionat bé aquests plans i donat que ha hagut l’acord entre 
la Federació Catalana de Municipis i l’Associació i els sindicats, doncs, ho 
proposem al plenari per prorrogar-los dins d’aquest termini. 
 
També consta dintre de l’expedient l’acord entre el Comitè d’Empresa  de 
l’Ajuntament que també hi ha donat el seu vist-i-plau a aquesta prorroga dels 
Plans d’Ocupació.” 
 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [17 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (5); de CIU (5); del PSC 
(4); d’ICV-EUiA (2); i del PPC (1)], 
 

             ACORDA: 
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Identificació de l’expedient 

Expedient de recursos humans relatiu l’adhesió de l’acord de pròrroga de la 
resolució TRE/637/2010 relativa a la contractació de persones aturades 
inscrites com a demandants d’ocupació en el marc d’ocupacions locals. 
 
DICTAMEN 
 

Antecedents 

Mitjançant resolució TRE/637/2010, de 2 de març, es va admetre a dipòsit i es 
va publicar l’Acord relatiu a la contractació de persones aturades inscrites com 
a demandants d’ocupació en el marc d’ocupacions locals, subscrit d’una part 
per la Federació de Municipis de Catalunya, i l’Asociació Catalana de Municipis, 
i d’altra per la Comissió Obrera Nacional de Catalunya i la Unió General de 
Treballadors de Catalunya, en data 16 de febrer de 2010, el qual disposava que 
“Les entitats locals de Catalunya i les seves entitats dependents o vinculades 
podran adherir-se al present Acord mitjançant el corresponent acord plenari.” 
 
En data 1 d’abril de 2011, els sindicats Comissió Obrera Nacional de 
Catalunya, Unió General de Treballadors de Catalunya i l’Asociació Catalana 
de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, han acordat la pròrroga 
fins a 31 de desembre de 2011 de l’esmentat acord de 16 de febrer de 2010, 
relatiu a la contractació de persones aturades inscrites com a demandants 
d’ocupació en el marc dels plans d’ocupació locals. 
  
En data 28 d’abril de 2011, el Comitè d’Empresa de l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui i l’Ajuntament de Caldes de Montbui han acordat adherir-se, en tots els 
seus termes, fins a 31 de desembre de 2011, a l’acord esmentat d’1 d’abril de 
2011, relatiu a la pròrroga fins a 31 de desembre de 2011, de l’acord de 16 de 
febrer de 2010, sobre la contractació de persones aturades inscrites com a 
demandants d’ocupació en el marc dels plans d’ocupació locals, subscrits d’una 
part per la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de 
Municipis, i d’altra per la Comissió Obrera Nacional de Catalunya i la Unió 
General de Treballadors de Catalunya. 

Fonaments de dret 

D’acord amb el que disposa l’article 1, apartat 6, de l’Acord de Condicions de 
Treball Comunes dels empleats públics al servei de l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui. 

 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
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Primer. Adherir-se a la pròrroga d’1 d’abril de 2011, subscrita pels sindicats 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya, Unió General de Treballadors de 
Catalunya i Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de 
Catalunya, relatiu a la contractació de persones aturades inscrites com a 
demandants d’ocupació en el marc dels plans d’ocupació locals amb vigència 
fins a 31 de desembre de 2011. 
 
Segon. Tots els termes de l’esmentat acord d’1 d’abril de 2011, seran vigents 
fins a 31 de desembre de 2011. 
 
Tercer. Les retribucions pels diferents nivells retributius, corresponents a una 
jornada laboral setmanal de 40 hores, de  les persones contractades en el marc 
de la resolució TRE/637/2010 seran les següents: 
 
Nivell 1 – Personal que desenvolupa tasques de direcció de projectes: 
16.800,00.- € de retribució bruta en còmput anual. 
 
Nivell 2 – Personal que desenvolupa tasques de coordinació de tasques i/o 
equips: 15.400,00.- € de retribució bruta en còmput anual. 
 
Nivell 3 – Personal que desenvolupa tasques d’execució: 14.000,00.- € de 
retribució bruta en còmput anual. 
 
Quart. Trametre aquest acord al Departament de Treball de la Generalitat de 
Catalunya, pel seu degut registre, dipòsit i publicació. 
 
 
17. INCLOURE A LA TÈCNIC/A MITJÀ/ANA DE TURISME, EN EL 
COMPLEMENT ESPECÍFIC, UN DIA A LA SETMANA PER REUNIONS. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
Pren la paraula el senyor Tarruell: 
“Aquest punt és un punt de tornar les coses al seu lloc. Com estaven. La 
tècnica de turisme actuava en funcions de suport administratiu al Consorci de 
Viles Termals que presidia aquesta alcaldia, això durava fins al final de la 
legislatura i com que estem propers a que acabi la legislatura, doncs, i hi haurà 
canvis en el consell de Viles Termals de Catalunya.  
A la tècnica que ha fet aquestes tasques i que en el seu dia aquest plenari va 
aprovar la inclusió d’aquestes retribucions, ara en aquest plenari s’ha de torna 
a portar aquest punt per aprovar el canvi de situació que tenia abans de fer 
aquestes tasques.” 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [17 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (5); de CIU (5); del PSC 
(4); d’ICV-EUiA (2); i del PPC (1)], 
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           ACORDA: 
 

Identificació de l’expedient 

Expedient de recursos humans relatiu a la inclusió del complement específic de 
reunions d’un dia a la setmana del lloc de treball de tècnic/a mitjà/ana de 
turisme. 
 
DICTAMEN 
 

Antecedents 

El Ple de l’Ajuntament, en data 31 de març de 2005, va aprovar, entre d’altres, 
l’assignació del complement de disponibilitat de reunions d’un dia a la setmana 
pel lloc de treball de tècnic/a mitjà/ana de turisme de la relació de llocs de 
treball d’aquest Ajuntament. 

Mitjançant Ple de l’Ajuntament de 29 d’octubre de 2010 es va acordar establir el 
complement de disponibilitat corresponent al lloc de treball de tècnic/a mitjà/ana 
de turisme, per l’import brut de 330,35.- € mensuals, a partir de l’1 de novembre 
de 2010 i fins la data en que finalitzés l’actual legislatura de l’Ajuntament de 
Caldes de Montbui.  

En data 12 d’abril de 2011, el cap d’àrea de serveis personals ha presentat 
sol·licitud d’inclusió del complement específic de reunions d’1 dia a la setmana 
pel lloc de treball de tècnic/a mitjà/ana de turisme. 
 
Les aplicacions pressupostàries que corresponen a aquesta despesa són 
13002 432 52 personal laboral promoció turística (altres retribucions) i 16000 
432 52 seguretat social promoció turística. 
 

Fonaments de dret 

L’article 74 de la Llei 7/2007 de 12 d’abril disposa que “Les administracions 
públiques estructuraran la seva organització mitjançant 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.” 

D’acord amb el que disposa l’article 19 de l’Acord de Condicions dels empleats 
públics de l’Ajuntament de Caldes de Montbui. 
 
Resolució, 
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En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Establir el complement de disponibilitat per reunions d’un dia a la 
setmana al lloc de treball de tècnic/a mitjà/ana de turisme, per l’import brut de 
70,20.- € mensuals, a partir del dia 14 de juny de 2011, segons l’annex 1 que 
acompanya la proposta. 
 
Segon. Determinar que aquest complement retributiu no s’abonarà quan 
l’ocupant del lloc de treball estigui de vacances, en les pagues extraordinàries, 
en les situacions d’incapacitat temporal o maternitat, o qualsevol altra situació 
en què l’empleat, encara que estant en actiu, no treballi. 
 
Tercer. Publicar la modificació de 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. 
 
 
18. Mocions. 
 
18.1 MOCIÓ QUE PRESENTEN TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS AL PLE 
DE L’AJUNTAMENT A FAVOR DE DESENCALLAR URGENTMENT EL 
PROJECTE D’INSTITUT ESCOLA EL CALDERÍ 
 
El passat dia 28 de novembre es van celebrar les eleccions al Parlament de 
Catalunya amb uns resultats que van determinar el canvi de Govern de la 
Generalitat a favor de CiU i la investidura del Molt Hble. Sr. Artur Mas com a 
nou President de la Generalitat de Catalunya. 
 
El canvi de govern ha comportat que s’hagin aturat un important nombre 
d’inversions previstes en equipaments educatius del nostre país. Aquest és el 
cas de l’Institut Escola El Calderí de Caldes de Montbui que, tot i haver-se’n 
adjudicat la redacció del projecte executiu el passat mes de novembre, ha vist 
frenada la seva materialització per una decisió del nou govern de la Generalitat. 
 
Els grups municipals d’ERC, de CiU, del PSC, d’ICV-EUiA i del 
PPC, representats al Consistori de Caldes de Montbui, creiem que la 
construcció de l’Institut Escola El Calderí és absolutament necessària i urgent 
per tal de garantir la qualitat de l’ensenyament al nostre municipi i donar 
resposta a les necessitats d’ubicació dels alumnes tant a l’ensenyament primari 
com a la secundària obligatòria, i acabar amb una situació precària que perdura 
des de fa cinc anys ja, com és la ubicació en mòduls prefabricats dels 250 
alumnes d’El Calderí. 
 
Per tot això, tots els grups municipals l’Ajuntament de Caldes de Montbui, 
proposem al Ple Municipal, l’adopció dels següents  
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                                                      ACORDS: 

 
Primer.- Demanem al nou Govern de la Generalitat que reconsideri l’aturada 
que s’ha produït en relació al projecte de l’Institut Escola El Calderí i reactivi el 
més aviat possible el compromís de l’anterior govern, tot mantenint el termini de 
posada en funcionament del nou equipament a l’inici del curs 2013-14. 
 
Segon.- Que paral·lelament a l’urgent desbloqueig de la redacció del projecte 
de nou centre, el Parlament de Catalunya doti els pressupostos de la 
Generalitat per al 2011 amb una partida per a la construcció del nou edifici 
escolar per tal de poder mantenir els terminis previstos per a la seva posada en 
funcionament el curs 2013-14. 
 
Tercer.-  Donar coneixement d’aquest acord al President de la Generalitat de 
Catalunya, a la Conselleria d’Ensenyament de la Generalitat, als grup polítics 
del Parlament de Catalunya i a la ciutadania de Caldes de Montbui a través 
dels mitjans de comunicació.  
 
 
Pren la paraula la senyora Hernández: 
“Bona nit. Realment és una preocupació que tenim tots els presents i des de 
aquí voldríem que es fes arribar aquesta moció perquè creiem en la necessitat 
i, com a poble de Caldes, creiem en aquesta necessitat. Sí que és cert que fa 
cinc anys que la escola Calderí està patint una situació de mòduls, que ja no 
hauria de ser i que es pot allargar molt més. 
 
Ara amb aquest nou govern, les noticies són que s’atura. Que el que estava fet, 
doncs, no està... que possiblement ja es veurà el que passarà amb els 
pressupostos de l’equip de govern i clar, tot això ens preocupa molt. Ens 
preocupa per la situació que pateix El Calderí, per aquests alumnes i les seves 
famílies però també ens preocupa molt per la situació de Caldes en vers a la 
secundària.  
 
Realment si s’atura aquest projecte s’atura un global de projecte. Un institut-
escola és una primària i una secundària i en aquests moments necessitem que 
això es tiri endavant. Per això, la nostra preocupació és palesa en aquesta 
moció i creiem que hi és la necessitat i intentarem que els nostres fills puguin 
estar en condicions millors de les que estan. Per això, presentem aquesta 
moció i tots els partits creiem que hi estan d’acord de tirar-la endavant. Gràcies” 
 
Pren la paraula el senyor Tarruell: 
“Nosaltres també subscrivim aquesta moció. Entenem que la retallada hi ha de 
ser però, en aquest cas a Caldes ja fa cinc anys que estem esperant que es 
solucioni aquest tema i ara d’alguna manera si hi ha alguna prioritat ha de ser 
l’escola El Calderí. 
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El tema fa molt temps que dura i està perjudicant a moltes famílies i d’alguna 
manera hem d’intentar per tots els mitjans que amb els pressupostos de l’any 
que ve pugui figurar una partida per fer l’execució i el projecte definitiu 
d’aquesta escola tan desitjada per tots els calderins.” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Moltes gràcies. Ens afegim a aquesta moció que es presenta perquè entenem 
la necessitat que hi ha, tant de donar resposta a necessitats de primària com a 
secundària en el nostre municipi. Creiem que conjuntament és la manera de 
portar aquestes coses endavant. És d’interès general del municipi que es 
construeixi el centre, per tant, entre tots crec que ho hem d’aconseguir al més 
aviat possible. Gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor Comas: 
“Gràcies senyor alcalde. Nosaltres recolzem també aquesta moció perquè 
pensem -com ha explicat la regidora... no cal extendre’ns en aquest tema...-, 
doncs és un dels projectes que no ha de quedar aturat. No compartim en 
absolut les paraules del portaveu de Convergència i Unió dient que la retallada 
ha de ser, perquè si és que hi ha d’haver una retallada –cosa discutible-, també 
discutiríem on ha de ser i on no ha de ser la retallada.  
No és lloc d’entrar a discutir, això pertany a una altra cosa. 
 
També volem dir que nosaltres, com un altre grup d’aquest ajuntament, hem fet 
algunes gestions a nivell de El Parlament, altres també ho han fet, doncs, per 
veure el que es podia fer amb aquest tema. Clar, les gestions que es facin a El 
Parlament si el grup majoritari del govern de Convergència i Unió no ho vol 
fer... en fi ... podem cantar missa. Però, almenys hem procurat de fer alguna 
cosa, insisteixo... nosaltres i no només nosaltres. 
Què la construcció d’un edifici nou és necessari -cada dia que passa més, per 
acabar amb la precarietat d’estar en les gàrgoles en els mòduls...-, és evident.  
 
Una altra cosa volíem aportar al debat i és si és que al final ha de ser o no un 
institut-escola. Els directors de les escoles públiques d’aquest poble coneixen 
la nostra opinió: “que igual districte escolar, igual oferta pública escolar”. 
Això que pot ser una manera de somiar truites, nosaltres que ho som una mica 
per definició, pretenem i pensem que aquesta via havia d’haver estat una de les 
coses que s’havia d’haver fet des d’aquest equip de govern i des d’aquest 
ajuntament, demanar a la Generalitat que no faci diferències entre les escoles 
públiques de Caldes; I això, que expressem avui aquí, també ho hem expressat 
repetidament als directors de totes les tres escoles públiques a Caldes inclòs el 
Calderí.  
No obstant això, nosaltres pensem que és important i que potser hagués 
estalviat fractures i discussions que han hagut. Però ara, estem on estem i 
naturalment ens sumem a que es faci un edifici nou pel Calderí, sigui per 
Institut-escola, sigui pel que sigui, però que es faci alguna cosa. En aquest 
sentit simplement presentem aquesta moció i ens adherim de totes, totes. 
Gràcies.” 
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Pren la paraula la senyora Romano: 
“Bona nit. El nostre grup també s’adhereix a aquesta moció perquè creiem que, 
tot i que l’enunciat de la moció al principi de Convergència de si ha guanyat o 
no, crec que és un tema que porta des del 2006 i ha governat el tripartit també i 
encara no tenim el nou institut, vull dir que és molt fàcil donar les culpes al que 
acaba d’entrar a governar en tres o quatre mesos que fa que hi són.  
Estem d’acord en què hem de lluitar tots junts i que s’ha de fer més força. 
Creiem que des de l’Ajuntament, des de la regidoria d’ensenyament, potser no 
s’ha fet prou i creiem que amb la nova legislatura, entre tots, hem d’aconseguir 
una necessitat molt important i que aquesta necessitat també ens portarà un 
ventall ampli d’opcions pel pares de Caldes. Gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Penso que les intervencions han generat opinions per entrar en el debat però 
ara no és el moment de generar debat, sinó que és el moment de votar la 
moció.” 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [17 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (5); de CIU (5); del PSC 
(4); d’ICV-EUiA (2); i del PPC (1)] acorda aprovar la moció. 
 
 
19. Resolucions de l’Alcaldia dictades des de l’última sessió ordinària. 
 
Des del número 322, de data 24 de març de 2011, fins al número 423, de data 
11 d’abril de 2011. 
 
I el número 1745, de data 31 de desembre de 2010. 
 
20. Despatx ordinari 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Com deia al principi d’aquest Ple, avui estrictament no és el darrer Ple de la 
legislatura perquè haurem de fer un per tancar les actes, però si podem dir de 
fet que és el darrer Ple. 
 
Han estat 44 Plens ordinaris en quatre anys, més alguns extraordinaris, més 
moltes Comissions Informatives, més moltes Juntes a Portaveus... per tant, han 
estat molts moments de compartir feina, des de diferents projectes; alguns 
casos des de diferents opinions, però en tot cas, cadascú dels 17 regidors i 
regidores hem aportat la nostra feina a favor del municipi i això crec que només 
per aquest motiu hem de sentir-nos satisfets de la feina que hem fet. 
 
Jo, com a alcalde, vull remarcar una qüestió -que jo crec que estarem tots 
d’acord- i és l’estabilitat política que ha hagut en aquesta legislatura. 
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Evidentment hem tingut els nostres punt de desacord que han estat la minoria, 
que la majoria han estat punts que ens hem posat ràpidament d’acord.  
 
En qualsevol cas ha estat de les legislatures polítiques més estables que ha 
hagut a Caldes, a excepció dels primers mesos, tots els que vam començar 
hem acabat. Tot l’equip de govern, primer en minoria, després en coalició, 
també hem acabat, fins l’últim dia, i per tant això ha generat una estabilitat 
política que crec que sempre és positiva. Ja que quan la composició del plenari 
està molt fraccionada i existeix unes actituds no sempre positives, això acaba 
revertint negativament en el funcionament del municipi. 
 
D’aquesta estabilitat ens hem de congratular tots plegats i jo, com alcalde, els 
hi vull agrair la part que cadascú de vostès han posat per fer possible aquesta 
estabilitat. 
 
De les disset persones que estem avui aquí, hi ha set que no estan a les llistes 
i, per tant, no repetiran com a regidors, la resta estem a les llistes i no sabem 
que passarà però, com a mínim hi ha una probabilitat que ens tornem a trobar 
aquí. El que sí està clar és que aquestes set persones no  hi seran.  
 
Totes set són persones de l’equip de govern i, per tant, regidors que han estat 
treballant quatre anys des del govern municipal, fent possible realitzar molts 
projectes i ens sentim molt satisfets de l’obra de govern que hem fet i és una 
obra que és mèrit de tots deu, dels que se’n van i dels que ens quedem, 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i de Convergència i Unió i jo em 
considero l’alcalde d’un govern de deu regidors i no d’un govern de dos partits, i 
com ja he dit en més d’una ocasió, em sento molt orgullós i molt satisfet de la 
feina que heu fet cadascú de vosaltres des de les vostres àrees i des de les 
vostres responsabilitats. 
 
Per diferents raons aquestes set persones no estareu treballant des de la 
primera fila pel municipi, segur que d’alguna manera o altra, a la vostra manera 
ho continuareu fent, però no des de la política municipal, en qualsevol cas jo us 
agraeixo molt la feina que heu fet, els moments que hem passat que han estat 
moltísims. 
Vostès ja saben que això de la política municipal és una cosa molt intensa, que 
l’Ajuntament quan s’està governant i quan no governes també, -a l’oposició 
també-, saps quan hi entres però no saps mai quan hi surts, normalment és 
moltes hores després d’entrar i, per tant, és una feina molt intensiva que té 
moments de tot, moments dolents, moments que ho deixaries estar tot i tens 
moments que els recordaràs tota la vida perquè són moments positius. 
 
En qualsevol cas els que estem en la política patim un handicap i és que no hi 
ha una opinió de la política massa bona i això ens va en contra. Jo crec 
modestament  que des d’aquí Caldes, doncs, tots nosaltres hem fet tot el 
possible per tombar aquest tòpic, que algunes vegades no és un tòpic, és molt 
cert. Hi ha polítics i polítiques que no són dignes de la professió que exerceixen 
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però jo crec que nosaltres ho som i ho hem estat, cadascú des de les seves 
possibilitats i, per tant, el reconeixement meu avui va per tots els disset però 
molt especialment per a les set persones, la Montse, el Jordi, pel Josep Maria, 
pel Josep, pel Jaume, l’Àngels i per l’Elena, que, en fi, continuareu treballant 
fins el dia 22. Això no s’ha acabat i avui tinc l’ocasió de felicitar-vos públicament 
per la feina que heu fet i donar-vos les gràcies per tot el recolzament que també 
he rebut per part vostre, que he de dir que ha estat molt de part de tothom. 
 
Ser alcalde és una feina de molta responsabilitat, també en moments molt 
complicats, i com que és una feina feta per humans, doncs els humans 
necessitem moltes vegades sentir-nos recolzats i sentir-nos escalfats per la 
gent que ens envolta i jo amb vosaltres en la majoria d’ocasions m’he sentit 
així. Per tant, molta sort a les vostres vides i a partir d’ara ens continuarem 
veien, trobant, perquè a part de compartir aquesta vocació de servei a la 
col·lectivitat política, doncs, som amics i ens continuarem veiem encara que no 
sigui fent política. Crec que és un moment una mica emotiu i toca passar la 
paraula a qui vulgui parlar si és que algú vol dir alguna cosa.” 
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“Seguir una mica les paraules del senyor alcalde. El Partit Popular 
especialment volem donar les gràcies al senyor Coll, al senyor Tarruell, al 
senyor Coral, al senyor Miró, la Montserrat, l’Elena i l’Àngels perquè crec que 
han deixat el llistó de la política molt alt. Crec que hi ha persones que porten 
molt de temps en aquest ajuntament i en aquest plenari i els que hem entrat a 
darrera seu hem aprés a fer una manera de fer política amb molt de sentit 
comú i des de el Partit Popular us volem donar les gràcies per haver treballat i 
per haver estimat Caldes.” 
 
Pren la paraula el senyor Comas: 
“Naturalment l’agraïment personal a la gent que no repetirà, que segur que no 
repetirà, ja que no està a les llistes. Tot un grup sencer en aquests moments. 
Sap una mica de greu, gent amb la qual has estat al costat i que amb 
discrepàncies o no, però que et portes bé, sap molt de greu que no hi siguin 
perquè sempre aprenem alguna cosa els uns dels altres. I malgrat idearis 
diferents -de vegades no tant diferents- sempre hem tingut una bona relació. 
 
Jo només discrepo en una cosa amb el que ha dit el senyor alcalde que ell es 
mostra satisfet amb el govern que ha presidit, com a govern i com a persones, 
naturalment ho compartim. Nosaltres van creure fa quatre anys que no era el 
que havia de ser, però les circumstàncies porten on porten i és el que és i han 
fet una feina legítimament i suposo que moltes coses les han fet bé, ja que la 
prova està que nosaltres hem donat molt suport a la tasca de govern que ha fet 
Esquerra Republicana i Convergència i Unió, naturalment amb altres coses 
hem discrepat, faltaria més!.  
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El que passa és que aquest govern s’ha trobat amb una cosa insòlita que és 
una arribada de recursos econòmics aliens com no havia passat mai a Caldes 
degut al Pla Zapatero, degut a la Llei de Barris -que nosaltres també vam donar 
suport-, i degut al Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat  i això ha permès 
que en aquest poble s’hagin canviat una colla de coses, bàsicament pedres, no 
gaires coses més, pedres. I que quedarà com a obra de govern d’aquest equip. 
 
El que passa és que ara tindrem un problema i és que l’escenari previst –i això 
estaria bé d’anar-ho dient perquè tothom es vagi acostumant-, serà diferent, per 
les retallades del govern de la Generalitat en serveis per nosaltres bàsics, com 
la sanitat i l’ensenyament, que evidentment ara s’han aturat però que el dia 23, 
dia després de les eleccions municipals, tornaran a carregar contra això, i 
també aportacions per a la construcció de l’escola o institut-escola El Calderí, 
que s’ha anat tirant endavant, poc a poc, però treballant... 
 
Hem de tenir present la baixada que ha hagut dels ingressos propis, impostos 
de l’Ajuntament com l’IBI; també hem de tenir en compte la reducció de les 
transferències que hi hauran de l’Estat i de la Generalitat.  
Recordem que estem en procés de retorn d’ingressos que l’estat ens va donar i 
que ara li hem de tornar –pensem en això-; per tant, el proper govern -que no 
sabem qui haurà-, tindrà un repte probablement el més important des de 1979 
fins ara, que és prioritzar els recursos escassos. No és administrar la misèria, 
no és això, però sí és prioritzar recursos escassos i això els que hi sigueu, o 
siguem o uns altres, ho tindran pelut. 
 
Esperem només que qui sigui, doncs, tingui el cap clar i sobre tot la modèstia 
necessària per afrontar aquest escenari. Això és una part del que volia dir i 
l’altra part és molt més senzilla i més personal. 
 
Nosaltres sempre hem dit i recordo fa quatre anys ja ho vaig dir, més o menys 
com o diré ara, ens agradaria que tots els ciutadans poguéssim passar en 
algun moment per aquí, perquè això ensenya moltes coses.  
Les coses bones que són moltes, començant per la gent, i sobre tot les 
dolentes que... són una superestructura contra la que s’ha de lluitar i que costa 
molt. Tothom fa el que pot.  
 
En aquest sentit pensem que els ciutadans s’hi haurien d’incorporar, no sé si 
aquí perquè aquí som disset però fins i tot buscar altres mecanismes. 
 
No sabem on serem a partir del dia 22 de maig, n’hi ha que hi serem o que no 
hi serem, que hi sereu o que no... alguns ja sabem que no, altres que sí, altres  
 
que no coneixem, etc... igual hi ha canvi de cadires, no sabem qui haurà aquí o 
allà. En tot cas desitgem sort a tothom, els que es quedin i els que se’n van i 
els que vinguin de nous. Els ciutadans valoraran la nostra feina. 
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I només em queda dir que el nostre petit grup –ja que som dos-, doncs, en 
qualsevol cas reveure els que es tornin a trobar aquí i els que no, moltes 
gràcies pels moments que hem viscut plegats. Gràcies.” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Avui estem demostrant  que tanquem aquests quatre anys de mandat d’aquest 
consistori. Moltes vivències que hem tingut, segurament algunes més 
agradables que d’altres, algunes que hem compartit projectes, altres que hem 
estat confrontats, però quan un tanca un període al més important jo crec és 
haver sentit que havia fet el que creia, que havia fet al més oportú i marxar amb 
aquesta tranquil·litat, tancant aquesta pàgina per obrir una altra. 
 
Hi ha persones que pretenem obrir una pàgina concreta perquè repetim a les 
candidatures, els ciutadans en tot cas el 22 de maig decidiran qui repetirà i qui 
no, però també és cert que hi ha persones aquí que ja sabem que no repetiran 
perquè no són ni candidats ni candidates a aquestes eleccions. 
 
Principalment els regidors de Convergència i Unió i també un regidor i una 
regidora d’Esquerra Republicana. La veritat és que amb els dos grups he 
compartit govern i quan pensava que hem tingut discussions –amb els dos 
sentis de la paraula-, discussions enteses com a converses on s’examina un 
assumpte per arribar a sol.lucionar-lo o fins i tot quan hi ha opinions 
contraposades i defensa cadascú la seva postura. 
 
Es tanca doblement una etapa. Tanques una etapa per un mandat i tanques 
una etapa per unes persones que ja saps segur que no ens tornarem a trobar 
en aquesta sala. Han estat alguns anys que ens hem vist aquí i sempre et 
queda el dol de perdre aquesta oportunitat de continuar-vos veient. Més que 
res, perquè malgrat hem tingut discussions fortes, jo crec que sempre ens hem 
respectat com a persones ja que una cosa és la diferència política i una altra és 
el tracta humà i personal que haguem pogut tenir al llarg d’aquests anys. 
 
En aquest sentit acomiadar a part del nostre grup i també aprofitar aquesta 
ocasió, ja que tanquem un mandat, per agrair especialment als meus 
companys i companyes la feina que han fet pel grup municipal socialista per 
aquests anys, els actuals regidors i els que a principis del mandat van decidir 
passar el relleu a uns altres. Ara venen dies d’explicar als ciutadans els nostres 
projectes i que els ciutadans el dia 22 de maig decideixin i formin aquest nou 
consistori que aviat veurem tots plegats. Gràcies a tots.” 
 
Pren la paraula el senyor Gaspar: 
“Bona nit, moltes gràcies. Ja he sentit moltes coses i intentaré ser breu i no 
repetir-me. En tot cas sí que és el moment de tancar legislatura, no segurament 
és el moment per iniciar campanya, la campanya vindrà més endavant, però sí 
que és el moment, com a portaveu del grup municipal d’Esquerra, d’agrair a 
totes les persones que han format part d’aquest consistori la feina que han fet, 
especialment els companys de Convergència i Unió perquè és cert que davant 
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aquests anys hem fet molta feina i podem estar orgullosos i, per tant, dir que 
ens sap greu que cinc companys que han format part d’aquest equip no puguin 
repetir cap a la propera legislatura, ni que sigui pel tracta humà que hem tingut, 
per l’experiència que han adquirir i que podríem continuar aportant des del 
govern o des de l’oposició a la propera legislatura. 
 
En tot cas cada partit és un món, cadascú se sap una mica els projectes que 
vol encaminar a la propera legislatura. Desitjar-los molta sort amb el que us 
esdevingui el futur. Evidentment tal com comentava l’Edilbert, jo també sóc de 
l’opinió que l’experiència que s’adquireix sent regidor –tant a l’oposició com al 
govern- és altament positiva i gratificant i també sóc dels que penso que seria 
una bona recomanació desitjar a totes les persones de Caldes que en un 
moment o altre poguéssim passar per ser regidor del seu poble, perquè malgrat 
tot, ja que hi ha alts i baixos, hi ha llums i ombres, decepcions... sigui en molts 
moments molt gratificant i són moments altament satisfactoris.  
 
Com a portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya vull 
agrair molt sincerament la feina dels dos regidors que no repetiran la propera 
legislatura – el Jordi Miró i la Montserrat Hernandez-, amb el Jordi són més de 
dotze anys que porta com a regidor, treballant moltísim, i vull agrair-li la feina 
no només del quatre anys sinó dels dotze o més. 
 
Vull agrair també a la Montse Hernandez... la Montse ha estat una persona que 
s’ha incorporat nova, que no sabia massa el que era això de la política, ha 
agafat una àrea per la qual té devoció –l’educació-, i han estat quatre anys molt 
intensos, de molta feina, de molta il·lusió i, per tant, li vull agrair tota aquesta 
dedicació que ha estat moltísima. És mereix aquest agraïment. 
 
Agrair a tots la vostra feina, tant del govern com de l’oposició. Coincideixo amb 
l’alcalde que malgrat moments puntuals el tracta que hem tingut tots plegats a 
estat molt cordial, quan llegeixes la premsa comarcal i veus els ganivets que 
volen –en sentit figurat- en altres ajuntaments, penso que aquí a Caldes hem 
tingut la sort i la virtut que no fos així; això ajuda a treballar pel futur del poble i 
ajuda a que el projecte que pot fer l’Ajuntament, que és de l’equip de govern 
però també de tots els regidors de l’oposició, ha estat molt positiu. 
 
Emplaço que en la propera legislatura, hagi qui hagi, es pugui continuar amb 
aquest tarannà. Gràcies.” 
 
 
Pren la paraula la senyora Hernández: 
“Em toca a mi. Avui és un dia molt especial per a mi. La veritat és que jo em 
vaig trobar aquí sense voler, una persona em va animar, després vam ser més i 
al final jo mateixa em vaig animar. Han estat quatre anys, moltes hores, molts 
dies, moltes experiències i he aprés molt. Jo crec que en aquesta vida hem de 
ser agraïts i la veritat que jo avui vull agrair a tothom realment l’oportunitat que 
m’heu donat de compartir amb vosaltres aquest espai, aquestes vivències... tot 
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el que he aprés, perquè realment no estic res empanadida de ser aquí i he 
volgut arribar fins el final.  
 
Ha estat una experiència brutal, a algun company li he dit que ha estat 
inoblidable i no la canviaria per res però, són etapes de la vida i jo he volgut 
tancar aquesta etapa en aquests moments. Això no vol dir que en altre moment 
la torni a obrir i en altre moment ens tornem a retrobar aquí amb alguns de 
vosaltres. M’agradaria evidentment, però ara la he volgut tancar jo. 
 
Vull agrair els meus companys, especialment els meus companys d’Esquerra, 
per l’oportunitat que m’han donat de compartir amb ells totes aquestes 
vivències i totes aquestes experiències. Agrair els companys de Convergència 
que ha estat molt fàcil treballar, hem tingut molt de respecte en tot moment. 
 
Vull agrair els tècnics de l’Ajuntament. Els tècnics són molt importants en 
aquest ajuntament, sense ells la veritat és que molts de nosaltres, que venim 
des de la inexperiència, ens trobaríem moltes vegades sols i amb ells la feina 
es fa més fàcil, el dia a dia és molt més fàcil. Per això vull agrair a tots els 
tècnics de l’Ajuntament però especialment vull agrair al Josep Lluís Ibort, a la 
Viki i l’Olga que han estat uns tècnics que he tingut molt al costat meu i que en 
moments molts difícils m’han fet tirar endavant i amb ells he aprés molt. Els hi 
vull agrair des d’aquí. 
 
També vull agrair a la meva família que ha estat molt important per a mi. 
Sempre ha estat al darrera i els meus fills han hagut d’aguantar moltes tardes 
de reunions que realment costava d’entendre però, que ells també han crescut 
amb aquests quatre anys amb mi i... un agraïment especial per tothom i que si 
tinc l’oportunitat de tornar, tornaré... perquè com algú m’ha dit: “això enganxa, 
agrada”; i si he pogut aportar un petit granet de la meva feina per a millorar una 
mica més el poble on visc i m’estimo... amb això ja em vaig contenta, perquè la 
feina que hem fet ha estat molta.  
 
Personalment em vaig molt contenta amb la feina que he fet i amb la feina dels 
meus companys. Gràcies i si ens retrobem aquí –ja ho veurem, això ho dirà el 
futur-, però si més no, sóc la Montse de sempre i estaré per Caldes i en 
qualsevol moment ens saludem i anem a prendre alguna cosa i jo mentre pugui 
viuré en aquest poble que m’estimo molt estaré a la vostra disposició ja que la 
Montse ha estat abans, és i serà. Gràcies.” 
 
 
Pren la paraula el senyor Coll: 
“Moltes gràcies alcalde. Què orgullós que m’has fet sentir Montse! Jo sóc el 
culpable, eh! No ho ha volgut dir ella però jo... la tornareu a tenir aquí perquè la 
trobareu a faltar. No sempre les coses seran com ara. Algun dia la situació es 
canviarà i algú la vindrà a buscar perquè és una persona molt vàlida. 
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Els companys de Convergència pensava que éreu pitjors però, al final doncs 
ens hem entés força bé. Gràcies també... la forma em sembla vergonyant de 
com s’ha acabat fent,,, en els partits... que els partits siguin aquestes màquines 
que atropellen tot i que el lliure pensament gairebé ni existeixi... és una llàstima. 
 
Gràcies companys de Convergència, ens hem discutit molt sobre tot amb els 
que esteu més hores aquí, però sabeu que és el meu tarannà. Com que no 
podia discutir als Plens, discutia a l’Ajuntament. Amb la resta ens hem anant 
trobant tots menys amb algú que és nou.  
Gràcies pel temps que hem compartit amb els companys d’Iniciativa i com 
sempre, com cada any, fins ara hem anant acomiadant a gent però jo sempre 
repetia i tenia possibilitats de tornar. Aquesta vegada queda clar que no torno 
per tant això que han dit que “els perdem, que no els tornarem a veure...” no 
s’equivoquin. Jo estaré allà i els hi tocaré els nassos. No marxaré, tornaré a ser 
el Jordi de sempre. No marxaré perquè m’apassiona el tema i mai hagués 
pensat que m’implicaria tant i que m’agradaria tant això. 
 
Demanar disculpes a tots aquells companys i companyes que en algun moment 
els hi hagi pogut fer enfadar per la meva forma de dir les coses, no vull dir el 
que de vegades vull dir o el que la gent interpreta... per tant, que a algú hagi 
enfadat vull demanar disculpes. 
 
Vull donar agraïments els treballadors de la casa, però jo no seré tant formal 
com la Montserrat. No a tots els treballadors de la casa, hi  ha alguns que no 
els hi vull donar els agraïments. Però a la majoria, sí.  
 
Però sobre tot, vull agrair als ciutadans de Caldes que durant dotze anys han 
fet que jo estigui aquí. I tal com han dit els companys, estant en el lloc més 
representatiu del poble, és un orgull. Sense el seu suport mai hagués estat 
aquí. 
 
Vull agrair fermament als ciutadans el fet que hagin possibilitat que jo estigués 
aquí dotze anys treballant, vuit anys a l’oposició i quatre anys a l’equip de 
govern amb una il·lusió que al final s’ha aconseguit, fins i tot més abans del que 
alguns es pensaven. 
 
De totes maneres tot té un final i com a les pel·lícules n’hi ha de bons i de 
dolents. Què no era el que jo esperava per aquesta pel·lícula! Què us he de dir 
els que em coneixeu? Però la vida és així i s’han de prendre les coses com 
venen. 
 
Vull demanar disculpes a tots aquells que esperàvem de nosaltres, i de mi 
especialment, coses que ja s’havien dit que complirem en el seu moment i que 
no hem estat capaços de complir. No les enumerarem perquè intentaré fer de 
Guardiola però, no el Guardiola de l’última roda de premsa que és el que 
habitualment faig jo, sinó faré de l’altre Guardiola i intentaré ser el més suau i el 
més correcte possible. Tot i que ganes de dir coses no me’n falten. 
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Per tant, tots aquells que no he pogut satisfer-los aquelles demandes i que, a 
més a més, jo havia dit que si mai governaria faria... doncs ho sento, no he 
pogut. He fracassat amb algunes coses, ja sabeu a què em refereixo. 
 
Als ciutadans que no he pogut resoldre els problemes que m’han plantejat, 
doncs, a vegades ha estat perquè no podien ser o perquè la llei no ho permetia 
o perquè creiem que no havia de ser o perquè poder no he estat capaç de 
resoldre, per tant disculpes a aquells ciutadans que no he servit. No aniré més 
enllà i torno a repetir que gràcies als ciutadans aquest plaer d’haver estat aquí, 
gràcies els tècnics i treballadors de la casa –casi bé a tots, alguns no- i gràcies 
als companys per haver-me aguantat i ens tornarem a veure... segur! Aquí serà 
difícil però allà –aquí davant- em veureu.  
És un plaer venir als Plens i no sé perquè no ve mai ningú, perquè es pot 
participar, es pot parlar i a més a més convido a tots a passar per aquí. És un 
experiència increïble. I em temo que aquests propers quatre anys jo em 
divertiré força des d’aquí baix. 
Moltes gràcies a tothom i fins la propera.” 
 
Pren la paraula el senyor Tarruell: 
“Bona nit a tothom. 
És difícil dir unes paraules d’agraïment a tots vosaltres, a tots els companys 
que hem estat treballant aquesta legislatura, l’anterior, potser l’altre, l’altre... jo 
porto 20 anys, el Josep i el Pau porten més... bastants, oi? 
 
És difícil haver tingut tanta responsabilitat en molts moments, sobre tot sent cap 
de llista. La legislatura del 2003 pactant amb el PSC, la legislatura que acabem 
pactant amb Esquerra, però per sobre de tot m’agradaria destacar les 
persones. Perquè darrera de les sigles polítiques i que els partits, com s’ha dit, 
són màquines, al darrera hi ha persones. I crec que a Caldes l’Ajuntament ens 
trobem les persones, ens coneixem una mica tots perquè ens veiem moltes 
hores, sobre tot l’equip de govern.  
Jo crec que les persones es coneixen quan tenen situacions extremes. És molt 
bonic anar a sopar, o anar al cinema... però la cosa està quan tens un 
problema sobre la taula que no tens gaires opcions i el que tens que fer és 
donar-li solució perquè el ciutadà el que vol és que li donis una solució. Per 
això estem aquí. 
 
Jo m’agradaria agrair personalment a tots disset regidors, tot el que he pogut 
fer, tot el que se m’ha ajudat i dir que marxo i deixo la política municipal. 
El partit m’ha donat unes altres responsabilitats –que no venen al cas- i porto ja 
molts anys i dos legislatures que he estat cap de llista. Que penso que m’ha 
anat molt just de no ser alcalde però he estat primer tinent d’alcalde i també 
estic content, no estic descontent.  
Molts em deien que em tornes a presentar a lo millor... escolta... hem de deixar 
pas a noves persones. Crec que ja tinc una edat i a la taula hi ha bastant gent 
més jove que jo i crec que és el que s’ha de fer. 
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La generositat ha estat  una de les meves premisses i dels meus companys. 
Els resultats, moltes vegades, les eleccions són complexes, no son fàcils els 
pactes però jo crec que hi ha d’haver molta generositat perquè això et dóna 
estabilitat. I Caldes ha tingut molta estabilitat. Estabilitat, bon tracte, que crec al 
que ha de fer la política. Malauradament tenim mala fama els polítics, els que 
estem en els ajuntament i tots, però si a sobre fem coses que no tenen massa 
sentit. 
 
Per a mi va ser difícil acceptar el resultat de les darreres eleccions. S’ha fet 
molta broma dels 17 vots, jo parlava d’un empat tècnic i tots rèiem però, 
realment era difícil per un cap de llista acceptar una situació com la que se li 
presentava, però em va costar tres dies, després vam dir: “Escolta, jo estic aquí 
per treballar, doncs, va... a treballar!” I això és el que hem fet, treballar.  
Què han vingut subvencions, benvingudes! I que vinguin tantes com vulguis. El 
que no podem fer és aturar el poble. Aturar el poble perquè els resultats són 
aquests i jo voto temes puntuals... no. Si no hi ha un equip de govern fort és 
molt difícil la governabilitat municipal. Necessita un equip fort. 
 
L’oposició ja fa la seva tasca, evidentment, i la fa al millor que sap però, hi ha 
d’haver un equip fort; i un equip fort pot tirar projectes endavant, pot fer 
tasques. Evidentment estem en una situació política, social, econòmica 
delicada. Venen un anys difícils però ens en sortirem.  
Caldes millorarà, potser milloraran les persones, potser no hi haurà tantes 
obres perquè no hi haurà tants diners, potser haurem d’optimitzar els recursos, 
que fa uns anys teníem les bombetes enceses i no les tancàvem? Ara les 
haurem de tancar. 
Vindran unes altres èpoques, unes altres oportunitat, però crec que s’hauran de 
gestionar amb la mesura de les possibilitats.  
 
Jo també volia agrair a totes les regidories que he pogut... la policia local que 
és un cos que està fent la seva feina bé, que està qüestionada i fa la seva 
tasca; protecció civil també té gran persones darrera i com no Recursos 
Humans i el Comitè d’Empresa i tota la gent d’informàtica que han portat a 
renovar tot la màquina administrativa de l’Ajuntament que fa possible 
l’aprovació de bastants punts que donarà al ciutadà més servei i més proximitat 
a l’administració. 
 
Em queda per dir molt poques coses però, m’agradaria fer un esment a 
l’Alcalde. L’alcalde es va trobar a l’alcaldia amb una situació d’una diferència de 
vots de 17 i jo amb un moment determinat vaig pensar: “-M’ha fotut aquest 
home, ell serà alcalde i jo no”. Però bé, després vam començar a parlar i crec 
que és una persona amb que es pot parlar, és dialogant i això ens ha donat un 
fruit que el té Caldes, juntament amb tots els regidors de l’Ajuntament, no crec 
que en aquests plenaris -estic parlant de fa molts anys-, hi havia plenaris que 
realment eren desagradables perquè la gent perdia els papers.  
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Jo crec que tots no hem de perdre mai els papers ni aquí ni a casa, perquè si 
perdem els papers ho hem perdut tot. La democràcia és el parlar, l’entesa, és el 
poder cedir, perquè si no cedim no podem pactar. Al parlament, què fan? 
Esmenes per aquí, esmenes per allà. Ho hem de tenir present tots nosaltres.  
 
Per la meva part com a portaveu de Convergència i Unió agrair a tots els meus 
cinc regidors, els meus companys, l’Elena -que ha tingut dues criatures en 
aquesta legislatura-, la Montse també ha estat mare, vull dir que ha estat una 
legislatura moguda. L’Àngels que també era nova però que també s’hi ha 
adaptat molt bé, i el Jaume si vol afegir alguna cosa; i el Coral que podem dir 
que és el veterà més veterà ja que porta més anys que jo. 
 
Poca cosa més puc dir. Agrair-vos a tots els grups polítics, a totes les persones 
que formeu aquest consistori que sempre estaré a la vostra disposició i sempre 
podreu fer un cafè amb mi i explicar-me com van les coses; i els que repetiu i 
sigueu elegits us dono un consell: -Generositat: penseu que Caldes vol 
estabilitat, Caldes vol que es governi i que es facin coses.  
La gent del carrer vol tenir... els regidors pròxims, no vol que la gent es baralli. 
Mireu els pobles que no aconsegueixen ni aprovar el pressupost. Això és 
lamentable i no pot ser. És la única cosa que m’agradaria que tothom tingués 
aquest coratge de generositat davant d’unes situacions polítiques que moltes 
vegades no són com ens agrada, però que hem de cedir... i cedir és la 
grandesa i moltes vegades aquesta grandesa ens fa més lliures, més feliços i 
ens fa més demòcrates. Moltes gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor Coral: 
“Vull agrair a la ciutadania de Caldes que n’ha permès d’estar amb tots 
vosaltres des de l’any 1983 fins ara. El personal de la casa majoritàriament 
també, gairebé a tots, que sí que els hi haig de donar les gràcies i sobre tot a 
tots 16 de vosaltres i els que també han estat en aquesta legislatura i 
legislatures anteriors perquè la veritat és que, malgrat poder actuar amb 
diferències ideològiques, m’ho heu posat, tots plegats, molt fàcil. Agrair a 
tothom el favor que m’han fer de poder treballar per Caldes que de fet ha estat 
la meva empresa. 
 
Agrair a tots i moltes gràcies i tots els que us quedeu, doncs bé, que podeu 
continuar treballant com diuen els meus companys i els que vinguin que tinguin 
la mateixa voluntat que hem tingut nosaltres a fer al millor pel nostre poble. 
Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor Miró: 
“Molt breument. Volia agrair la col·laboració de tots plegats. Jo crec que en les 
darreres intervencions s’ha anat dient tot i m’agradaria fer un agraïment a tots 
els tècnics de la casa que fan possible per tots els que estem a l’equip de 
govern de tirar endavant totes les iniciatives que es porten endavant. Molt 
especialment agrair a tots els companys de Convergència i Unió que hem 
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compartit aquest itinerari junt amb tots els companys de l’equip de govern i  
evidentment amb tots els regidors del consistori. 
 
Senzillament com deia l’alcalde en primer cas, agrair el seu esforç per tenir un 
equip cohesionat i intentat que totes les iniciatives es poguessin discutir i tirar 
endavant; i com deia el Jordi Coll, demanar disculpes jo també amb tots aquells 
que no hagi pogut satisfer amb la meva tasca com a regidor i esperar i desitjar 
que tots els que torneu a sortir de nou en les noves eleccions, els que esteu ja 
a la llista, intenteu com deia el Josep Maria tenir un esperit de col·laboració, de 
generositat com deia molt encertadament. Perquè finalment és el que vol el 
poble i el volen els ciutadans. Jo crec que l’allunyament de la ciutadania envers 
els polítics ve generada moltes vegades per aquesta manca d’entesa. Caldes 
ens agrairà el fet que aquesta legislatura hagi estat una legislatura on han 
hagut discussions però ha hagut un to molt encertat. 
Gràcies a tots plegats.” 
 
Pren la paraula la senyor Àngels Muñoz: 
“En primer lloc donar les gràcies a tot l’equip de govern, pel suport rebut en 
aquests quatre anys. Tal com a dit el company Josep Maria, sóc un nadó, un 
novell amb aquesta tasca política però m’ha servit per créixer com a persona. 
Em dono per satisfeta si he pogut ajudar al ciutadà que m’ho ha demanat, 
malgrat les circumstàncies políticament socials i l’economia que està sota 
mínims. Sabeu que en els Serveis Socials consta molt quan tens a una persona 
davant i no la pots ajudar perquè tu no tens els recursos per fer-ho. Però, si he 
pogut ajudar a algú amb les meves possibilitat, doncs, amb això ja em dono per 
satisfeta. 
 
Trobaré a faltar el fet de venir aquí, passar les estones que passava els 
divendres i també desitjar a la gent que us quedeu que tingueu molta sort i que 
us vagi molt bé el dia 22 de maig a tots. També espero que ens trobem fent un 
cafè o comprant o amb el que sigui... sí, tinc pendent un esmorzar amb el 
senyor Coll –cal dir-ho-. 
Gràcies a tots i molta sort.” 
 
Pren la paraula la senyora Poch: 
“Jo també agrair a tots els meus companys d’equip de govern i els meus 
companys de tot el consistori pels moments que hem passat junts. 
Agrair a tots els treballadors de l’Ajuntament i les regidories que portava jo, als 
tècnics, tota la feina que han fet perquè tal com deia la Montse sense ells no 
faries la feina i com inexperta en molts temes, doncs, ells t’ajuden molt i agrair 
els meus companys de partit. A mi potser no em trobareu per Caldes perquè al 
no viure aquí no em trobareu però, sabeu que a Cardedeu teniu a algú que us 
pot ajudar en qualsevol moment.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Moltes gràcies per totes aquestes intervencions. Recollim el bon esperit de 
totes elles i aquest “savoir fer” que avui hem demostrat i que de fet hem 
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demostrat durant la majoria de plens i de trobades en aquesta legislatura. No 
sempre... però gairebé sempre. Recordar que la setmana que ve comença la 
campanya electoral i, per tant, demanar a tots els que estiguem en aquesta 
situació, demanar que sigui una campanya neta i que cadascú defensi els 
arguments que creu que ha de defensar. La feina feta i el que s’ha de fet, però 
en qualsevol cas mantenint aquest esperit que avui hem demostrat, que 
majoritàriament hem demostrat durant aquests quatre anys i recollint el prec 
que ens han fet alguns companys nostres, de la generositat, de que mirem més 
enllà de les nostres persones, que mirem fins i tot cal mirar més enllà de les 
nostres sigles i que mirem pel poble que en definitiva és el motiu pel qual estem 
aquí. Per tant, aprofito per fer un prec perquè aquesta campanya sigui una 
campanya neta. 
 
Fins aquí el Ple d’avui. No hi ha cap persona del públic que vulgui fer cap 
pregunta, doncs ho deixem aquí. Moltes gràcies i molta sort a tothom. Que 
guanyi el millor i bona nit.” 
 
 
21. Precs i preguntes 
 
 
L’alcalde aixeca la sessió a les 21 hores i 35 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 
 
 
 


